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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet var att försöka förstå enskilda ungdomars val av ett gymnasieprogram som 

domineras av det motsatta könet. Jag ville undersöka dessa ungdomars egna tankar om 

orsaker till och konsekvenser av sitt otraditionella gymnasieval. Jag har använt mig av 

kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever. Av studien framkom att Elprogrammet och 

Omvårdnadsprogrammet är de program som domineras mest av killar respektive tjejer och av 

den anledningen valde jag att intervjua tre tjejer på Elprogrammet och tre killar på 

Omvårdnadsprogrammet. Genom intervjuerna har jag undersökt ungdomarnas bakgrund, 

orsaker till gymnasievalet, deras framtidssyn, hur de uppfattar att omgivningen ser på deras 

val och vilken status deras framtida yrke har. Resultatet av intervjustudien visade att elevernas 

bakgrund har haft stor betydelse för deras val och att det är viktigt att tjejer och killar provar 

på varandras områden för att ett intresse ska kunna väckas. Ungdomarnas värderingar och 

förväntningar på sitt framtida yrke skiljer sig från tidigare forskningsresultat om de tjejer och 

killar som gör traditionella val.  

 

Sökord: Gymnasieval, kön, Elprogrammet, Omvårdnadsprogrammet. 

 

Engelsk titel:”He called me brave” – a study about youths who has made untraditional 

choices of education. 

 

 

 

 
  



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .............................................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering......................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 2 
1.4 Preciserade frågeställningar ............................................................................................. 2 
1.5 Avgränsningar ................................................................................................................. 2 
1.6 Begrepp ............................................................................................................................ 2 

 

2. Gottfredsons yrkesvalsteori .......................................................................................... 3 
2.1 Teorins huvuddrag ........................................................................................................... 3 

 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................. 4 
3.1 Den nya gymnasieskolan ................................................................................................. 4 
3.2 Oförändrade könsmönster ................................................................................................ 5 
3.3 Satsningar mot könsmärkta gymnasieval ........................................................................ 6 

3.4 Att bryta mönster ............................................................................................................. 7 
3.5 Framtidsdrömmar ............................................................................................................ 7 
3.6 Utbildningssegregation och självsortering ...................................................................... 8 

3.7 Den snedrekryterade gymnasieskolan ............................................................................. 9 
3.8 Hur gick det sedan? ....................................................................................................... 10 
3.9 Kön och högskola .......................................................................................................... 11 

 

4. Metod .................................................................................................................................. 11 
4.1 Val av metod .................................................................................................................. 11 

4.2 Urval .............................................................................................................................. 12 

4.3 Etiska riktlinjer .............................................................................................................. 12 
4.4 Genomförande ............................................................................................................... 12 

4.5 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 13 
 

5. Resultat .............................................................................................................................. 13 
5.1 Ungdomarnas bakgrund ................................................................................................. 14 

5.2 Ungdomarnas skäl till gymnasievalet ............................................................................ 15 
5.3 Förväntningar på framtiden ........................................................................................... 16 
5.4 Omgivningens reaktioner på valet ................................................................................. 17 
5.5 Hur värderar ungdomarna sitt blivande yrke? ............................................................... 18 

 

6. Analys och diskussion .................................................................................................. 18 

6.1 Om ungdomarnas bakgrund ........................................................................................... 19 

6.2 Om ungdomarnas skäl till gymnasievalet ...................................................................... 19 
6.3 Om förväntningar på framtiden ..................................................................................... 20 
6.4 Om omgivningens rektioner på valet ............................................................................. 21 
6.5 Om hur ungdomarna värderar sitt blivande yrke ........................................................... 22 
6.6 Avslutande reflektioner ................................................................................................. 22 

 

7. Referenslista .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 

Bilaga: Intervjumall 



 

 

 

 

1 

1. Inledning 
 

Alla människors liv börjar någonstans men vi väljer inte våra föräldrar. På så sätt växer vi upp under på 

förhand givna materiella, sociala och kulturella omständigheter. … Dessutom föds vi som pojkar och 

flickor i specifika sociala miljöer och formas av rådande könsrollsmönster och maktförhållanden. Allt 

detta kommer naturligtvis att spela en avgörande roll för hur våra liv kommer att gestalta sig och för vilka 

livschanser som ges i framtiden…
1
 

 

 

1.1 Bakgrund 
Forskning visar att det är särskilt svårt att tillhöra minoritetskönet på ett könssegregerat 

gymnasieprogram. Enligt Skolverkets utvärdering är avbrottsfrekvensen för det under-

representerade könet betydligt större än för det dominerande könet. Tjejer får i mindre 

utsträckning än killar slutbetyg från Fordons-, El-, Energi och Byggprogrammen medan killar 

har motsvarande sämre resultat från de kvinnodominerade programmen Omvårdnad, 

Hantverk samt Barn- och fritid. 

 

De få som valt att bryta mot normerna och de könstypiska gymnasieprogrammen har generellt 

svårare att få arbete och speciellt inom det område de utbildats i. Tre år efter avslutad 

gymnasieutbildning var arbetslösheten allra högst, över 20 procent, för de tjejer som gått 

Industriprogrammet tätt följda av de kvinnor som gått Fordons- eller Naturbruksprogrammet. 

För killarna var arbetslösheten högst hos de som gått Omvårdnadsprogrammet, 15 procent. 

Man kan säga att segregationen mellan tjejer och killar börjar med valet av gymnasieprogram 

och mynnar sedan ut i en starkt könssegregerad arbetsmarknad.
2
  

 

Citatet som utgör arbetets titel, ”Han sa att jag var modig”, beskriver pappan till en av 

intervjupersonernas tankar om sin dotters otraditionella gymnasieval. Med ovanstående 

bakgrund i åtanke låter det som att modig är precis det man måste vara för att bryta mot de 

könsmärkta gymnasievalen. 

 

Trots att man numera pratar om yrkesvalet som en livslång process så är valet av gymnasie-

program fortfarande avgörande för många elevers framtid. Därför har jag som studievägledar-

student kommit att intressera mig för just valet av gymnasieprogram då jag anser att det är det 

första betydelsefulla valet ungdomar gör i sin karriär och alltså ett mycket viktigt beslut. 

Mycket forskning har gjorts för att förstå varför tjejer och killar väljer olika till gymnasiet 

vilket jag delvis också kommer att redovisa i arbetet. Det övergripande syftet med mitt 

examensarbete är dock att i stället försöka förstå de elever som valt att bryta könsmönstren 

och gå ett gymnasieprogram som domineras av det motsatta könet. Eftersom Elprogrammet 

och Omvårdnadsprogrammet har visat sig vara de program som domineras av flest killar 

respektive tjejer så kommer jag att lägga fokus på dessa både när det gäller de empiriska och 

teoretiska delarna av studien. 

 

                                                 

 
1
 Jönsson, Ingrid, Trondman, Mats, Arnman, Göran & Palme, Mikael. (1993). Skola – Fritid – Framtid en studie 

av ungdomars kulturmönster och livschanser (s. 173). Lund: Studentlitteratur. 
2
 Skolverket. (2002). Efter skolan. Vad gör de unga vuxna de närmaste åren efter sin gymnasieutbildning? 

Rapport 223. Stockholm: Fritzes. 
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1.2 Problemformulering 
Det är viktigt att främja en jämn könsfördelning på de olika programmen för att detta i sin tur 

ska leda till en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden. Kvinnor och män har olika 

prioriteringar och de diskussioner dessa prioriteringar kan leda till på en arbetsplats bidrar till 

att verksamheten utvecklas istället för att fastna i samma mönster.
3 Om båda könen fanns 

representerade inom alla samhällsområden och beslutsnivåer skulle man uppnå en sådan 

samhällsutveckling som tar hänsyn till både män och kvinnors önskemål och värderingar.
4
 Ett 

annat problem med att människor väljer karriär efter traditionella mönster är att tillgången på 

arbetskraft begränsas. Genom att kvinnor och män bygger sin karriär på traditionella val så 

blir deras val begränsade och på så sätt når de inte alltid den yrkesbana som de är bäst 

lämpade för. Rätt man hamnar inte på rätt plats och arbetsgivaren får inte heller den mest 

kompetenta arbetskraften.
5
 

 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva och analysera enskilda ungdomars val av ett gymnasie-

program som domineras starkt av det motsatta könet. Jag vill återge dessa ungdomars egna 

tankar om orsaker till och konsekvenserna av det otraditionella gymnasievalet. 

 

1.4 Preciserade frågeställningar 

 Vilken betydelse har ungdomarnas bakgrund? 

 Vilka skäl anger ungdomarna till sitt otraditionella val? 

 Hur har omgivningen reagerat på deras val? 

 Vilka förväntningar har ungdomarna på framtiden? 

 Hur värderar ungdomarna sitt blivande yrke? 

 

1.5 Avgränsningar 
Förutom könssegregeringen på gymnasieprogrammen finns även skillnader i klass och 

etnicitet. Könsskillnaderna är till exempel större i lägre sociala skikt. Barn från arbetarhem är 

överrepresenterade på yrkesförberedande program som är mest snedrekryterade. I högre 

sociala skikt samlas eleverna framför allt på det naturvetenskapliga programmet via 

gymnasievalet för att skiljas åt först på högskolan.
6
 Skillnaderna hänger även samman med 

var i Sverige man bor, om det är en liten ort eller en stor stad och till och med vilket bostads-

område man tillhör. Jag har dock valt att begränsa mig till att enbart undersöka gymnasievalet 

ur ett könsperspektiv trots att även andra faktorer således har betydelse. 

 

1.6 Begrepp 
Tjejer och killar – Ungdomarna i mitt arbete befinner sig någonstans mellan att vara 

flicka/pojke och kvinna/man och jag har därför valt att kalla dem för tjejer och killar. I 

litteraturen benämns samma grupp som flickor och pojkar. 

 

Kön – Inom forskning har genus mer och mer ersatt begreppet kön. Kön ses som det 

biologiska medan genus är det socialt och kulturellt skapade könet. Det som förut kallades  

                                                 

 
3
 SOU 1997:1. Den nya gymnasieskolan – steg för steg. Stockholm: Fritzes. 

4
SOU 1997:137. Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden. Stockholm: Fritzes. 

5
 SOU 2004:43. Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Stockholm:Fritzes. 

6
 Skolverket. (2006). Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Rapport 287. Stockholm: Skolverket. 
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kvinnoforskning heter numera också genusforskning.
7
 Anledningen till att jag valt att använda 

mig av begreppet kön istället för genus är helt enkelt att jag själv är mer bekväm med den 

benämningen. 

 

Kvinnoyrke/mansyrke – Att benämna något som ett kvinnoyrke eller tjejprogram hjälper 

såklart till att stärka bilden av vad som är typiskt manligt och kvinnligt och vad som är 

normalt att män och kvinnor gör. Men för att läsaren ska förstå vad jag menar så har jag ändå 

valt att använda mig av dessa benämningar. Ett tjej- eller killprogram är de gymnasieprogram 

som enligt litteraturen är de mest könssegregerade och ett kvinno- eller mansyrke är då de 

yrken som enligt litteraturen uppfattas som typiskt kvinnliga eller manliga. 

 

Könsegregering - Segregation innebär att de som tillhör ett visst kön systematiskt behandlas 

annorlunda än de som tillhör det andra könet. Att något är könssegregerat betyder att ett av 

könen är överrepresenterade.
8
  

 

 

2. Gottfredsons yrkesvalsteori 
 

För att förstå och tolka empirin har jag tagit hjälp av en teoretisk referensram. Jag har valt att 

använda mig av Linda S Gottfredsons teori där begreppen circumscriptions, compromise och 

self-creation är centrala. Circumscription är processen där ungdomar begränsar sin sociala 

zon av acceptabla yrken och Compromise är processen där de ger upp sina drömyrken för 

mindre önskvärda yrken som de dock ser som mer tillgängliga. Self-creation är processen där 

de formar och lär känna sig själva, sina behov och värderingar. 

 

2.1 Teorins huvuddrag 
Huvuddragen i teorin består av individens självbild, både den privata och den offentliga. 

Självbilden är beroende av många faktorer såsom utseende, kön, värderingar, förmågor och 

klasstillhörighet. Individen har också stereotypa bilder av yrken och de personligheter en viss 

yrkesgrupp har. Människor från olika klasser i samhället har i stort sett samma stereotypa bild 

av olika yrken, vilken prestige yrket har och hur människor i yrket lever. Dessa bilder 

organiseras sedan av individen till en kognitiv karta av yrken. Ungdomar och vuxna delar in 

yrken efter några huvudkategorier såsom manligt – kvinnligt och yrkets status. Genom att 

matcha olika yrken och den egna självbilden kommer individen fram till sina drömyrken men 

dessa är inte alltid realistiska. Individen måste därför även ta hänsyn till tillgängligheten för 

olika yrken när denne står inför ett yrkesval. De yrken som individen anser vara acceptabla 

organiseras i den kognitiva kartan i en social zon där självbilden återspeglas genom var i 

samhället personen anser att han eller hon passar bäst in. 

 

Att forma yrkesambitioner är alltså att jämföra sin självbild med sina bilder av ett yrke och 

försöka matcha dessa. Detta är en krävande process som kräver att man har en realistisk bild 

av sig själv och yrket. Barn har inte detta men börjar ändå dra slutsatser om vilka jobb som 

passar för dem och dessa slutsatser kan bli bestående. Utvecklingen av en individs självbild 

                                                 

 
7
 Hamberg, Katrina. (2005). Genusperspektiv relevant för många av läkarutbildningens ämnen. Hämtad 15 maj 

2008, från 

http://www.lakarforbundet.se/upload/Genusperspektivet%20relevant%20f%C3%B6r%20m%C3%A5nga%20av

%20l%C3%A4karutbildningens%20%C3%A4mnen.pdf 
8
 Lexin. Språkrådet. Hämtad 23 maj 2008, från, 

http://lexin2.nada.kth.se/sve-sve.html 
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och yrkesambitioner kan delas in i fyra steg där varje steg leder till en ytterligare begränsning 

av den sociala zonen. 

 

Steg 1 (3-5 år)  

Barn i den här åldern börjar klassificera människor väldigt enkelt såsom stor – liten och de 

blir också medvetna om konkreta och synliga skillnader mellan kön. De föredrar att leka med 

barn av samma kön, de tyr sig till vuxna av samma kön och de relaterar till aktiviteter och 

yrken som vuxna av samma kön har.  

 

Steg 2 (6-8 år) 

I den här åldern rangordnar barn allt som bra – dåligt. De börjar förstå vad en könsroll innebär 

men fokuserar huvudsakligen på synliga tecken som att olika kön har olika kläder och gör 

olika saker. Drömyrken i den här åldern begränsas av barnens syn på vad som är lämpligt för 

det egna könet. Flickor har en mindre variation av drömyrken än pojkar och kan förklaras 

med att yrken som passar pojkar är mer synliga för barn. Pojkleksaker är mer yrkesrelaterade 

än flickleksaker. Lastbilar – lastbilschaufför, polisbilar – polis, verktygslåda – snickare. 

 

Steg 3 (9-13 år) 

I den här åldern är det inte bara manligt – kvinnligt som barnen tar hänsyn till i sina dröm-

yrken utan även status. Vid 9 års ålder är barnen mycket medvetna om vad som är ett 

lågstatusyrke och inte. Vid 13 års ålder förstår de sambandet mellan inkomst, utbildning och 

yrke. De blir även medvetna om vilka yrken som den egna familjen skulle tycka var 

oacceptabla, vilket begränsar den sociala zonen ytterligare. Barn från högre sociala klasser har 

högre förväntningar på sig från familjen att få ett högstatusyrke.  

 

Steg 4 (14-) 

Från och med det 14:e levnadsåret är ungdomarna nu angelägna om att se bra ut för det 

motsatta könet, vilket gör att de omedvetet försöker efterlikna stereotypen av det egna könet. 

För att kunna utveckla och upptäcka sina styrkor och svagheter måste man få erfarenheter av 

nya aktiviteter och obekanta områden. Man vet inte vad man kan förrän man testat men av 

rädsla för att bryta mot normen så går inte ungdomarna utanför gränsen för vad som är 

normalt för det egna könet. Medan de första tre stegen ägnas åt att begränsa alternativen så 

ägnas detta sista steg åt att identifiera vilka av de tänkbara yrkena som är det mest åtråvärda 

och tillgängliga.
9
 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

I denna del redovisas relevant litteratur och tidigare forskning som är intressant för arbetet. 

avsnittet avslutas med en sammanfattning av en aktuell avhandling som visar på att köns-

mönstren består än idag trots ett föränderligt samhälle. 

 

3.1 Den nya gymnasieskolan 
Här beskrivs dagens gymnasieskola för att läsaren ska få en förståelse för de olika gymnasie-

programmen och hur de är uppbyggda. Anledningar till 90-talets gymnasiereform ur ett köns-

perspektiv presenteras också. 

                                                 

 
9
 Gottfredson, Linda S. (2002) Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-creation. I Brown, 

Duane (Red.), Career choice and development (s.85-146). Chichester: John Wiley And Sons Ltd. 
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Våren 1991 beslutade riksdagen om att gymnasieskolan skulle reformeras. 16 nationella 

program samt specialutformade och individuella program infördes istället för de gamla 

linjerna och sifferbetyget ersattes med en fyrgradig skala som sätts i relation till kursmålen. 

Denna nya gymnasieskola infördes successivt från läsåret 92/93 till 95/96 och den nya läro-

planen som vi har än idag fick namnet Lpf94.
10

 Från och med år 2000 finns 17 nationella 

program. Gemensamt för alla nationella och specialutformade program är att samtliga är tre-

åriga och att de i och med de obligatoriska kärnämnena ger grundläggande behörighet för 

högskolestudier. Varje program omfattar 2500 poäng varav 750 poäng är kärnämnen, 1450 

poäng karaktärsämnen och 300 poäng utgörs av ett individuellt val. Karaktärsämnen är det 

som ger programmet dess specifika karaktär. Specialutformade program utformas av 

kommunerna under förutsättning att kärnämnena ingår och att de nationella riktlinjerna 

följs.
11

 De individuella programmen är inga program eleven väljer, utan där hamnar de som 

inte har behörighet till gymnasieskolan. Syftet är att eleverna på de individuella programmen 

ska läsa in de ämnen som behövs för att bli behörig på ett specialutformat eller nationellt 

program.
12

 

 

En av anledningarna till gymnasiereformen var att utbudet av linjer var alltför enkönat. Det 

fanns fler traditionella kill-linjer än tjej-linjer.
13

 När förslaget om nationella program kom 

eftersträvade man en jämnare könsfördelning på de olika programmen i ett led att stärka 

kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt presenterades programmen så att de i 

största möjliga utsträckning skulle locka både tjejer och killar.
14

 Avsikten med de valbara 

kurserna var förutom att öka motivationen och förhindra återvändsgränder även att vara ett 

verktyg för att jämna ut könsfördelningen på programmen. Tanken var att tjejer på 

traditionella kill-program ändå skulle kunna läsa tjej-kurser och tvärtom, en slags 

kompensation för att de bröt mot normerna för val av program.
15

 

 

Gradvis har den obligatoriska skolgången i Sverige blivit allt längre. Trots att gymnasieskolan 

är frivillig så är det idag bara 2 % av eleverna som inte går vidare till gymnasiet från grund-

skolan.
16

 

 

3.2 Oförändrade könsmönster 
I detta avsnitt ges en tillbakablick på hur kvinnans situation i samhället och främst på arbets-

marknaden sett ut historisk och hur gamla könsmönster fortfarande består. 
 

Tidigare forskning har visat att under historien har det funnits en klar arbetsfördelning mellan 

kvinnor och män. Denna fördelning har varierat över tid och plats. Oförändrat är dock att de 

uppgifter som är traditionellt kvinnliga har lägre status och lägre ekonomisk ersättning än de 

som traditionellt utförs av män.
17

 Kvinnor och män på samma arbetsplats har inte heller 

                                                 

 
10

 Reuterberg, Sven-Eric & Svensson, Allan. (1998). Vem väljer vad i gymnasieskolan? Rapport nr 1998:06. 

Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik. 
11

 Skollagen. Kap 5. 
12

 Sandell, Anna. (2007). Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala 

praktiker. Avhandling. Malmö: Holmbergs. 
13

 SOU 2002:120. Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes. 
14

 SOU 1997:137. 
15

 Lund, Stefan. (2006). Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 

integrations- och differenteringsprocesser. Avhandling. Växjö: Växjö University Press. 
16

 Sandell. 
17

 SOU 1997:137.  
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samma arbetsuppgifter.
18

 Någon gång i mitten av 1800-talet började något som kallades ”det 

vita slaveriet” härja i Europa och USA. Man utnyttjade helt enkelt kvinnor som billig arbets-

kraft. Ofta kostade kvinnan bara hälften att anställa för arbetsgivaren.
19

 Moderna studier 

fortsätter att visa på ett samband mellan lönesättning och den könsmärkning som finns inom 

ett yrke. Man har även sett att lönenivån sänks i takt med en ökad andel kvinnor i ett yrke.
20

 

De största löneskillnaderna mellan män och kvinnor i samma yrke är de högst betalda som till 

exempel läkare, verkställande direktörer och andra chefer. Kvinnliga läkare får i genomsnitt 

6000 kr mindre i månadslön än manliga.
21

 

 

Ända sedan industrialismens början under 1800-talet har det pågått en kamp mellan kvinnor 

och män och mellan kvinnor och arbetsgivare för kvinnors demokratiska rättigheter, för rätten 

till arbete och egen ekonomi. Idag finns inga formella hinder kvar och kvinnor har tillträde till 

alla typer av arbete på den svenska arbetsmarknaden. Ändå kvarstår skillnaden mellan mäns 

och kvinnors val av karriärer. Trots att kvinnor i flera decennier gradvis har brutit mot gamla 

könsmönster gällande hur långt kvinnor går i utbildningssystemet så har de ändå fortsatt att 

göra könstypiska val av inriktning.
22

 Den könsfördelning vi har på dagens nationella 

gymnasieprogram är mycket lik den vi hade vid gymnasieskolans etablering 1971, för 30 år 

sedan!
23

  

 

3.3 Satsningar mot könsmärkta gymnasieval 
De satsningar som gjorts för att bryta könsmärkta val har i stort sett endast riktats mot tjejer. I 

1985 års budgetproposition föreslog man att 3 miljoner skulle avsättas för teknikkurser för 

flickor, något som också gick igenom och resulterade i till exempel sommarkurser för enbart 

flickor i teknik. Detta är troligen den mest radikala satsningen som gjorts i grundskolan för att 

bryta de könssegregerade utbildningsvalen.
24

 De undersökningar som gjorts visar på många 

förklaringar till de skillnader som finns i tjejer och killars utbildningsval. En förklaring är att 

tjejerna i mindre utsträckning gör rationella val. Bilden blir då att tjejer är dumma som 

medvetet väljer gymnasieprogram som leder till sämre betalda yrken. De väljer fel yrke och 

satsningarna går ut på att våga få tjejerna att välja ”rätt” yrke. 
25

  

 

Den gymnasiekommitté som tillsattes år 2000 för att utvärdera gymnasieskolan kunde 

konstatera att de satsningar som gjorts under 90-talet för att bryta könssegregeringen hade 

misslyckats. För att främja otraditionella utbildningsval måste både skola och arbetsliv 

förändras. Denna påverkan bör påbörjas redan i förskolan. Man måste väcka nyfikenhet och 

vidga elevernas syn på vad som är normalt för tjejer och killar att göra och att jobba med. 

Kommittén menar att undervisningen på de olika programmen måste utformas så att de lockar 

både tjejer och killar. Arbetsmarknaden måste i sin tur skapa miljöer där både män och 

kvinnor kan trivas.
26
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3.4 Att bryta mönster 
Hur går det då för de få som ändå väljer att gå mot strömmen? Genusforskaren Yvonne 

Hirdman menar att om kvinnor bryter mot de traditionella könsmönstren sker det ofta med 

beröm medan män som gör detsamma måste försäkra omgivningen om att det inte handlar om 

någon bestraffning utan att de faktiskt har valt det själv. När män går över till kvinnoyrken är 

det yrket och arbetsuppgifterna som måste förändras och anpassas efter mannen men när en 

kvinna går över till manliga områden är det tvärtom kvinnan som måste förändras och anpassa 

sig.
27

 

 

Den ålder ungdomarna har när de ska göra sitt gymnasieval är den tid då de söker sin identitet 

som man eller kvinna. Det är alltså svårare att bryta mot den traditionella normen för vad som 

är manligt och kvinnligt just den här tiden då ungdomarna kämpar för att vara just en riktig 

man eller kvinna.
28

 Ungdomarna tycker själva att det är svårt att veta vad man vill och välja 

rätt när man är så ung.
29

 För yngre tjejer är det ofta uppskattat att vara lite pojkflicka men när 

de kommer i tonåren bör det ske en feminisering för att de ska anses vara normala. För killar 

är det dock aldrig accepterat att vara flickpojke. Man kan säga att genusnormer för killar i 

tonåren på många sätt kan vara mer begränsande än de normer som finns för tjejer. Men 

eftersom betydligt mer forskning har lagts på tjejers normer och utsatthet så är det lättare att 

man lyfter fram detta som fakta medan man inte så mycket om killars situation.
30

 

 

3.5 Framtidsdrömmar 
För att förstå varför killar och tjejer väljer som de gör måste man även förstå vilka värderingar 

och förväntningar de har på ett framtida yrke. Nedan redovisas därför en sammanfattning av 

en del av den forskning som gjorts om ungdomars framtidsdrömmar. 

 

Idag finns många undersökningar av högstadieungdomars framtidsdrömmar. Oavsett tid, 

plats, metoder och undersökningarnas storlek så har resultaten alltid pekat åt samma håll. 

Killar är mer specifika och sätter namn på det yrke de drömmer om medan tjejer namnger de 

kvaliteter deras drömyrke ska ha.
31

 Det viktigaste för killarna när det gäller deras framtida 

yrke är att det ska vara intressant, ge bra lön och ha bra karriärmöjligheter. För tjejerna är det 

viktigaste att de ska trivas, att arbetet ska vara roligt och meningsfullt och att arbetet ska passa 

deras personlighet.
32

 Ungdomarna har på så sätt olika förväntningar på avkastning, tjejer 

väljer utbildning för att den förväntade avkastningen i form av ett intressant eller givande 

arbete är viktigt för dem, medan killar väljer efter sina förväntningar på en hög ekonomisk 

avkastning.
33

 Tjejer och killars olika värderingar visar sig i att tjejer vill jobba med 

människor, hjälpa och ta hand om andra, de vill ha mening i sitt arbete medan det är viktigare 

för killar att tjäna mycket pengar. Killarna pratar också om kontakter i arbetet men då mer 

som trevliga arbetskamrater.
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Medan tjejer har en mer diffus bild av sitt framtida yrkesliv så är det tvärtom när det gäller ett 

framtida familjeliv.
34

 Många tjejer väljer yrke efter i vilken utsträckning yrket kan kombineras 

med ett familjeliv. Det ska vara ett arbete med korta restider till och från arbetsplatsen, det ska 

finnas möjlighet till att arbeta deltid, man ska inte behöva satsa så mycket på jobbet och det 

ska finnas möjlighet att arbeta i andra delar av landet om mannens jobb skulle göra det nöd-

vändigt att flytta.
35

 I dag är utbildning och yrkesarbete en självklarhet för både tjejer och killar 

men något som inte har förändrats över åren är tjejernas längtan efter och värdering av en 

egen familj.
36

 För kvinnor leder dock föräldraskap i mycket större utsträckning till deltids-

arbete och föräldraledighet vilket i sin tur leder till hämmad löneutveckling.
37

 Ytterligare en 

konsekvens av detta är den förlust av olika sociala försäkringsförmåner som bristen på ett 

heltidsarbete ger.
38

 Med dagens höga skilsmässotal och alternativa familjesammansättningar 

borde tjejer kanske tänka att de en dag kan bli tvungna att försörja sig själva och sina 

eventuella barn.
39

 

 

3.6 Utbildningssegregation och självsortering 
I en avhandling av Anna Sandell med titeln Utbildningssegregation och självsortering läggs 

fokus på just könsskillnader i ungdomars gymnasieval. Avhandlingen visar inte på några stora 

förändringar ur ett könsperspektiv, utan stärker istället bilden av seglivade normer om vad 

som är manligt och kvinnligt trots ett föränderligt samhälle. Här avslutas nu litteratur-

genomgången med en sammanfattning av resultatet från Sandells avhandling som påminner 

mycket om tidigare redovisad forskning. 

 

Studien visar att ungdomarnas uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt är väldigt 

stereotypa. De utbildningar och yrken som domineras av kvinnor värderas lågt i samhället och 

tjejerna i studien vill inte längre gå de traditionella tjejprogrammen då de redan nu i åk 9 anar 

att deras kön kommer att bli ett hinder i deras framtida karriär. Tjejerna i studien ville inte bli 

förknippade med att vara en typisk tjej och såg ner på traditionella kvinnliga sysslor som 

hushållsarbete. De ansåg att om man ville bli betydelsefull måste man ut ur hemmet och 

skaffa sig ett manligt yrke. Att bryta könsmönster var däremot ingenting som killarna pratade 

om. När ungdomarna i studien pratade om framtidsdrömmar så var det inte ett enda drömyrke 

som nämndes av både tjejerna och killarna. Studien visar även att killar i större utsträckning 

än tjejer gör traditionella val, väljer yrkesförberedande program och influeras mer av familjen 

inför valet. Tjejerna däremot väljer i större utsträckning studieförberedande program och 

planerar oftare att studera vidare efter gymnasiet. Utbildningen blir ett sätt för tjejerna att 

bryta könsmönster på arbetsmarknaden då de upplever att de behöver högre utbildning än män 

för att nå samma positioner. Killarna ser inte könet som en begränsning medan tjejerna tror att 

de hade haft bättre chanser på arbetsmarknaden om de hade varit av motsatt kön. Tjejerna 

begränsar sig också själva genom att redan i åk 9 prata om framtida barn och familjeliv och 

hur de ska kunna anpassa sitt yrkesliv efter dessa faktorer. Eleverna lyfter själva fram en 

intressant anledning till att tjejer och killar väljer olika till gymnasiet. De menar att de inte har 

provat på varandras områden och vet därför inte om det motsatta könets intressen är roligt 

eller intressant. Killarna har till exempel växt upp med att skruva i bilar tillsammans med 
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papporna, något som tjejerna aldrig har blivit inbjudna till. Därför kan detta område inte ingå i 

deras framtidsdrömmar.
40

 

 
3.7 Den snedrekryterade gymnasieskolan 
Genom den redovisade litteraturen har jag presenterat en bild av en starkt könssegregerad 

gymnasieskola och att ungdomar gör olika utbildningsval beroende på om de är tjejer och 

killar. För att läsaren ska kunna skapa sin egen uppfattning om könssegregeringen och 

samtidigt få en så exakt bild som möjligt så kommer jag nu att visa ett diagram över hur köns-

fördelningen ser ut idag. Statistiken är tagen från Skolverkets hemsida och redovisar antalet 

elever på program läsåret 2007/2008.
41

 Jag har räknat om antalet elever till procent för att 

kunna visa ett, som jag hoppas, lättolkat diagram.  
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Diagrammet visar hur könsfördelningen på dagens nationella gymnasieprogram ser ut. El-

programmet och Energiprogrammet är de program som domineras mest av killar och är även 

de mest snedrekryterade över huvud taget då endast 2 % av eleverna är tjejer. Nationellt sett 

är dock Energiprogrammet det näst minsta i storlek och tar alltså inte upp så många av 

gymnasieskolans elever.
42

 Omvårdnadsprogrammet och Hantverksprogrammet är de program 

som domineras mest av tjejer och även om 14 och 15 % är en mycket liten andel killar så kan 

vi ändå konstatera att det är de traditionella killprogrammen som står för den främsta sned-

rekryteringen. Av de nationella programmen är Hantverksprogrammet det fjärde minsta i 

storlek och det är inriktningarna Frisör och Florist som erbjuds i störst utsträckning.
43

 

 

Bland ungdomar i åldern 20-24 år arbetar tre av fyra tjejer och två av tre killar inom samma 

område som deras gymnasieutbildning.
44

 Utifrån detta kan man föreställa sig att fördelningen 

på arbetsmarknaden i den närmsta framtiden kommer att likna ovanstående fördelning över 

gymnasieprogram. När det gäller framtidsutsikter så är dock skillnaderna mellan kvinno- och 

mansyrken obetydliga. Det är framför allt teknikyrken, IT-specialister, vård- och omsorgs-

yrken samt vissa yrken inom pedagogik som AMS spår en ökad efterfrågan inom, samtidigt 

som pensionsavgångarna ökar inom dessa yrken ökar.
45

 

 

3.8 Hur gick det sedan? 
Jag kommer nu att presentera Elprogrammet och Omvårdnadsprogrammet, de program som är 

mest överrepresenterade av killar respektive tjejer och se vad som hände efter gymnasiet med 

eleverna på dessa program. Intressant att nämnas är även det högt värderade Naturveten-

skapsprogrammet som könsmässigt är relativt jämt fördelat. Detta borde vara betryggande ur 

ett jämlikhetsperspektiv eftersom programmet är det med högst status och sägs leda till de 

bäst betalda yrkena.
46

 Men i Skolverkets undersökning om vad tjejer och killar arbetar med tre 

år efter att de avslutat sina studier på Naturvetenskapsprogrammet så ser vi att tjejerna i 

mindre utsträckning än killarna arbetar inom områden som har med utbildningen att göra. Det 

allra vanligaste arbetsområdet för tjejer som avslutat Naturvetenskapsprogrammet för tre år 

sedan är vård- och omsorgsarbete. 

 

Före detta elever på Elprogrammet fick svara på vad de själva ansåg att de huvudsakligen 

gjorde ett till tre år efter gymnasiestudierna. Tjejerna i undersökningen var så få att deras 

resultat inte kunde redovisas. Man kunde dock konstatera att tjejerna inte fullföljde 

utbildningen i samma utsträckning som killarna. 35 % av tjejerna och 25 % av killarna gick 

1999 ut utan slutbetyg. Ett år efter gymnasieskolans slut var andelen arbetande låg eftersom 

många gjorde sin värnplikt då. Efter två år arbetade 70 % och antalet steg ytterligare något 

efter tre år. Alla som hade ett arbete tre år efter en examen på Elprogrammet fick bedöma om 

arbetsuppgifterna hade med gymnasieutbildningen att göra eller inte. Drygt hälften av männen 

ansåg att de hade arbetsuppgifter som stämde överens med Elprogrammets utbildning. Trots 

att tjejerna inte gick ut Elprogrammet i samma utsträckning som killarna så fortsatte de ändå 

att studera på högskola i samma utsträckning. 
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Ett år efter examen från Omvårdnadsprogrammet var andelen arbetande högre bland kvinnor 

än män på grund av värnplikten. Efter två år var männen uppe i samma andel förvärvs-

arbetande som kvinnor. Tre år efter avslutade studier svarade 61 % av kvinnorna och 46 % av 

männen att de hade arbetsuppgifter som stämde överens med omvårdnadsprogrammets 

utbildning. Både kvinnor och män från omvårdnadsprogrammet hade i stor utsträckning vård- 

och omsorgsarbeten. Det var dock vanligare att män återfanns utanför de områden som 

utbildningen var inriktad mot. Åtta av tio kvinnor och sju av tio män arbetade inom denna 

sektor.
47

  

 

3.9 Kön och högskola 
Höstterminen 2007 antogs 37 782 kvinnor till högskoleutbildning i Sverige. Motsvarande 

siffra för killar var 26 919.
48

 En förklaring till att tjejer dominerar på högskolorna kan vara att 

kvinnoyrken i större utsträckning än mansyrken kräver högskoleutbildning. Men även att 

kvinnor behöver högre utbildning än män för att kunna nå samma nivå i arbetslivet som 

män.
49

 Generellt väljer män i större utsträckning än kvinnor tekniska och naturvetenskapliga 

ämnen på universitetet medan kvinnor väljer humaniora och vårdutbildningar vilket leder till 

en fortsatt könssegregering på arbetsmarknaden.
50

  

 

 

4. Metod 
 

Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att fånga ungdomarnas berättelser. 

Enligt Kvale är både kvalitativa och kvantitativa metoder verktyg som blir mer eller mindre 

användbara beroende på vilka frågor som ställs. Metoderna kräver också olika kompetens och 

min egen personliga förmåga ligger i de språkliga analyser som kvalitativa intervjuer ger. 

 

4.1 Val av metod 
Anledningen till valet av metod är inte bara att jag som snart nyutexaminerad Studie- och 

yrkesvägledare ser samtalet som mitt starkaste verktyg och låter därför detta arbete bli en sista 

prövning på mina samtalsfärdigheter och de kunskaper utbildningen har gett mig. Syftet med 

arbetet är att återge ungdomarnas egna tankar om sitt otraditionella gymnasieval och det är 

just att förstå världen ur de intervjuades synvinkel den kvalitativa intervjun förväntas leda till.  

 

Fördelarna med den kvalitativa metoden och det faktiska mötet med respondenten är enligt 

Kvale att man har möjlighet att tolka inte bara det som sägs utan även kroppsspråk, ansikts-

uttryck och tonfall. Intervjuaren kan även ställa följdfrågor, något som man helt skulle gå 

miste om med den kvantitativa metoden. Flexibiliteten med den kvalitativa metoden gör att 

man kan nå en djupare förståelse med ett mindre antal respondenter. Denna metod är inriktad 

på den enskilde individens värderingar och är alltså mest lämpad för syftet med mitt arbete.
51
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4.2 Urval 
Eftersom Elprogrammet och Omvårdnadsprogrammet visade sig vara de program som 

domineras mest av killar respektive tjejer så valde jag att intervjua tre tjejer på Elprogrammet 

och tre killar på Omvårdnadsprogrammet. Nämnas bör att Energiprogrammet hade en lika stor 

andel killar som Elprogrammet, nämligen 98 %. Anledningen till att jag valde att fokusera på 

det sistnämnda är helt enkelt att jag inte ville göra intervjuerna via telefon och Energi-

programmet har färre tjejer på min ort. Jag ansåg att sannolikheten att få tre tjejer på El-

programmet att ställa upp var större. Jag hade helst velat intervjua enbart elever som går 

tredje året eftersom de haft tid att tänka över sitt val samtidigt som de som sistaårselever 

troligen har en tydligare framtidsbild. Men i och med att mina respondenter är i minoritet så 

var jag tvungen att fråga även elever som går första och andra året. 

 

4.3 Etiska riktlinjer 
Jag har vid intervjuerna använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och varit noga med att intervjupersonerna har läst 

igenom dessa innan intervjun för att de ska känna till sina rättigheter.
52

 Eftersom mina 

intervjupersoner har varit så pass unga har jag även muntligt sammanfattat principerna innan 

intervjun för att de säkert ska förstå. För min studie är det inte nödvändigt att känna till 

intervjupersonernas namn eller vilken skola de går på. Jag har dock valt att nämna vilket år de 

går eftersom det kan ha betydelse för hur långt de hunnit reflektera över framtiden eller tiden 

på det aktuella programmet.
53

 

 

4.4 Genomförande 
Jag började mitt sökande med att titta i gymnasieskolornas fotokatalog för att se om det över-

huvudtaget fanns tänkbara intervjupersoner i regionen. Därav valde jag alltså att fokusera på 

Elprogrammet istället för Energiprogrammet. Jag kontaktade därefter studievägledarna på 

Elprogrammet och Omvårdnadsprogrammet via mejl och frågade hur de tyckte jag skulle gå 

till väga för att komma i kontakt med urvalsgruppen. (De två programmen tillhör två olika 

skolor.) Studievägledaren på Omvårdnadsprogrammet ville fråga killarna själv först vilket 

resulterade i att endast en kille ringde upp mig för att bestämma tid och plats för intervjun. Jag 

kontaktade därför ytterligare en skola utanför regionen vilket ledde till att jag var tvungen att 

göra telefonintervjuer med två killar. Studievägledaren på Elprogrammet gav mig mejl-

adresserna till tre tjejer varav två ville medverka i studien. Jag fick alltså kontakta en skola till 

utanför regionen för att få tag på en tredje person att ha intervjua. De sex intervjupersonerna 

representerar alltså fyra olika skolor, något som dock inte har någon betydelse för studiens 

syfte. De tre intervjuerna i regionen hölls på gymnasieskolorna i fråga på ett lugnt ställe i 

korridoren. Jag valde att spela in intervjuerna eftersom jag då kan koncentrera mig mer på vad 

som sägs och på så sätt ställa följdfrågor och föra samtalet mer på djupet. Jag kan även 

fokusera på kroppsspråk och ansiktsuttryck, något som hade varit svårt samtidigt som man 

antecknar. De tre telefonintervjuerna spelades också in, alla sex intervjuer med 

respondenternas godkännande. Alla samtal spelades in med min mobiltelefon som naturligt 

låg på bordet utan att dra till sig den uppmärksamhet och obehag som en bandspelare gör.
 54

 

Innan mötet hade jag mejlat samtliga respondenter för att bifoga de forskningsetiska 

principerna. 
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Rapportens syfte har brutits ned i fem frågeställningar som även följer intervjumallens fem 

teman. Utifrån dessa teman har jag formulerat frågor som ska besvara syftets frågeställningar.  

Med tanke på de unga respondenterna har jag velat ha frågorna så korta och enkla som 

möjligt. Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer med utrymme för följdfrågor och 

att ändra frågornas följd. Om intervjupersonen har velat berätta något som ligger utanför 

syftet har jag uppmuntrat detta och lyssnat för att skapa förtroende och visa att jag är 

intresserad av vad han eller hon har att säga.
55

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Thomson är en undersökning valid om den verkligen mäter det den avser att mäta. 

Eftersom intervjuerna har följt syftet med arbetet, att beskriva enskilda ungdomars tankar om 

valet av ett gymnasieprogram som domineras starkt av det motsatta könet, så anser jag att jag 

har fått svar på det jag ville ta reda på. Nämnas bör att vid telefonintervjuerna gick jag miste 

om kroppsspråk, ansiktsuttryck och det intryck mötet med en okänd människa ger. Jag vet 

inte heller hur intervjusituationen såg ut på andra sidan luren, om respondenterna var 

ensamma eller hade folk omkring sig som påverkade svaren. Att de tre andra intervjuerna 

hölls i korridorerna på skolorna anser jag inte ha påverkat svaren eftersom de hölls på en 

sådan avskild plats att ingen annan hörde eller såg. För att respondenterna skulle känna sig så 

trygga som möjligt så skedde mötet på deras skola.
56

 När det gäller reliabiliteten så har 

samtliga ljudinspelningar varit av exemplarisk kvalitet och för att läsaren själv ska kunna ta 

ställning till de tolkningar som görs i analysen har jag valt att beskriva resultatet så utförligt 

som möjligt. Vid utskriften av intervjuer går dock sammanhanget, kroppsspråk och ansikts-

uttryck förlorade för läsaren och ersätts istället med intervjuarens tolkningar.
57

 

 

I resultatet har jag valt att inte använda mig av citat trots att det ger läsaren möjlighet till en 

egen tolkning. Anledningen till detta är respondenternas korta osammanhängande meningar 

som hade blivit svåra att citera. Ungdomarna var inte vana vid att bli intervjuade och gav inga 

långa utförliga svar utan jag fick informationen genom följdfrågor. Det är således min egen 

tolkning av intervjuerna som har redovisats. Dock har jag vid utskriften skrivit ut intervjuerna 

i sin helhet för att kunna återge en så sann bild av intervjuerna som möjligt.
58

 

 

Målet med den kvalitativa metoden är att beskriva den intervjuades livsvärd. Om antalet 

respondenter är för få kan man inte längre prata om att generalisera resultatet som målet ofta 

är i den kvantitativa metoden. Syftet med min rapport är dock inte att generalisera utan 

snarare att hitta mönster och att förstå de sex ungdomarnas livsvärld.
59

 

 

 

5. Resultat 
 

Jag har använt mig av meningskoncentrering för att presentera intervjuresultaten. Det innebär 

att jag har formulerat om det väsentliga som sagts i kortare och mer koncisa meningar och jag 

har även låtit intervjuerna ta form av en sammanhängande berättelse om intervjupersonerna.
60
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Nedan redovisas resultaten utifrån forskningsfrågorna. Respondenterna har getts de fingerade 

namnen Agnes, Sofia, Emma, Per, Karl och Hans.  

 

5.1 Ungdomarnas bakgrund 
Agnes är uppvuxen med båda föräldrarna och har fyra äldre syskon, varav tre är bröder. 

Hennes mamma är specialpedagog och pappan är anläggningsarbetare. Som liten drömde 

Agnes om att bli pilot men det kändes aldrig realistiskt och det är ingenting hon drömmer om 

nu. Det är hennes bröder som väckt hennes intresse för programmet genom att lära henne dra 

kablar och meka med bilen. Hon skulle aldrig ha valt Elprogrammet om hon aldrig hade 

provat på det tidigare. Elprogrammet var hennes förstahandsval och hon går nu tredje året. 

 

Sofia har växt upp med sin pappa som är byggnadssnickare. Mamman jobbar på ett läke-

medelsföretag och hon har även en yngre bror. Som byggnadssnickare känner hennes pappa 

många elektriker så hon har fått prova på och testa mycket, dragit kablar och hjälpt pappans 

kompisar. Sofia tror inte att hon hade valt Elprogrammet om hon aldrig hade fått göra allt 

detta. Hon menar att det är svårt att veta vad man vill i nian så ju mer man får prova på desto 

bättre. Som liten ville hon bli frisör men valde bort det delvis på grund av den låga lönen och 

att man inte får röra på sig så mycket i det yrket. Elprogrammet var även Sofias förstahands-

val och nu går hon andra året. 

 

Emma har växt upp med båda föräldrarna och har en storebror som också har gått El-

programmet. Pappan är förtidspensionerad vaktmästare och mamman undersköterska. Hon 

har ingen erfarenhet av programmet sedan tidigare förutom det hennes bror berättat. Hon 

visste ungefär vad man kunde bli om man gick Elprogrammet men inte i detalj vad man 

egentligen gör. Elprogrammet var Emmas andrahandsval efter Byggprogrammet som hon inte 

tog sig in på men är nu efter två år på utbildningen ändå mycket nöjd. 

 

Per bor med båda föräldrarna, en storebror och en lillasyster som går Elprogrammet(!) 

Mamman är dagbarnvårdare och pappan jobbar som någon slags kontrollant på en industri. 

Omvårdnadsprogrammet var Pers förstahandsval och han går nu andra året. Innan han började 

fick alla som valt det gå en sommarkurs några veckor för att prova på och efter det var det 

många som valde en annan utbildning. Han visste inte så mycket om vården men har alltid 

tyckt om att umgås med äldre människor, speciellt med sina morföräldrar. Pers mormor har 

jobbat inom vården och han var säker på att han ville jobba med antingen barn eller äldre. 

Som liten ville han bli polis men tyckte att det krävde för mycket plugg. 

 

Sedan slutet av sexan har Karl mest bott med sin mamma och hennes sambo. Mamman är 

sjuksköterska och sambon är ambulanssjukvårdare och därifrån har han hört en hel del om 

yrket. Det är speciellt mammans sambo som inspirerat honom om akutsjukvård och han valde 

Omvårdnadsprogrammet i första hand. Karl tar studenten i sommar. När han var yngre ville 

han bli arkitekt men han tycker inte riktigt att han har läshuvud för det. 

 

Hans har växt upp med båda föräldrarna och två småbröder. Pappan jobbar som butikschef 

och mamman har ett kontorsarbete. Omvårdnadsprogrammet var hans förstahandsval och han 

går nu första året. I nian gjorde Hans sin PRAO på sjukhuset. Det var roligt och spännande 

och det väckte hans intresse för vårdyrket. Som liten ville han bli Paleontolog men valde bort 

det eftersom det inte finns så mycket skelett att gräva efter i Sverige. 

 



 

 

 

 

15 

5.2 Ungdomarnas skäl till gymnasievalet 
Agnes tyckte att det kändes spännande att gå ett program som inte många andra tjejer går. 

Hon ville gå ett praktiskt program där man inte behöver plugga så mycket och det är viktigt 

för henne att utbildningen leder till jobb direkt efter gymnasiet. Yrket passar henne som vill 

jobba med händerna. Agnes trivs bra med killar och säger sig inte vara en typisk tjej som bara 

bryr sig om kläder och smink. Hon har ungefär lika mycket tjejkompisar som killkompisar 

och hon tror inte att hon har några speciella kill-intressen förutom att hon brukar skruva i bilar 

med bröderna ibland. 

 

Sofia valde Elprogrammet för att det passar hennes egenskaper. Hon tycker om att pyssla, 

lösa problem, jobba med händerna och att få tänka till. Hon har också tålamodet och 

envisheten som krävs i ett yrke där mycket kan gå fel som tar tid att rätta till. Det är också 

viktigt för henne att få jobb direkt efter utbildningen eftersom hon helst inte vill plugga 

vidare. Omgivningen säger att hon är en pojkflicka och hon håller delvis med eftersom hon 

inte är rädd för att bli skitig. Hon säger att hon kanske har andra intressen än vanliga tjejer 

som motorcross, hockey och att koppla saker. Sofia har fått mycket av pappan som gillar 

motorer och så har hon mest killkompisar. 

 

Emma som valde Elprogrammet i andrahand gick lite efter att hon kände många på skolan. 

Nu trivs hon bra eftersom hon gillar att jobba med händerna och röra på sig. Hon vill vara 

tvärtemot och tycker det verkar kul med ett mansdominerat yrke. Hon tycker inte heller att 

hon är en typisk tjej som bryr sig mest om kläder och utseende utan har hållit på med mycket 

kroppsarbete med pappan hemma på gården. Hon har nog alltid haft mer killkompisar och 

spelat data och kört moped med dem. Att utbildningen leder till jobb direkt är det viktigaste 

för Emma. Hon skulle dock kunna tänka sig att plugga vidare senare för att få ett bättre jobb 

eller högre lön. 

 

Det som lockade Per med Omvårdnadsprogrammet var att man går ut med en utbildning, man 

är undersköterska. Det är mycket praktik i utbildningen och det lär man sig mer av. Han 

tyckte också att det inte verkade vara så mycket plugg. Per vill bli ambulanssjukvårdare och 

kommer att studera vidare direkt efter gymnasiet. Yrket passar honom som har lätt att lära 

känna nya människor och att handskas med äldre. Han tycker det är viktigt att ha tid med 

patienterna och inte bara göra det som ska göras utan lyssna på dem och prata med dem. 

Innan han valde Omvårdnadsprogrammet tyckte han att det skulle bli bra med bara tjejer i 

klassen men nu har det visat sig vara lite jobbigt med allt skitsnack och stök på lektionerna. 

Per har alltid haft fler tjejkompisar eftersom han har lättare att lära känna tjejer. På fritiden är 

det idrott och sport som gäller. Om Barn- och fritidsprogrammet hade funnits på den skola 

han går nu så är det möjligt att han hade valt det istället. 

 

Karl valde Omvårdnadsprogrammet eftersom det är lätt att få jobb i branschen och för att det 

är mycket praktik i utbildningen. Han menar att det är en bred utbildning med många tillval 

och möjlighet att plugga vidare till andra yrken än bara sjuksköterska. Karl som vill bli 

narkossköterska eller ambulanssjukvårdare hade gärna pluggat vidare med en gång efter 

gymnasiet men måste först läsa upp matten. Han tycker att yrket passar honom eftersom han 

har bra hand med människor, han är social och bra på att lyssna på andras problem. Han vill 

jobba med människor för att kunna göra något bra för andra och han tycker det är viktigt att 

ägna patienterna tid. Karl umgås mest med andra killar och är intresserad av jakt och fiske. 

 

Det som lockade i utbildningen enligt Hans var att man kunde bli ambulanssjukvårdare. Det 

verkade mer spännande och omväxlande än att vara vanlig sjuksköterska. Att jobba med 
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människor tror han kommer att ge många fina upplevelser. Han tror att han passar inom 

vården för att han är lugn och kan lugna patienterna i en stressig miljö. Sedan Hans började på 

Omvårdnadsprogrammet som ensam kille i klassen med 28 tjejer så umgås han nästan bara 

med tjejer. Han upplever inte att de gör något typiskt tjejigt när de umgås förutom att det kan 

bli mycket tjejsnack om killar och kläder, något som han verkar finna nästan komiskt. Innan 

han började hade han dock mer killkompisar och han är intresserad av jakt och fiske. 

 

5.3 Förväntningar på framtiden 
Agnes har inte något annat drömyrke nu än att bli elektriker, utan är nöjd med det och den 

variation som yrket ger. Hon tycker inte lönen är så jätteviktig men vill såklart ha så hon 

klarar sig. Om 10 år har Agnes ett bra jobb som elektriker, ett litet hus och en hund. Hon har 

inte tänkt så mycket på att skaffa familj utan tycker det ligger väldigt långt bort i framtiden. 

Barn är dock inget som hon måste ha. Hon tror att det faktum att hon är i minoritet snarare 

kan vara till hennes fördel och att hon som tjej får mer uppskattning. Hon menar att folk 

kanske beundrar henne för att hon vågade. En nackdel skulle vara att killarna kanske inte tar 

henne på allvar och tror att hon inte klarar av det lika bra som dem men det är inget hon har 

märkt under utbildningen. Det bästa med att bli elektriker är att hon trivs så bra med det. 

 

Sofia har inte helt släppt barndomsdrömmen om att bli frisör men ser sig ändå som elektriker i 

framtiden. Om 10 år har hon ett bra jobb som elektriker och bor i ett hus med stor tomt. Hon 

tycker om att pyssla på gården och hon har nog 2 eller 3 barn. Sofia skulle aldrig sluta jobba 

mer än mammaledigheten, hon skulle bli alldeles för rastlös av att bara gå hemma. På sin 

praktikplats har Sofia uppmuntrats av handledaren som tycker att det är bra med tjejer i yrket 

och att de bidrar till variation på arbetsplatsen. Hon tror inte att det är några skillnader i lön 

för killar och tjejer. Först är hon tveksam till att tjejer har samma chans till befordran men 

sedan kommer hon på att tjejer är mer bestämda än killar och att killar inte vågar säga emot 

dem. Själv skulle hon gärna bli chef. Sofia tror att det finns de som tycker att tjejer inte kan 

och att de är svaga men hon själv menar att tjejers envishet kompenserar allt detta. Det bästa 

med hennes framtida yrke är att det är varierat med nya ställen varje dag, miljöombyten och 

olika arbetsuppgifter.  

 

Om 10 år tror Emma att hon är elektriker men hon vet inte om hon vill skaffa familj. Det är 

inget hon har funderat över men hon skulle aldrig ge upp jobbet. Emma tror att det kan vara 

en fördel att vara tjej i yrket eftersom det är lättare att bli ihågkommen då, man sticker ut och 

är inte en i mängden som killarna. Hon har aldrig funderat över löneskillnader. Eftersom det 

är så få tjejer i yrket så vet man inte så mycket om vad de tjänar. Emma tycker att det är 

lättare att hitta nackdelar med att vara tjej, till exempel att de är fysiskt svagare. En del arbets-

uppgifter är väldigt tunga men nu finns det mycket hjälpmedel för sådant. Hon tror att det 

säkert finns dem som tycker att hon ska stå vid spisen och laga mat istället men det bryr hon 

sig inte om. 

 

Per drömmer om att bli ambulanssjukvårdare och är beredd att läsa de fem åren på högskola 

som yrket kräver. Om 10 år har han kommit dit och har nog ett litet barn. Han tror att barn 

kan påverka hans karriär på det sättet att han vill ha tid för barnet och inte ta på sig till 

exempel extra skift. Per tror att det är en fördel att han är kille. Hittills har han varit på två 

olika praktikplatser där han på båda har fått sommarjobb, något som inte tjejerna i klassen har 

fått. Han skulle inte vilja bli chef eftersom han vill jobba med människor och inte sitta framför 

en dator. Dessutom tror han att tjejer passar bättre som chef eftersom de är smartare. Att man 

som kille är fysiskt starkare är en fördel eftersom det är många tunga lyft inom vården även 

fast det finns många hjälpmedel. Han ser inga nackdelar med en kvinnodominerad arbetsplats, 



 

 

 

 

17 

han är ju van. Det bästa med Pers framtida yrke är att få jobba med människor och det är 

viktigare att trivas än att tjäna bra. 

 

För Karl är det viktigt att utbildningen ger behörighet för fortsatta studier. Han vill inte nöja 

sig med att vara undersköterska. Hans mål är att bli narkossköterska och flytta från Sverige.  

Om 10 år jobbar Karl inom ambulanssjukvården. Han har funderat lite över sin framtida 

familj och vill ha barn någon gång men kanske inte om 10 år. Det finns så mycket han vill 

göra först. Som kille tror han att han har bättre chans än tjejerna att få jobb och under 

praktiken har han fått höra att det behövs mer killar inom vården. Karl är medveten om att 

killar ofta har högre lön än tjejer i yrket men det tror han beror lite på var man jobbar och vad 

man jobbar med. En fördel med att vara kille tror han är att de är fysiskt starkare och det är 

mycket tunga lyft, speciellt inom ambulanssjukvården. Han säger att han blir lite less på 

tjejerna i klassen ibland när det blir för mycket tjejsnack men det har ändå gått bra att vara 

ensam kille. Det bästa med Karls framtida yrke är att det är intressant, man får träffa nya 

människor hela tiden och man kan jobba på olika inrättningar, olika avdelningar och med 

olika arbetsuppgifter. Det är ett varierande yrke. 

 

Hans vill bli ambulanssjukvårdare och vill plugga vidare direkt efter gymnasiet. Idag är det 

hans drömyrke. Om 10 år är han såklart ambulanssjukvårdare och hoppas på att han har 

familj. Han vill gärna ha barn och skulle kunna tänka sig att jobba halvtid om det krävdes 

eftersom familjen är det allra viktigaste. I klassen har de diskuterat framtiden och kommit 

överens att Hans som kille har större chans att få jobb än tjejerna. De har hört att man vill ha 

in fler killar i vården och man vill att det ska vara jämställt. Hans vill inte särbehandlas för att 

han är kille och tycker det är orättvist att tjejer inom vården ofta har lägre lön. Han vet inga 

nackdelar med att vara kille i ett kvinnodominerat yrke utan han trivs bra med tjejer och det 

stör honom inte om han inte skulle få några manliga kollegor. Det bästa med Hans framtida 

yrke är att det är omväxlande, det blir aldrig samma sak utan det är olika situationer varje dag.  

 

5.4 Omgivningens reaktioner på valet 
Innan Agnes valde program pratade hon mycket med kompisar och föräldrar som tyckte det 

var kul att hon ville ha ett mansdominerat yrke. En del av hennes kompisar tycker att det är 

konstigt att hon trivs i en klass med bara killar annars har hon inte hört något negativt. 

 

Sofia diskuterade sitt val med föräldrarna, kompisar och studievägledaren och alla sa att det 

var självklart att hon skulle gå el, hon kan ju sådant. Hennes omgivning tycker att hon passar 

som elektriker och de tror inte att hon kommer att få några problem bara för att hon är tjej. 

 

Emma hade svårt att bestämma sig för vad hon ville bli så hon pratade mycket med andra och 

självklart blev hon inspirerad av sin bror som gått samma program. Särskilt hennes pappa blev 

glad och stolt över att hon vågade ge sig in i ett mansdominerat yrke. Omgivningen har pratat 

om hon kommer att få samma lön som killarna men det tänker hon inte på själv. De tankarna 

kanske kommer i trean. 

 

Innan Per valde program pratade han med studievägledaren och fick då höra att Barn- och 

fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet leder till arbeten med människor och det 

förstnämnda med barn och det senare med äldre. Det var allt per behövde veta. Föräldrarna 

tyckte att det var ett bra val eftersom det är stor efterfrågan på yrket. Kompisarna sa att det var 

ett tjejprogram och att han borde ha gått Naturvetenskapsprogrammet i stället.   
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Karl pratade självklart mycket med sin mamma och hennes sambo som båda är i branschen. 

Han fick höra både bra och dåliga saker om yrket och han har inte upplevt att hans omgivning 

sett negativt på hans val.  

 

Hans diskuterade valet med sina föräldrar och för dem var det viktigaste att han valde något 

som han tyckte var roligt och inte vad kompisarna valde. Ingen har reagerat negativt på hans 

val, snarare avundas killkompisarna att han har så många tjejer omkring sig. 

 

5.5 Hur värderar ungdomarna sitt blivande yrke? 
Ett bra yrke för Agnes är varierande med bra arbetskamrater, okej lön och att man får känna 

sig uppskattad. Hon har fått intrycket av att hennes framtida yrke har hög status för att det är 

ett viktigt arbete. 

 

För Sofia ska ett bra yrke vara varierat, man ska få arbeta själv ibland och ibland med andra, 

det ska vara roligt, man ska tycka att det är intressant och man ska ha bra arbetskamrater. Hon 

säger att lönen är en ganska viktig faktor och hon har bra koll på hur mycket man tjänar som 

elektriker. Elektriker har hög status, det är ett viktigt arbete som folk är beroende av. 

 

Emma vill ha bra arbetskamrater och att det ska vara bra gemenskap på arbetet med andra 

elektriker och hantverkare som man ibland måste jobba med. Hon tycker att det är hög status 

på yrket. Elektriker behövs överallt och alla använder ju el så det är ett viktigt yrke. För 

Emma är lönen mycket viktig. Hon vill kunna flytta hemifrån och ha en egen lägenhet. 

 

För Per är det viktigt med bra arbetskamrater, bra arbetsmiljö och bra stämning bland 

personalen. Han tycker själv att hans yrke är viktigt, ”man kanske inte räddar ett liv men man 

förlänger det”. Han tror att det är okunskap som gör att andra ser ner på yrket. De tror att 

sjuksköterskor bara torkar avföring men så är det ju inte. 

 

Ett bra jobb för Karl innebär bra arbetskamrater, bra arbetsmiljö och variation. Man ska inte 

känna att ”jaha, då var det samma sak igen då”. Ambulanssjukvårdare som Karl vill bli tycker 

han har ganska hög status medan undersköterska har lägre. Han tror att omgivningens syn på 

yrkets status också beror på vad man är för slags sjuksköterska. Karl tycker att det är viktigt 

att tjäna bra även om han inte tänkte på det innan han började på programmet. Han tror nog 

ändå att det är viktigare att trivas på jobbet än att tjäna bra. 

 

För Hans är ett bra jobb att man har bra arbetskamrater, god arbetsmiljö och att arbetet ska 

vara säkert. Man ska inte behöva oroa sig för skador. Han tycker att ambulanssjukvårdare har 

hög status eftersom det handlar om akuta fall och att det kan vara sekunder som skiljer mellan 

liv och död. Lön är inte något som han har funderat över, det viktigaste är att trivas. Han vet 

inte vad ambulanssjukvårdare tjänar men tycker att sjuksköterskor tjänar för lite med tanke på 

det ansvar de har. 

 

 

6. Analys och diskussion 
 

Avsnittet inleds med att jag analyserar och diskuterar mina resultat. Jag utgår från samma 

disposition som i resultatavsnittet, dvs. utifrån frågeställningarna i syftet.  
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6.1 Om ungdomarnas bakgrund 
Alla tjejerna har fått någon slags inspiration till valet av program av männen i familjen. De 

har fått prova på eller fått berättat för sig om programmet. Hans intresse för vård väcktes efter 

en PRAO-period på sjukhuset och Karl har växt upp med en sjuksköterska och en ambulans-

sjukvårdare. Per visste att han ville jobba med äldre efter att ha umgåtts mycket med sina 

morföräldrar, varav mormodern också hade arbetat som sjuksköterska. Precis som 

ungdomarna i Sandells studie berättade så verkar det ha betydelse att tjejer och killar får prova 

på varandras områden för att de ska kunna bli intresserade av något utanför de traditionella. 

Även Gottfredson menar att man måste få erfarenheter av obekanta områden innan man vet 

vad man kan och vill.
61

 I SOU 2002:120 rekommenderas att man redan i förskolan försöker 

väcka elevernas intresse för även det motsatta könets områden för att vidga synen på vad som 

är normalt för tjejer och killar att göra.
62

 

 

Alla tjejerna har växt upp med många män omkring sig, i form av killkompisar, bröder eller 

sin pappas kompisar. Elprogrammet kan alltså ingå i deras sociala zon.
63

 Det är bara Agnes 

som inte säger sig ha några typiska kill-intressen även fast hon skruvar i bilar med bröderna 

ibland. Ungdomarna i Sandells undersökning menar att det tack vare att tjejerna växt upp 

såhär och fått delta i killarnas aktiviteter som Elprogrammet kan ingå i deras sociala zon.
64

 På 

olika sätt har alltså ungdomarnas bakgrund och familjeförhållande haft betydelse för de val de 

gjort. Karl och Per valde bort sina tidigare drömyrken på grund av att dessa krävde så mycket 

plugg. Hans valde bort sitt för att det inte finns någon framtid som det i Sverige, Sofia valde 

bort sitt delvis på grund av den låga lönen och Agnes ansåg inte att hennes drömyrke var 

realistiskt. De har enligt Gottfredsons teori gett upp sina drömyrken för yrken som de ser som 

mer tillgängliga, acceptabla och realistiska. 

 

Mot bakgrund av min egen och tidigare studier anser jag att det behövs konkreta satsningar 

till exempel med hjälp av könsstyrd PRAO för att ungdomar ska få testa på varandras 

områden. De satsningar som gjorts för att bryta könstypiska val har nästan enbart riktats mot 

tjejer och enligt Wernersson kan sådana satsningar ge en bild av att tjejer är dumma som 

väljer ”fel” yrken.
65

 Ett försök skulle kunna gå ut på att högstadieelever får fyra veckors 

PRAO fördelat över de tre åren. En vecka på höstterminen i år 8 på en typisk kvinnlig arbets-

plats, en vecka på vårterminen i år 8 på en typisk manlig arbetsplats och två veckor i år 9 på 

valfri arbetsplats.  

 

6.2 Om ungdomarnas skäl till gymnasievalet 
I steg 1 i Gottfredsons teori föredrar barnen att leka med barn av samma kön, något som inte 

passar in på någon av tjejerna. Både Emma och Sofia har och har alltid haft fler killkompisar 

än tjejkompisar. Agnes säger sig dock ha ungefär lika många av varje och föredrar ingen 

speciell grupp. Ingen av tjejerna har försökt efterlikna stereotypen av sitt kön som Gottfredson 

pratar om i Steg 4.
66

 Tvärtom har de medvetet valt att gå över gränsen för vad som är normalt 

för det egna könet. Både Agnes och Emma uttrycker en vilja att vara tvärtemot. Enligt 

Lundgren & Sörensdotter är det mer uppskattat att vara pojkflicka än flickpojke och precis 

som i Sandells studie så vill ingen av tjejerna bli förknippade med att vara en typisk tjej som 
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enligt dem bryr sig mest om kläder och smink.
67

 Även killarna pratar om att det kan vara lite 

jobbigt att vara ensam kille bland tjejernas typiska skitsnack och stök på lektionerna även fast 

alla killar ändå verkar trivas bra med tjejerna i klassen. Per har alltid haft fler tjejkompisar 

medan Hans har haft det sedan utbildningen började. Båda har dock typiskt manliga intressen 

som sport, jakt och fiske. Karl är den enda av ungdomarna som har flest kompisar av samma 

kön. Lundgren & Sörensdotter menar att genusnormer i tonåren är mer begränsande för 

killar.
68

 I min undersökning har tjejerna, liksom tjejerna i Sandells studie, orienterat sig bort 

från det som är tjejigt medan killarna vill vara kvar i det som är manligt.  

 

Samtliga ungdomar tycker att deras egenskaper matchar yrket. Av Gottfredson teori framgår 

att ungdomar jämför olika yrken med den egna självbilden och kommer på så sätt fram till 

vad de vill bli.
69

 För tjejerna var det viktigt att utbildningen leder till jobb direkt efter 

gymnasiet och de drogs till det praktiska i programmet. Alla tjejerna vill jobba med händerna 

och de tycker om variationen i yrket i form av olika arbetsuppgifter och arbetsplatser varje 

dag. Killarna nämnde också praktiken som en orsak och att det inte verkade vara så mycket 

plugg. Skälen till varför ungdomarna valde som de gjorde överensstämmer inte med resultaten 

i den tidigare forskningen jag redovisat om vad tjejer och killar prioriterar och värdesätter i ett 

yrke. Är då ungdomarna i min studie annorlunda? De har i och med sitt val av gymnasie-

program redan skiljt sig från normen och anledningen till detta är att deras värderingar skiljer 

sig från normen. De är annorlunda i den meningen att de inte har samma värderingar som 

andra ungdomar av samma kön och väljer därför annorlunda. Men på samma sätt som andra 

ungdomar så matchar de sina värderingar med olika yrken innan de hittar sitt drömyrke.
70

 

 

6.3 Om förväntningar på framtiden 
I motsats till Sandells studie så vill ingen av tjejerna studera vidare, i alla fall inte direkt efter 

gymnasiet, medan samtliga killar vill göra det. Det visade sig att alla tre killars ambition med 

Omvårdnadsprogrammet är att bli ambulanssjukvårdare, något som stärker påståendet i SOU 

2004:43 om att kvinnor och män på samma arbetsplats inte har samma arbetsuppgifter.
71

 

Ambulanssjukvården i sig är nämligen starkt mansdominerad.
72

 Det har till och med skett en 

maskulinisering av yrkestiteln från sjuksköterska till sjukvårdare inom just den här gruppen 

inom vården. Detta var naturligtvis en miss för undersökningen då jag antog att alla som går 

Omvårdnadsprogrammet ska bli sjuksköterskor. Jag hade medvetet i urvalet valt bort en 

gymnasieskola som har en speciell ambulanssjukvårdsinriktning just av den anledningen, att 

det i sig är ett manligt yrke. Dock är det bra att killar lockas till vården med ambitionen att bli 

ambulanssjukvårdare eftersom vägen dit är lång och innebär hela tiden nya erfarenheter som 

leder till att nya intressen väcks. Gymnasiekommittén 2000 förespråkar att utbildningen på de 

olika programmen ska utformas så att de lockar båda könen och olika inriktningar är på så sätt 

en bra idé.
73

 Att både Karl och Per valde bort sina tidigare drömyrken för att de kräver mycket 
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plugg verkar dock en aning ologiskt med tanke på de fem åren på högskola som krävs för att 

bli ambulanssjukvårdare.
74

  

 

Enligt SOU 2004:43 har de som brutit könsmönstren svårare att få arbete inom det område de 

utbildats i.
75

 Alla ungdomarna tror att det snarare kan vara en fördel att vara minoritet i deras 

kommande yrke eftersom de syns och sticker ut. Sofia var väldigt uppskattad på sin praktik-

plats och fick höra att fler tjejer behövs inom yrket för att bidra till variation, i likhet med 

SOU 1997:1 om att mångfald bidrar till att verksamheten utvecklas.
76

 Per har gjort praktik på 

två olika ställen och fått sommarjobb på båda, något som inte tjejerna i klassen fått. Samtliga 

ungdomar har alltså en mycket positiv syn på sina chanser som minoritet på en kraftigt köns-

segregerad arbetsplats, förmodligen omedvetna om de undersökningar som visar att arbetslös-

heten är högst för just dessa ungdomar. Alla tjejerna ser en nackdel i att tjejer är fysiskt 

svagare medan alla killar nämner samma sak som deras fördel. 

 

När det gäller de förväntningar ungdomarna har på sitt framtida yrke så skiljer de sig mycket 

från vad tidigare forskning har visat på. I min studie är det killarna som vill jobba med 

människor. Karl uttrycker en vilja över att kunna göra något för andra, Hans pratar om de 

upplevelser ett arbete med människor ger medan Per vill ha tid att lyssna och prata med 

patienterna. De ser sin förväntade avkastning som något meningsfullt och givande hellre än 

att tjäna mycket pengar. På frågan om vad som avgjorde ditt val nämnde ingen av 

ungdomarna lönen som ett skäl men på den direkta frågan om hur viktig lönen är för dig 

tyckte tjejerna att lönen är ganska eller mycket viktig medan alla killar säger att det är 

viktigast att trivas. Även fast Karl tycker att det är viktigt att tjäna bra så menar han ändå att 

det är viktigare att trivas. Jag får intrycket av att ingen av ungdomarna har funderat nämnvärt 

kring den framtida lönen och att deras svar är en aning tafatt. Bara Sofia har någon riktig koll 

på vad hon kommer att tjäna. Kanske har tjejerna en bild av att elektriker tjänar bra eftersom 

det är ett mansyrke och har låtit tankarna nöja sig där.   

 

Av tjejerna är det bara Sofia som har funderat över sitt framtida familjeliv och har en klar bild 

av ett hus och 2-3 barn. Hon skulle dock aldrig låta familjelivet gå ut över jobbet. Alla killar 

säger sig ha funderat över sitt framtida familjeliv och de vill alla ha barn men kanske inte 

inom 10 år. Speciellt Hans verkar längta efter familj och han skulle kunna tänka sig att jobba 

halvtid för barnens skull. Ingen av ungdomarna verkar ha begränsat den sociala zonen efter 

sina familjeplaner som Sandell m.fl. menar att tjejer gör redan i åk 9.  

 

6.4 Om omgivningens rektioner på valet 
Ingen av ungdomarna har upplevt att omgivningen har varit negativ till deras otraditionella 

gymnasieval. Sofias omgivning tyckte att hon passade som elektriker, vilket kan ha stärkt 

hennes åsikt om att yrket matchar hennes självbild. Genusforskaren Yvonne Hirdman menar 

att tjejer som bryter mot könsmönstren ofta uppmuntras av omgivningen och Agnes tror också 

att folk beundrar henne som vågade bryta mot könsmönstren medan Emmas pappa faktiskt 

har uttryckt denna stolthet. Av Gottfredsons teori framgår att barn vid 13 års ålder vet vilka 

yrken deras familj skulle tycka var oacceptabla.
77

 På den direkta frågan om omgivningens syn 

på valet av gymnasieprogram säger sig ungdomarna inte ha upplevt att familjen eller någon 
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annan ansett att valet varit oacceptabelt. Dock har Emma berättat tidigare att det säkert finns 

de i klassen som tycker att hon ska stå vid spisen och laga mat istället och Sofia tror att det 

finns killar som inte tror att hon kan bara för att hon är tjej. Pers kompisar tyckte att 

Omvårdnadsprogrammet var ett tjejprogram och att han skulle gå Naturvetenskaps-

programmet istället som de andra killarna i klassen. Är det möjligt att ungdomarna försvarar 

sitt val genom att påstå att omgivningen enbart är positiv? Alla ungdomar har gett intrycket av 

att vara starka och självständiga individer och verkar dock inte ha tagit åt sig av omgivningens 

negativa reaktioner. Enligt Skolverkets undersökning är avbrotten betydligt fler för det under-

representerade könet på ett könssegregerat gymnasieprogram och frågan är om de ungdomar 

som väljer att avbryta sina studier har den självkänsla som krävs.
78

 Ungdomarna i min studie 

har den. 

 

6.5 Om hur ungdomarna värderar sitt blivande yrke 
Tjejerna tycker att deras framtida yrke som elektriker har hög status eftersom det är ett viktigt 

arbete som folk är beroende av. El finns överallt och alla använder el. Per tror att 

omgivningen ser ner på sjuksköterskeyrket på grund av okunskap, de vet inte vad en 

sjuksköterska gör. Karl tror att ambulanssjukvårdare har högre status än till exempel under-

sköterska och menar att omgivningens syn på yrkets status beror på vad man är för slags sjuk-

sköterska. Hans och Per ser på sitt yrke som mycket viktigt eftersom det kan handla om liv 

och död. Enligt Gottfredson vet man redan vid 9 års ålder vad som är ett lågstatusyrke och 

begränsar efter det den sociala zonen ytterligare.
79

 Ingen av ungdomarna anser att de valt ett 

lågstatusyrke och alltså har de inte heller gått utanför den sociala zonen. Nämnas bör att alla 

killar siktar högre än att bara vara undersköterska, det yrke utbildningen direkt leder till, eller 

ens sjuksköterska. Ambulanssjukvårdare blir man först efter fem års högskolestudier och det i 

sig ger högre status och om man ska tro SOU 1997:137 så har yrket högre status även för att 

det är mansdominerat.
80

 Per och Hans tyckte inte att ambulanssjukvårdare har högre status än 

sjuksköterska men de trodde däremot att omgivningen tyckte det. Yvonne Hirdman menar att 

killar som bryter mot de traditionella könsmönstren ofta får försvara sitt val av yrke eller 

utbildning och genom att säga att de ska bli Ambulanssjukvårdare försvarar killarna härmed 

sitt val av det kvinnodominerade Omvårdnadsprogrammet. De intar en manlig position inom 

det kvinnliga området.
81

 

 

6.6 Avslutande reflektioner 
Syftet med arbetet har varit att återge och analysera ungdomarnas egna tankar om gymnasie-

valet. Genom att i analys och diskussion utgå från frågeställningarna i syftet, vilka återfinns i 

intervjumallens tema, har jag fått en bild av ungdomar som bl.a. genom stöd och uppmuntran 

hemifrån vågat välja otraditionellt. Resultat tyder på att deras bakgrund, att de har haft före-

bilder, har haft stor betydelse för valet. Detta i kombination med en god självkänsla och att de 

inte bryr sig om vad omgivningen tycker om att de bryter könsmönstren har utan tvekan haft 

betydelse. Ett intressant resultat är att alla tre killarna på det kvinnliga Omvårdnads-

programmet ändå har samma mansdominerande målyrke, Ambulanssjukvårdare, vilket även 

kan uppfattas som ett försvar mot omgivningens åsikter om att de går ett tjej-program. De ger 

sig själv dispens att gå Omvårdnadsprogrammet eftersom de ändå ska bli Ambulans-

sjukvårdare sedan. Detta är min tolkning.  
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Det är något i ungdomarnas bakgrund som gjort att de brutit mot de könsmärkta gymnasie-

programmen men det är inte önskvärt att alla ska växa upp under dessa förutsättningar. Deras 

bakgrund är varken bättre eller sämre än någon annans. Självklart vill inte alla bryta mot 

könsmärkta gymnasieprogram och det är heller inget man bör eftersträva. Däremot bör man 

eftersträva en acceptans till att göra dessa val, att det är okej som kille att gå Omvårdnads-

programmet eller att det är okej som tjej att spela hockey. I skolan kan vi väcka barns 

nyfikenhet på tjejer och killars olika områden och sudda ut gränsen för vad som är manligt 

och kvinnligt. Skolan kan tidigt besöka arbetsplatser och där låta eleverna få prova på arbets-

uppgifterna eller ha näringslivsveckor då arbetslivet kommer till skolan och har workshop 

med eleverna. PRAO-verksamheten anser jag är oerhört viktig just för att ungdomarna ska få 

prova på och bör inte tas bort utan snarare utvecklas så att tjejer även får prova på manliga 

yrken och tvärtom. Det är svårt att ha ett intresse för något som man aldrig har provat på. 

Självklart kan detta bara ske om det samtidigt förs en diskussion i skolan om vad som är 

manligt och kvinnligt, vad som är tillåtet att tjejer och killar gör eller jobbar med, vad som 

händer om man går över gränsen osv. Att de som bryter mot de könsmärkta gymnasie-

programmen har svårare att få arbete är ingenting som ungdomarna i min studie vet om eller 

bryr sig om. Vad händer när de möter verkligheten? Kommer arbetsmarknaden att svara upp 

med att anställa dessa ungdomar eller kommer de att bli besvikna? Om inte även arbets-

marknaden förändras så finns det ingen mening med att skolan gör det heller.  

 

Den teoretiska referensramen har hjälpt mig att strukturera intervjumallen och förstå 

betydelsen av en individs bakgrund vid en valsituation. Vi föds med olika förutsättningar i 

olika miljöer som formar våra liv på olika sätt. Gottfredsons teori om hur valprocessen går till 

har varit ett stöd för att förstå ungdomarna i studien och hur de har kommit fram till sitt 

gymnasieval. 

 

Avslutningsvis vill jag uppmana till vidare forskning inom ett par områden där jag fortfarande 

har många funderingar kring. Att traditionellt kvinnliga yrken har lägre ekonomisk ersättning 

än manliga borde alltså betyda att om männen kommer in i dessa yrken så höjs lönen? Och 

vad händer med lönen när kvinnor kommer in på en manlig arbetsplats. Enligt SOU 2004:43 

sänks lönenivån i takt med en ökad andel kvinnor i yrket.
82

 Hur ser männen i yrket på detta 

och är det önskvärt för alla att sträva efter en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden? 

Satsningar på att bryta könsmärkta gymnasieval har i stort sett endast riktats mot tjejerna 

vilket kan förstås som att tjejerna är dumma som väljer som de gör. Vad säger detta de killar 

som vill bryta mot de könsmärkta gymnasieprogrammen? Man kan knappast tro att de blir 

uppmuntrade av bilden av att tjej-program är fel eller dåliga. Vad skulle hända om man 

istället riktade satsningarna mot killarna och att försöka intressera dem av traditionella tjej-

program? Och hur skulle man göra? Trots idogt sökande har jag inte fått svar på dessa frågor 

eller hittat särskilt mycket forskning om varför ungdomar inte väljer de könsmärkta 

gymnasievalen. Skolan bör eftersträva att minska de föreställningar som finns om vad som är 

manligt och kvinnligt och för att detta ska kunna ske är kunskap om genusfrågor en 

förutsättning för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra verksamma inom skolan. 

 

Jag vill avsluta mitt arbete med en frågeställning till läsaren; Är det könsrollen eller det 

biologiska könet som gör att vi uppträder och handlar olika? 
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Bilaga: Intervjumall 

 

1. Ungdomarnas bakgrund 

 Hur är du uppväxt? 

 Med båda föräldrarna osv. 

 Vad gör föräldrarna? 

 Var detta ditt förstahandval?  

 Om inte, vad var det? 

 Har du någon erfarenhet av detta program? 

Prao, sommarjobb, provat på hos kompis, släkt osv. 

 Vad hade du för drömyrke som barn? 

Vad gjorde att du valde bort det? 

 

2. Ungdomarnas skäl till gymnasievalet 

 Vad var det i utbildningen som lockade? 

 Vad avgjorde ditt val? 

Föräldrar, kompisar, utbildningen leder till arbete eller studier, arbetsmarknad, 

lön, lätt utbildning, geografiskt läge, lågt intag, intresse, det passar mig osv. 

 Varför tror du att du har valt detta program när så få andra tjejer/killar väljer det? 

 Intressen, tjej/killkompisar (nu och som barn) osv. 

 

3. Förväntningar på framtiden 

 Vad vill du att utbildningen ska leda till? 

Jobb, vidare studier, lön osv. 

 Vad är ditt drömyrke? 

 Kan detta program leda dit? 

 Hur ser ditt liv ut om 10 år? 

  Arbete, familj osv.  

 Det faktum att du är i minoritet, hur tror du det kan påverka din framtid? 

 Lön, chanser till arbete, befordran osv. 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du med att vara tjej/kille i ditt kommande yrke? 

Hade det varit annorlunda om du varit av motsatt kön? 

 Vad är det bästa med det yrke som du nu är på väg in i? 

 

4. Omgivningens reaktioner på valet 

 Diskuterade du ditt val med någon? 

 Lärare, föräldrar, SYV osv. 

 Vad säger omgivningen om att du går ett program som domineras av det motsatta 

könet? 

Hur ser de på din framtid? 

 

5. Hur värderar ungdomarna sitt blivande yrke? 

 Hur viktig är lönen för dig? 

 Vad är ett bra yrke för dig? 

 Vad är det för status på ditt kommande yrke? 

 


