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Sammanfattning 

Denna studie ämnar nå kunskap om bakomliggande orsaker till elevers val av studie- 

respektive yrkesförberedande program på gymnasiet. Studien baseras på intervjuer med 

åtta elever från både studie- och yrkesförberedande program. De teoretiska utgångspunkter 

som analysen bygger på är Bourdieus begrepp habitus samt Hodkinson & Sparks teori om 

karriärval. Studien visar att det framförallt är elevens intresse som styrt gymnasievalet. 

Vidare kan det urskiljas att familjen haft en viss implicit påverkan på eleven, när denne gör 

sitt gymnasieval. Informanterna i studien menar att studievägledaren inte haft någon 

betydande roll i deras gymnasieval. Resultatet diskuteras i relation till den sociala 

snedrekryteringen till högre utbildning.   
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1 Inledning  
Denna studie kommer att behandla frågor som i grunden involverar bl.a. social 

snedrekrytering till högre utbildning. Detta är ett fenomen som framförallt ses som ett 

samhällsproblem som skapar orättvisa i vårt samhälle, samt bidrar till en effektivitetsförlust 

när samhället inte tar vara på de tillgångar som finns. I boken Ursprung och utbildning 

skildrar författarna social snedrekrytering såhär: ”Social snedrekrytering innebär att barn 

från olika samhällsklasser rekryteras till högre utbildning i olika utsträckning. Endast om 

människors utbildning är oberoende av deras sociala ursprung föreligger ingen 

snedrekrytering eller social selektion” (Erikson & Jonsson 1993:35). 

Jag anser att detta fenomen är väldigt intressant eftersom det påverkar vårt samhälle och 

våra enskilda liv. Mitt intresse för detta utgår ifrån min egen erfarenhet. Jag är uppväxt i 

Västerbottens inland där antalet vidareutbildade är ytterst ringa och där jargongen och den 

allmänna inställningen till vidare studier upplever jag som negativ. Detta har sannolikt 

bidragit till mitt intresse för fenomenet social snedrekrytering.  

Tidigare forskning visar att familjens socioekonomiska situation påverkar eleven i dess 

studier, direkt eller indirekt. Forskning visar på att föräldrar med högre utbildningsbakgrund 

tenderar att i högre grad hjälpa eleven med läxläsning samt visa större intresse för studier 

och skolvärlden (Erikson & Jonsson 1993:116).  

I det val som högstadieelever gör när de väljer vilket program de vill gå på gymnasiet så finns 

det flera faktorer som ligger till grund för deras val. Den studiemotivation som finns inom 

eleven kan ha sin grund i de värderingar som hemmet tillskriver skolan, eller jargongen 

rörande skola som finns bland vännerna. Elever begränsas i sina val i mån om plats på de 

olika programmen och här kan en starkare studiemotivation öppna fler dörrar i 

gymnasievalet. 

 Det stöd skolan kan erbjuda elever i gymnasievalsprocessen är bl.a. studievägledning. Elever 

tenderar dock att inte fullt ut nyttja detta stöd. Tillgång till studievägledare är ett krav från 

skolverket och de menar att alla elever ska ha tillgång till studievägledning. Så här skriver 

Skolverket (2010) i paragraf 29: 

29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha 

tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning 

inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning (SFS 

2010:10). 

I studien berättar åtta elever från yrkes- såväl som studieförberedande program om vad som 

påverkat dem samt legat till grund för deras gymnasieval.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta forskningsarbete är att nå kunskap om bakomliggande orsaker till elevers 

val av studie- respektive yrkesförberedande program på gymnasiet. 

De frågeställningar som besvaras är: 

1. Vilka påverkansfaktorer lyfter elever fram som viktiga när de beskriver sitt val av studie- 

respektive yrkesförberedande program? 

2. Vilken betydelse har föräldrarnas påverkan för elevers val mellan studie- och 

yrkesförberedande program? 

3. Vilken betydelse har studie- och yrkesvägledning haft för valet mellan studie- och 

yrkesförberedande program? 
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3 Social snedrekrytering – ett samhällsfenomen 
Detta kapitel kommer behandla fenomenet social snedrekrytering samt beskriva hur detta 

fenomen påverkar vårt samhälle. Avslutningsvis behandlas huruvida detta fenomen kommer 

att kvarstå i vårt samhälle eller inte. 

3.1 Den sociala snedrekryteringen, dess orsaker och effekter 

3.1.1 Vad innebär social snedrekrytering och vilka är orsakerna? 

I boken Ursprung och utbildning – Social snedrekrytering till högre studier av Erikson och 

Jonsson (1993) skriver författarna om social snedrekrytering där de berättar om de starka 

orättvisor de menar detta fenomen medför. Att elever från olika samhällsklasser rekryteras 

till högre utbildning i olika grad har dess förklaringar och dessa kan urskiljas i vårt samhälle. 

Att peka på snedrekryteringens resultat och öka vår kunskap om ämnet kan hjälpa oss skapa 

en bild om detta samhällsfenomen, som även har en stark grund i sociokulturella samt 

interaktionella hierarkier. 

Så här beskriver Erikson och Jonsson social snedrekrytering: 

Social snedrekrytering innebär att barn från olika samhällsklasser rekryteras till högre 

utbildning i olika utsträckning. Endast om människors utbildning är oberoende av deras 

sociala ursprung föreligger ingen snedrekrytering eller social selektion (Erikson & 

Jonsson 1993:35). 

Vidare kan det finnas en stark korrelation mellan socialekonomiska faktorer och de faktorer 

som påverkar ungdomars gymnasieval. Erikson och Jonsson (1993) presenterar några 

argument till varför social snedrekrytering skadar samhället och varför de anser att vi bör 

arbeta mot en minimering av fenomenet. 

Enligt Erikson och Jonsson är det framförallt inom tre förhållanden i uppväxtfamiljen som 

man kan se samband mellan barnens tendenser att fortsätta till högre studier. Dessa är 

klasstillhörigheten som familjen är knuten till, utbildningsnivån som finns i hemmet samt 

den ekonomiska situation som uppväxtfamiljen befinner sig i. Dessa faktorer är beroende av 

varandra och kan inte problematiseras utan att de alla tas i beaktning, dock framstår 

utbildningsnivå som den viktigaste faktorn och ekonomin verkar ha den svagaste betydelsen 

(Erikson & Jonsson 1993:33). Det finns fler faktorer än uppväxtfamiljen som spelar en roll i 

en individs karriärmöjlighet. Exempel på detta kan vara statsdel, skolans kvalité och mycket 

mer (Diemler 2009:5).  

Det är inte helt ovanligt i vårt samhälle att människor via bl.a. utbildning reser i 
klasshierarkin. Att göra en klassresa i socioekonomins hierarki kan vara en lång mental kamp 
och lämnar inga garantier. Fryman skriver i Molin och Ågrens bok, Klassresan (1991) såhär 
om socialisation. 

Varje klassresa är ett exempel på misslyckad socialisation. Barnen ska inte bli som 
föräldrarna utan bli vad de har drömt om. Om grabben liknar pappa för mycket blir det 
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ingen klassresa. Rent fysiskt ska han alltså ta avstånd från sin pappa. Inte vara så manligt 
maskulin, inte gå som sin pappa. Han ska närma sig det kvinnliga och gå mot bildningens 
värld (Frykman 1991:108). 

Liknande resonemang stöds av Trondman som även han menar att vid en ”framgångsrik” 
socialisation skulle det uppväxande barnet i sin egna subjektiva självförståelse tolka och 
godkänna den kultur och tradition som utspelas i hemmet (Trondman 1994:147). 

3.1.2 Bristande effektivitet 

Som jag tidigare nämnt är effektivitetsförlusten ett av de starkare argumenten. Här menar 

man att samhället inte fungerar optimalt om inte alla tillgångar tas till vara på. En utopi vore 

att de ända faktorer som bestämde utbildningens fördelning skulle vara individuell talang, 

intresse och flit. Vi har länge vetat att detta inte är fallet. Redan under 1800-talets mitt kom 

den första kritiken mot den sociala segregationen i skolan. Det tog dock ända fram till 1927 

innan argumentet om samhällelig effektivitet åter igen kom till riksdagsskrivelsen i from av 

1927 års skolreform. Här slogs det fast att alla unga begåvningar skulle tas tillvara på, 

oberoende av vilken socialklass de tillhörde. Först år 1946 uppmärksammades argumentet 

och lade grunden till 1950- och 1960-talets stora utbildningsreformer (Erikson & Jonsson 

1993:30). 

3.1.3 Orättvisa och ojämlikhet 

Argument om orättvisa och ojämlikhet syftar till är att begåvade ungdomar ska ges möjlighet 

till vidare studier vilken socialklass de än kommer från, allt annat är enligt detta argument en 

extrem orättvisa. Detta var en tanke som dåtidens vänsterpolitiska partier försökte främja 

genom att rikta stark kritik till skolan (Erikson & Jonsson 1993:31). De menar att: 

"Klasskillnader ger upphov till orättvisa mellan individer eftersom de innebär att barn från 

olika samhällsklasser har olika livschanser" (Erikson & Jonsson 1993:31). 

3.1.4 Representativitetsproblemet  

Författarna skriver även om något som de kallar representativitetsproblemet, detta är inte 

ett av de starkare argumenten men jag personligen anser att hur man än väljer att tänka och 

resonera om den sociala snedrekryteringens inverkan på samhället så är detta en 

underskattad aspekt som borde tas i beaktning, och jag väljer därför att presentera det. Om 

vi väljer att ta problemet till en möjlig extremhet så kan vi säga att demokratin är i fara om vi 

tillåter den sociala snedrekryteringen att fortsätta gnaga på vårt samhälle. Vad som 

argumentet menar här är att om de ledande positioner inom näringslivet och att staten 

besitts av högutbildade som kommer från en homogen sociokulturell överklass eller 

övermedelklass kommer detta leda till en odemokratisk snedvriden politisk topp. Detta är 

något som framförallt vänsterpolitiska partier varnat för, de menar även att ledande 

positioner i näringsliv och stat vanligtvis besätts av akademiskt utbildade personer, och detta 

kommer i sin tur leda till att landets beslutsfattare inte är representativa för befolkningen 

(Erikson & Jonsson 1993:33). I grunden för detta argument ligger en stark sociologisk 

förankring där man bl.a. kan resonera i hur vårt habitus skiljs åt beroende på vilken 
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socialklass vi känner oss hemma i, samt hur ett land skulle fungera där en skara människor 

med ett icke representativt habitus är beslutsfattare för ett land. 

3.2 Består den sociala snedrekryteringen? 
I Boken Består den sociala snedrekryteringen? undersöker Allan Svensson (2001) 

korrelationen mellan socialbakgrund och studieval. Undersökningen bygger på uppgifter från 

Utvärdering Genom Uppföljning (UGU). Vid sista stickprovsurvalet ingick 8481 elever från 

årskurs 9 där 51 % är män och 49 % kvinnor.  

Eftersom att undersökningen bygger på socialgrupper har författaren valt att kategorisera 

socialgrupperna följande; 1 är högre tjänstemän och större företagare, 2 övriga tjänstemän 

och företagare, och 3 är arbetare (Svensson 2001:163). 

Denna kategorisering bygger på föräldrarnas yrken samt grundas på den föräldern från den 

högsta socialklassen. När elevernas gymnasieprogram presenteras finns det nitton olika 

program exklusive en kategori där ungdomar som av olika anledningar inte påbörjat ett 

gymnasieprogram placerats. Författaren väljer att dela in de tjugo kategorierna så det 

slutligen finns sex kategorier som är dessa: 1 Naturvetenskapliga. 2 Samhällsvetenskapliga. 3 

Yrkesinriktade tekniska som består av: Bygg-, El, Energi, Fordonsprogrammet m.fl. 4 Övriga 

yrkesinriktade: Barn- och fritids-. Hotell-, Omvårdnadsprogrammet, m.fl. 5 Specialutformade. 

6 Individuella (Svensson 2001:164). 

Undersökningens resultatet blev enligt författaren väntat där en stark koppling mellan social 

bakgrund och studieinriktning framträdde (Svensson 2001:164). Det naturvetenskapliga 

programmet var mest vanligt bland elever från socialgrupp 1. I socialgrupp 2 var 

samhällsprogrammet det mest valda av program samt att bland dessa grupper valdes 

yrkesinriktade program i relativt lågt antal, där yrkesinriktade program i valdes av socialklass 

3 i störst utsträckning och författaren menar att det är föga osannolikt att detta mönster 

skulle förändrats nämnvärt under senare år (Svensson 2001:169). 

Svensson (2001) menar i undersökningen att det framförallt är vid Naturvetarprogrammet 

som den sociala snedrekryteringen är mest påtaglig samt att sambandet mellan gymnasieval 

och sociala uppväxtförhållanden är väldigt starkt (Svensson 2001:169).  

Erikson & Jonsson skriver i sin studie Varför består den sociala snedrekryteringen? att de inte 

tror att detta fenomen är på väg att försvinna ur vårt samhälle där Erikson & Jonsson pekar 

på interaktionella orsaker som en viktig faktor till dess överlevnad.  

Att vi inte tror att man kan förvänta sig stora förändringar när det gäller 

snedrekryteringen beror på att den sociala skiktningen knappast kommer att 

förändras påtagligt och att resultatet av interaktionen mellan föräldrar och 

barn troligtvis kommer att förbli av något olika innehåll i olika samhällsklasser (Erikson & 

Jonsson 2002:215). 

Denna teori stöds även av Svensson (Svensson 2001:169). 
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4 Forskning om gymnasievalet  
I det här kapitlet följer jag upp bakgrundsavsnittet om social snedrekrytering genom att visa 

resultat från tidigare studier rörande påverkningsfaktorer till elevers gymnasieval. Här tas 

också studier om föräldrars påverkan på elevens tankar rörande studieval upp, något som 

kan vara svårt att nå kunskap om. Kapitlet avslutas med en undersökning om hur elever ser 

på studievägledning och vilken roll denna haft i deras studieval. 

4.1 Elevers syn på och upplevelser av gymnasievalet 
James Dresch och Anders Lovén (2010) har genomfört studie som handlar om gymnasievalet 

där de menar att: ”Valet till gymnasieskolan är för många elever det första som rör 

framtiden inom utbildning och arbetsliv” (Dresch & Lovén 2010:43). I sin enkätundersökning 

som har besvarats av 600 ungdomar menar 83 % att gymnasievalet är viktigt. Vidare pekar 

78 % på vikten att kunna diskutera detta val med en annan part och 45 % ansåg att 

gymnasievalet var ett svårt val.  

I efterenkäterna visar eleverna på en nöjdhet över sina val samt att dessa val överstämmer 

med deras intressen. Enkäterna visar även på viss motsägelsefullhet hos ungdomarna, där 84 

% menar att de gjort rätt val men 42 % menar att de skulle velat ha mer information om det 

valda programmet. I förenkäterna menar 58 % att de är nöjd med den information de givits 

om gymnasieprogrammen. Vidare menar författarna att flickor uttrycker större osäkerhet 

kring gymnasievalet än killar (Dresch & Lovén, 2010:43–44).  

Vidare i studien undersöker Dresch och Lovén (2010) vem som påverkat ungdomarna i deras 

gymnasieval. De menar att viss omgivningspåverkan är öppen och sker med en medvetenhet 

medan viss påverkan från omgivning sker på ett subtilt sätt där eleverna inte nödvändigtvis 

är uppmärksamma på den information som de tillges är implicita tips och råd.  

Författarnas enkätundersökning tycks vara aningen motsägelsefull men att författarna tolkar 

att ungdomarna är endast marginellt medveten om hur de påverkas av yttre krafter (Dresch 

& Lovén, 2010:45).  

I studien framgår det att ungdomarna blivit påverkade av interaktionella faktorer och 

framförallt familj och släkt. Enligt enkätstudien har föräldrar haft störst inflytande över 

ungdomen inför gymnasievalet, där 49 % av ungdomarna uppger att föräldrarna haft störst 

betydelsen för valet. 40 % uppger studie- och yrkesvägledare samt vänner som mest 

betydelsefulla och 25 % uppger lärare som starkaste påverkan till valet. Studien ställde även 

frågor om familjen samt andra viktiga personer i ungdomens liv. Här menade 85 % att de 

tycker det är viktigt att föräldrarna kan vara stolta över vad dem, samt att 54 % kände att 

föräldrarna ställde höga kvar på dem och pekar på vikten att lyssna till sina föräldrar. Vidare i 

uppföljningsintervjuerna så menade majoriteten av ungdomarna att det varit dem själva 

som gjort valet utan påverkan från omgivningen men att föräldrar haft en stödjande och 

viktig roll (Dresch & Lovén, 2010:45).  
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4.2 Föräldrars påverkan i elevens gymnasieval 
I Erikson och Jonssons bok Utbildning och ursprung som jag tidigare refererat till menar 

författarna att det finns flera studier som pekar på att föräldrar från högre socialgrupper och 

de med högre utbildningsbakgrund tenderar att i större utsträckning vilja att deras barn ska 

rikta in sig på teoretiska studier, samt i mindre utsträckning välja en utbildning som leder till 

ett praktiskt yrke (Erikson & Jonsson 1993:115). Vidare pekar författarna på en faktor som 

de menar i sin karaktär inte faller inom ramen för socialpsykologi. Här syftar författarna på 

det faktum att studier visar på att föräldrar från högre sociala klasser tenderar att vara mer 

aktiva besökare på föräldramöten samt oftare pratar om elevens studieresultat (Erikson & 

Jonsson 1993:116). 

 

4.3 Betydelsen av studiebesök och praktik 

I Skolverkets undersökning från 2010 som heter Attityder till skolan, har bland annat elever 

från gymnasieskolan varit delaktig i undersökningen och svarat på frågor om vilken betydelse 

olika informationskällor eller kontakter haft i deras gymnasieval. Här svarar eleverna att 

studiebesök och praktik haft störst påverkan på deras gymnasieval där sex av tio 

presenterade detta tillvägagångssätt för informationsskaffande som mycket eller ganska 

viktig i deras gymnasievalsprocess. Här ser författarna att dessa informationskällor haft 

starkare påverkan hos elever som valde yrkesförberedande program där 67 % menar att 

detta haft mycket eller ganska mycket påverkan på deras val, gentemot 55 % av eleverna 

som valt studieförberedande program (Skolverket 2010:113). 

Vänners påverkan på elevens gymnasieval kan ha olika tyngd i valet, i Skolverkets 

undersökning (2010) menar författarna att studiebesök och praktik har större påverkan över 

gymnasievalet än vänner, vägledningssamtal med en studievägledare samt tryckt 

information. Dock visar undersökningen att vänner har starkare påverkan än föräldrar och 

lärare. 

37 procent av eleverna anger att kompisarna var ganska eller mycket viktiga för deras 
gymnasieval, men en nästan lika stor andel, 31 procent, anger att det var helt oviktigt. 
Det är vanligare att män svarar att kompisarna var viktiga. Elever med utländsk 
bakgrund betonar i större utsträckning än de med svensk bakgrund föräldrarnas 
betydelse (Skolverket 2010:114). 
 

Ulf Gruffman (2010) presenterar i boken Att bana vägen mot framtiden en studie baserad på 

elever från Naturvetareprogrammet och författaren ställer deras utsagor mot elevers från 

yrkesförberedande program. Författaren menar på en skillnad i de bakgrundsfaktorer som 

ligger till grund för elevernas val. Elever vid NV-programmet pekar ofta på ett intresse för de 

specifika naturämnen samt berättar om att information rörande programmet kommer från 

främst familj, släkt och vänner. Vidare på YF- programmen påtalar elever om viljan att inte 

ha något kontorsarbete samt om skoltrötthet och betonar viljan om att komma ut i 

arbetslivet (Gruffman 2010:65–66). I Gruffmans studie berättar fem av nio killar att manliga 

förebilder såsom far och/eller farfar och att dessas profession spelat en roll i deras val. En 



8 
 

elev berättar om en farfar och en far som varit rörmokare där eleven resonerar att han själv 

kan föra professionen vidare i generationer (Gruffman 2010:74). Elevens resonemang tyder 

på en lyckad socialisation där dennes tillhörighetskänsla till familjens och släktens 

yrkestraditioner kan skildras. 

4.4 Synen på studievägledning och dess process 
I studien av Dresch & Lovén (2010) ställs frågor om ungdomars förväntningar kring 

vägledningssamtalen där 62 % pekar på vikten att konsultera en studievägledare och få 

möjlighet att diskutera och reflektera runt sin situation samt skapa sig en starkare 

uppfattning kring deras starkare samt svagare sidor. Mer informativa frågor till 

studievägledaren rörande utbildningar och liknande framhävs också men inte i samma 

utsträckning. Dock skriver författarna att information tycks ha en stor del i valet, samt även 

de studiebesök och mässor som eleverna erbjuds anses vara viktiga källor till kunskap 

rörande deras gymnasieval. I författarna undersökning kom det fram att hela 90 % av 

eleverna valt gymnasieprogram efter intresse (Dresch & Lovén, 2010:47).  

I Skolverkets undersökning från 2010 menar nästan hälften av eleverna att mötet med 

studievägledaren inte varit viktigt i deras val av gymnasieprogram där kvinnor i större andel 

än män angivit detta. Samtalet upplevdes helt oviktigt av 18 % av eleverna och 10 % av 

eleverna uppger att de inte haft något vägledningssamtal med en studievägledare 

(Skolverket 2010: 113). 

5 Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter. Här finns teorier om 

faktorer som implicit och explicit påverkar såväl livsval och levnadssätt som karriärsval. 

5.1 Habitus 
Habitus är ett begrepp som den franske sociologen Pierre Bourdieu grundade. I Bourdieu 

från 1994 förklaras begreppet habitus så här: 

Mot varje klass av positioner svarar å ena sidan en klass av habitus (eller av smaker) vilka 

produceras av de sociala betingningar som är förenade med motsvarande sociala villkor 

och å andra sidan, via habitus och deras generativa förmåga, en systematisk uppsättning 

av tillgångar och egenskaper som är inbördes förenade av en enhetlighet i stil (Bourdieu 

1994:18). 

 Individer inom våra samhällsklasser har tillskrivit sig olika habitus (detta gäller även individer 

inom samma klass). Vårt subjektiva habitus tillskriver vi oss bl.a. genom observationer och 

dessa utgör en enhetsskapande princip. Habitus omvandlar även relationella och 

inneboende egenskaper i en position till vad som kan ses som enhetlig livsstil (Bourdieu 

1994:19). Vi tillskriver ett särskilt habitus bl.a. beroende på våra uppväxtvillkor och vilka 

traditioner och jargonger som finns i det land, stad, skola, vänskapskrets osv. vi vistas i.  
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Men habitus utgör också olika klassificeringsscheman och klassificeringsprinciper, olika 
principer för att betrakta och göra indelningar, olika smaker. Habitus bestämmer 
skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt osv, men denna 
skillnad är inte alltid densamma (Bourdieu 1994:19). 

Bourdieu menar att det väsentliga är när skillnaderna mellan denna perceptionsvariation 

som vårt subjektiva habitus kan erbjuda omvandlas till ett verkligt språk. Detta språk 

uppfattas lättast av de som delar liknande habitus. Detta språk skapar en enhetlighet i sätt 

att uppträda när bl.a. smaker och levnadssätt flyter samman (Bourdieu 1994:19).  

5.2 Karriärvalsteorier  
Hodkinson & Sparks presenterar i deras Careership: a sociological theory of 
Career decision making en teori som de kallar Careershipteorin som anknyter till Bourdieus 

teori om habitus och mynnar ut i en ny teori rörande karriärvalsprocessen. Det finns tre helt 

integrerade dimensioner i modellen som i hög grad tangerar varandra. Habitusbegreppet 

genomsyrar alla dimensioner av teorin. En dimension är pragmatiskt rationellt 

beslutsfattande, och denna grundas i en persons habitus och innebär att en persons 

karriärval är påverkat av dennes uppväxtförhållanden. Andra dimensionen är interaktion 

med andra som kan bl.a. grundas i en persons erfarenheter och är även relaterad till de 

ojämna förhållanden vi har erfarenhet av. Sista dimensionen syftar till att lokalisera 

placeringen inom de beslut inom de delvis oförutsägbara mönster, vändpunkterna och 

rutiner som utgör livet. I helhet innebär denna teori att människans val inte är helt bundet 

till social determinism men de menar även att vi inte är helt fria varelser i 

beslutsfattningsprocesser (Hodkinson & Sparkes 1997:5-8).  

6 Metod 
I det här kapitlet beskriver jag tillvägagångssättet för min uppsamlade empiri samt hur jag 

gick till väga i urvalsprocessen av informanter. I intervjuerna följdes riktlinjerna som 

vetenskapsrådet presenterar, och avsnittet kommer att beskriva hur dessa intervjuer 

skedde. Vidare behandlas empirins tillförlitlighet och avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion där styrkor och brister med den genomförda studien belyses. 

6.1 Datainsamlingsmetod 
Jag har valt att bygga denna studie på en kvalitativ forskningsgrund eftersom att jag ämnar 

samla djupgående information om ämnet, samt få möjligheten till att ställa följdfrågor. 

Därför anser jag att bygga min studie på en kvalitativ forskningsgrund gynnar mitt syfte. Min 

tanke var till en början att genomföra mina intervjuer under min praktikperiod som startade 

i januari 2012. Detta visade sig inte vara möjligt när den skola var jag blivit tilldelad praktik 

inte erbjöd den mångfald av program som skulle krävas för att genomföra den studie som 

jag planerat. Jag ställdes då inför valet att omformulera min önskade forskningsinriktning 

eller att vänta med intervjuerna tills jag skulle få möjlighet att intervjua elever från fler 

skolor för att öka mångfalden.  
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Mitt mål var att boka in intervjuer med fyra elever från ospecifikt yrkesförberedande 

program, samt fyra elever från ospecifikt studieförberedande program. Jag ämnar inte 

behandla de olika programmen inom de två programkategorierna, eller rikta studien mot 

några specifika program och göra den komparativ inom de två programkategorierna. 

Information rörande elevernas programtillhörighet kommer endast nämnas i de fall eleverna 

själva nämner sitt program och detta sammanfaller med de utvalda citaten.  

6.2 Etiska överväganden 
Som huvudkälla till mitt tillvägagångssätt rörande de etiska överväganden som skall tas 

hänsyn till vid kvalitativa intervjuer använde jag mig av Vetenskapsrådets riktlinjer. De pekar 

på fyra huvudkrav som forskaren bör rätta sig efter. Eftersom dessa krav formade en stor del 

av mitt tillvägagångssätt så tänker jag presentera dem var för sig. Dessa krav benämns 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). 

I informationskravet menar Vetenskapsrådet att intervjuaren ska informera informanten om 

dennes del i studien och vilka villkor som gäller deras deltagande. Jag berättade för mina 

informanter om att deltagande var frivilligt på ett sätt att det blev tydligt, samt att de kunde 

avbryta intervjun när än de önskat och att ett sådant agerande inte skulle påverka dem 

negativt.  

I samtyckeskravet menas att intervjuaren ska innan intervju skaffat informantens samtycke, 

vid fall när informanten är under 15 år samt vid information av känslig karaktär bör samtycke 

från informantens föräldrar inhämtats. Detta blev dock aldrig aktuellt för mig eftersom 

samtliga av mina informanter uppnått 15 års ålder, samt att mina frågor enligt mig inte faller 

inom ramen för känslig karaktär.  

Med konfidentialitetskravet menar vetenskapsrådet att personuppgifter och dylikt inte får 

lämnas till utomstående personer. Vidare måste informanten bli upplyst om detta innan 

intervjun börjar. Detta var jag noga och upplyste informanterna om vid informationen som 

delgavs innan inbokning av intervjuerna kunde göras. 

Som sista punkt berättar Vetenskapsrådet om vad de kallar nyttjandekravet. Här menar 

Vetenskapsrådet att empiriinsamlaren av forskningsrelaterade ändamål inte får låna ut 

intervjumaterialet för kommersiellt bruk samt att personuppgifter inte får användas i 

beslutstagande som kan påverka informanten. Detta berättade jag även för mina 

informanter. (Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

Kvale (2009) följer vetenskapsrådets riktlinjer och nämner i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun något han presenterar som Informerat samtycke som han beskriver så 

här:  

Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om det 

allmänna syftet med undersökningen, om hur den är upplagd i stort och om vilka risker 
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och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsarbetet. Informant 

samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har 

rätt att dra sig ur när som helst (Kvale 2009:87). 

Jag var ytterst noga med att göra informanterna införstådda med att vad informerat 

samtycke innebär samt informerade deltagarna om syftet med studien. Jag var även 

noga med att påpeka att deltagande i studien var frivilligt.  

6.3 Urval och tillvägagångssätt 
Då jag avsåg att göra komparativa analyser av intervjuer med elever från både studie- och 

yrkesförberedande program valde jag att söka mig till två olika skolor, detta för att bl.a. öka 

studiens mångfald. I detta syfte kontaktade jag en studievägledare på en gymnasieskola (A) 

genom att oanmält göra denne ett besök. Jag blev väl emottagen av studievägledaren som i 

sin tur presenterade mig för en lärare i hopp om att läraren kunde bistå mig i mitt behov av 

att komma i kontakt med elever. Läraren visade mig till ett rum där flera elever satt och 

väntade på kommande lektion där hon sedan bad om elevernas uppmärksamhet och 

presenterade mig. Jag berättade om mig själv och om syftet till att jag var där, samt frågade 

dem sedan om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju.  

Som tidigare nämnt var jag var väldigt tydlig med att påpeka för eleverna att deras 

deltagande var frivilligt. Detta upplever jag är särskilt viktigt när eleverna befinner sig i en 

skolmiljö där de är van att lärare säger vad som ska göras. Det blev också särskilt viktigt i och 

med att deras lärare fanns med och presenterade mig. Jag var även noga att påpeka för 

eleverna att de skulle behandlas konfidentiellt. Det är väldigt viktigt att informanter är 

införstådda med detta, därför påminde jag om detta även vid själva intervjutillfället. Även 

Kvale (2009) menar att det är viktigt att informera deltagarna om konfidentialitet. 

Vidare menar Kvale att informanterna också bör meddelas syftet med forskningsarbetet och 

detta kan ske genom briefing och debriefing. Under dessa informativa stunder menar Kvale 

att även information om konfidentialitet samt vem som har tillgång till empirin bör tilldelas 

informanten (Kvale 2009:87).  

Först var det endast två elever som visade intresse att delta. Några elever försökte motivera 

andra att ställa upp, och jag fick precis ihop antalet elever som jag önskade mig, fyra elever. 

Intervjuerna på skola (A) utfördes på en bänk i skolkorridorsmiljö, men i skymundan från 

andra elever. Under intervjuerna användes mobiltelefon för att spela in samtalen. Efter 

utförandet av intervjuerna på skola nummer ett (A) kontaktade jag en studievägledare på en 

annan skola, detta för att få en större mångfald i mina resultat. Studievägledaren på skola 

nummer två (B) agerade likt läraren på skola A och presenterade mig för en skara elever som 

väntade på lektionsstart där jag på samma sätt som tidigare presenterade min 

intervjuinformation till eleverna. På denna skola visade eleverna ett större intresse och vilja 

att ställa upp än på skola A. Jag lyckades relativt enkelt hitta fyra elever som jag kunde boka 

in för intervjuer, eftersom det endast var fyra elever som valde att ställa upp fanns här inget 



12 
 

behov av att göra ett urval. Intervjuerna tog plats i studievägledarens kontor med endast 

intervjuare, informant och inspelningsutrustning i rummet. När dessa fyra intervjuer 

avslutats hade mitt mål att insamla berättelser från sammanlagt åtta elever, fyra från 

yrkesförberedande program och fyra elever studieförberedande program slutförts. 

Könsfördelningen bland informanterna blev inte riktigt jämn, men denna variabel påverkar 

inte studien eftersom att den inte ämnar skildra ett genusperspektiv.  

Under alla mina intervjuer lade jag stor vikt vid att skapa en trygg och avslappnad miljö för 

eleven, detta upplever jag till stor del lyckades. Under samtalen kom det fram information 

som jag upplevde känslig för informanterna. Kvale (1997) pekar också i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun på vikten att skapa en trygg miljö för samtalet för att 

underlätta för eleven att dela med sig av djupare känslor och tankar. Såhär skriver Kvale 

(1997): 

Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för 

att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Detta innebär att inta en ömtålig balans 

mellan det kognitiva kunskapssökandet och den mänskliga interaktionens etiska 

aspekter (Kvale 1997:118).   

När jag formulerade mitt frågeformulär var mitt mål att göra dessa frågor relevanta mot 

mina forskningsfrågor. Jag försökte även formulera frågorna korta och koncist med en stor 

del enkelhet för att undvika förvirring hos informanten (se bilaga). När majoriteten av 

frågorna var relativt öppna så fanns det utrymme för viss mån av följdfrågor. Följdfrågorna 

riktades in för att öka kunskapen rörande mina forskningsfrågor, vilket i sin tur skapade en 

ram av vad som diskuterades och även vad som inte diskuterades. Vid ett vanligt 

vägledningssamtal skulle följdfrågorna se annorlunda ut när jag försökte att inte öppna allt 

för många dörrar i klienternas berättelser. Detta gjordes av tidsbrist samt för att förenkla 

transkriberingen. Dessa paradigm rörande intervjufrågor stöds av Kvale (1997:123).  

Kvale (1997) menar att vissa intervjupersoner kan tyckas bättre än andra ur studiens syfte. 

Han menar att goda egenskaper hos informanterna kan vara att de är välmotiverade och 

samarbetsvilliga, även pekar han på attributer som vältalighet och kunnighet. Kvale menar 

att svaren av en god informant är koncisa och adekvata samt att berättelserna är 

sammanhängande och inte motsägelsefulla (Kvale 1997:135).  

Som intervjuare hade jag förberett mig genom att vara insatt i frågorna. Jag hade tränat på 

intervjusituationen genom att göra en pilotintervju tillsammans med en vän. Här testades 

frågorna och diskuterades efteråt tillsammans med testpersonen. Kvale (1997) pekar på sju 

kvalifikationskriterier för intervjuaren som jag arbetat efter under mina intervjuer, dessa är:  

 

1. Kunnig. Här menar författaren att intervjuaren bör ha omfattande kunskaper om ämnet. 

Detta för att intervjuaren ska ha möjlighet att initiera till ett samtal där de viktigaste 

aspekterna av ämnet tas upp, samt ha möjlighet att kunna gå vidare med de frågor som är 

viktiga för ämnet. 
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2. Strukturerande. Att som intervjuare presentera syftet med intervjun samt eventuellt att i 

slutet av intervjun avsluta med att presentera vad som kommit fram under intervjun och 

fråga om det finns några obesvarade frågor hos informanten.  

3. Tydlig. Att vara tydlig genom att ställa enkla och korta frågor samt tala tydligt menar 

författaren är viktigt. 

4. Vänlig. Här syftar författaren på att intervjuaren låter prata till punkt och tillåtas arbeta i 

egen takt. Även att vara lättsam och antyda att okonventionella och provokativa åsikter är 

tillåtet att föra fram.  

5. Känslig. Att aktivt lyssna och höra det som sägs är en av Kvales kvalifikationskriterier och 

syftar till typisk samtals metodik där empati och egenskapen att läsa mellan raderna 

innefattas samt ha förmågan till avancerad empati.  

6. Öppen. Att lyssna till de aspekter av ämnet som omfamnas starkare av informanten och 

vara öppen för de nya aspekter som informanten kan vandra in på samt att följa upp dessa 

stigar och se vart de leder.  

7. Styrande. Att vara en aning styrande menar Kvale är av vikt. Intervjuaren bör veta vad som 

faller inom ramen av dennes intresse och känna av syftet med intervjun för att öka 

kunskapen om det avsedda ämnet. Här menar Kvale att intervjuaren inte bör vara rädd för 

att avbryta informanten om denne svävar för långt från ämnet (Kvale 1997:138). 

Kvale (1997) tar upp ytterligare tre kriterier, dessa är Kritisk, Minnegod och Tolkande. Dessa 

kriterier har jag valt att inte presentera mer djupgående eftersom att det är framför allt de 

sju första som varit starka ledstjärnor i mina intervjuer. Jag upplever att Kvale lyckats fånga 

kärnan av de aspekter som en intervjuare bör ta i beaktning under en intervju.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon som har en funktionsduglig 

applikation som tillåter inspelning i mp3 format. Dessa lades senare in på min dator och 

spelades upp i ett program som tillåter reducering av uppspelningshastighet som jag 

nyttjade. Intervjuerna skrevs ner i ett Word-dokument på min dator där jag försökte i största 

möjliga mån bevara språket och jargongen i samtalet genom att använda mig av det språk 

som eleverna använde fastän det kan försvåra läsningen. Kvale (1997) menar att det inte 

finns någon standardiserad form för hur transkribering av forskningsintervjuer bör se ut 

(Kvale 1997:156). Genom att återge intervjun ordagrant ger den citaten en mindre formell 

karaktär vilket i mitt subjektiva tycke fångar en givande karaktär till studien.  

6.4 Tillförlitlighet  
I mitt empiriinsamlande fanns vissa moment som kunde skett annorlunda vilket presenteras 

i avsnittet urval och tillvägagångssätt. Urvalet av informanterna är dock helt opåverkat av 

mig som forskare och är adekvat för området jag ämnar belysa samt faller inom en god ram 

för den bredd av elever som jag avser att bygga min studie runt. Under intervjun följde jag 
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konsekvent samma huvudfrågor. Att följa samma huvudmall av frågor ökar reliabiliteten för 

empiriinsamlandet. Följdfrågorna skiljde sig dock en aning åt beroende på var deras svar 

ledde samtalet. Vidare utförde jag min transkribering med noggrannhet för att jag anser att 

detta hjälper läsaren till en mer adekvat bild av det implicita språket vilket ökar läsarens 

tolkningsförståelse samt även ger studien en högre validitet. Sedan analyserades dessa 

resultat med hjälp av relevanta teorier som tangerade de fundamentala aspekterna i såväl 

påverkningsfaktorer som karriärval.   

6.5 Metoddiskussion  
Jag upplever att mina intervjuer kunde blivit än mer informationsrika. Detta kan bero på 

brister hos mig som intervjuare vilket belyses senare i avsnittet, det kan även bero på 

skillnader i motivationsgrad hos eleverna. 

Som intervjuare kunde jag känna olika motivationsnivåer hos eleverna, vissa av 

informanterna visade på ett stort lugn och närvarande och andra kunde visa på en lägre 

motivation. Skillnaden kan bero på att intervjuerna inte var obligatoriska och deras vetskap 

om att vännerna umgicks på annan plats kunde ibland implicit uttydas.  

Vidare upplevde jag en viss differens i elevers förmåga att uttrycka sig, denna verbala 

förmåga skilde sig till viss del mellan de skolor jag anordnat intervjuerna på, där elever från 

studieförberedande program visade på en större verbal förmåga. Vissa elever tenderade att 

falla ur ämnet och gled iväg från den faktiska frågan, här försökte jag med följdfrågor föra 

dem tillbaka till frågans kärna.  

Att inte kunna genomföra mina intervjuer under min praktikperiod som jag planerat 

påverkade min tidsplan till denna studie i negativ bemärkelse. Jag upplevde en viss stress 

över att komma i kontakt med skolor med önskade program (för den ökade mångfalden) 

vilket i sin tur kan ha påverkat mina kriterier för urvalet av informanter till det lägre. Det 

faktum att mitt urval av elever kom att ske på det tidigare nämnda sättet var inte optimalt. 

Jag kunde ha genomfört denna del mer strukturerat. Det faktum att det inte fanns någon 

generell lottning eller likvärdig gallring av informanter bör påpekas. Som intervjuare har jag 

inte haft någon styrning över vilka informanter som deltog i studien, däremot finns en risk 

att en viss typ av elever blev överrepresenterad. Jag tänker här på elever som tillbringar 

mycket tid på skolan. Men eftersom att jag som intervjuare, eller läraren och 

studievägledaren i fråga inte hade någon påverkan över hur urvalet skedde samt inte heller 

hade någon vetskap om vilka elever som fanns på skolan vid bokningstillfället tycker jag att 

denna punkt inte påverkar arbetets validitet. 

Intervjuerna på skola A utspelade sig i skolkorridormiljö om än lite i skymundan från 

elevskåp och det värsta stimmet. Denna plats för intervjuer var till viss del väldigt bra. Jag 

upplevde att miljön skapade en trygg och avslappnad relation mellan intervjuare och 

informant. Dock kunde det vid enstaka intervjuer uppstå distraherande händelser i viss 

närhet som fattade informantens intresse samt nyfikenhet. Tidigare hade jag iscensatt en 
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pilotintervju med en vän till mig. Denne vän har läst vid Universitet och adapterat ett 

akademiskt språk och förhållningssätt vilket kan resulterat i en inadekvat pilotintervju. Detta 

kunde jag ibland uppleva när jag vid enstaka tillfällen blev tvungen att förtydliga min fråga, 

detta kunde framförallt inträffa vid intervjuer där eleven hade annat modersmål än svenska. 

Det är möjligt att om mina frågor varit än lättare så hade detta kunna leda till än djupare och 

grundligare berättelser från informanterna. 

Intervjuerna på skola B skedde på studievägledarens kontor där vi ostört kunde sitta och 

genomföra intervjun. Här upplevde jag inte några problem med formuleringen av frågorna 

och eleverna gav informativa svar och visade intresse samt motivation att delta i intervjun, 

vilket i sin tur resulterade i informativa intervjuer. Dock fanns det vissa störmoment även i 

denna miljö. Studievägledarens rum bestod till stor del av stora fönster som gav stor insyn 

såväl som utsyn vilket ledde till viss distraktion under intervjuerna. Att intervjuerna på de 

olika skolorna skedde i olika miljöer ska inte underskattas. Detta kan ha påverkat 

intervjuerna, på vilket sätt är dock svårt att uttala sig om och det var inte heller något som 

jag kunde urskilja.  

Jag valde att återge min transkribering väldigt ordagrant i den mån jag kände det möjligt. 

Givetvis kunde den blivit än mer detaljrik vilket hade kunnat generera en mer nyanserad bild 

av samtalet till läsaren. Jag valde att återge intervjun detaljrikt för att jag som läsare 

uppskattar möjligheten att måla upp en detaljrik bild av samtalet. 

7 Resultat 

I detta kapitel presenteras de svar som mina informanter delgivit mig under de förda 

intervjuerna. Jag presenterar resultaten till mina tre forskningsfrågor var för sig med 

forskningsfråga ett först, och jag avslutar med forskningsfråga nummer tre. I texten 

benämns yrkesförberedandeprogram som skola A, och studieförberedandeprogram som 

skola B. Fastän studien inte har något genusperspektiv skriver jag ändå ut om det är en kille 

eller tjej citeras. Efter alla resultat presenterats görs en analys av de svar jag samlat på mig 

via intervjuerna. 

7.1 Vilka påverkansfaktorer lyfter elever fram som viktiga när de 

beskriver sitt val av studie- respektive yrkesförberedande program? 

 Majoriteten av informanterna beskriver att det är deras intresse som till största del påverkat 

deras val av gymnasieprogram. Det är denna faktor som varit mest framträdande i mina 

intervjuer. Vikten av att få kombinera intresse och skolgång var alltså något viktigt när 

övervägande delen av informanterna pekade på nöjet att få studera något som intresserade 

dem. Fråga 2 och 7 i intervjumallen (bilaga) avser att svara på denna frågeställning.  

Även om det råder en enighet bland eleverna på denna punkt kan ändå en viss skillnad 

mellan elever på yrkes- och studieförberedande program märkas. De skillnader som kan 

uttydas är att elever från yrkesprogram pekar på intresse för det kommande yrket samt de 
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ämnen som är programspecifika, de visar dock inget större intresse för skolämnen. I de 

studieförberedande programmen pekar majoriteten av eleverna snarare på intresse för 

natur- och samhällsämnena där det huvudsakliga målet är att skapa sig en bred grund för att 

senare göra mer specifika yrkesval vid en ansökan till ett universitet i framtiden.  

En kille från skola B (studieförberedandeprogram) beskriver hur intresset för naturämnena 

påverkat hans val på detta sätt:  

Theo: Har intressen påverkat ditt val av gymnasieprogram? 

Kille: Ja det har varit nästan största delen, intresset för naturämnen har varit väldigt 

avgörande. (Kille 1 från skola B) 

En tjej från skola A berättar hur intresset för vård och medicin funnits ända sedan 

barndomen på detta sätt: 

Theo: Hur har intressen påverkat ditt gymnasieval? 

Tjej: Mm, det har det. Asså, jag, eller jag har ända sedan jag var liten tänkt att jag ska bli 

något inom vård och så då har det ändå som påverkat. 

Theo: Är du intresserad av omvårdnadsämnen?  

Tjej: Ja medicin, det har vi läst och det tyckte jag var intressant. (Tjej 1 från skola A) 

Tjej 2 från skola A berättar om ett liknande intresse för vårdyrket.  

Theo: Hur kommer det sig att du valde just detta program? 

Tjej: Jag vet inte, jag hade väl. Jag var intresserad av sjukvård och så. 

Theo: Vad påverkade ditt val? 

Tjej: Jag vet inte, det var nog mera intresse liksom inom området inom sjukvård. Jag vet inte, det 

var bara något som flög i mig att det vore kanske vore roligt att jobba som. (Tjej 2 från skola A) 

Senare i intervjun berättar tjej 2 från skola A mer ingående om varför det blev just det valda 

programmet blev hennes val. 

Theo: Du nämnde att intresse påverkat ditt val, på vilket sätt?  

Tjej: Ja, men jag som sett på dokumentärer om hur det är att jobba inom sjukvård och jag tyckte 

att det verkade intressant och kontakten med andra människor och sådär. Det var väl det som 

fick mig, och att hjälpa andra människor som fick mig att tänka att det kanske är något för mig? 

Theo: Har du ett intresse för omvårdnadsämnen? 

Tjej: Ja det är varierande, beror på vad man tycker om kursen. Men till största delen är det 

jätteroligt och intressant. (Tjej 2 från skola A) 

Vidare uttrycker några elever att intresset för sport och friskvård lett dem in på det 

nuvarande gymnasieprogrammet. Här har intresset och passionen för dessa hobbys smalnat 

av utbudet av program och skola och som jag tolkar det starkt bidragit till det program och 

skola eleven hamnat på.  

Så här uttrycker sig exempelvis kille 2 från skola B när han framhåller att sporten var den 

primära dragningskraften i hans val av gymnasieprogram. 
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Theo: Hur intressen påverkat ditt val av gymnasieprogram? 

Kille: Från början var det ju så att jag tänkte gå innebandy men det blev för mycket innebandy. 

Men så tänkte jag att, jo, jag vill som ändå gå något med innebandy. Och sen denna skola har 

specialidrott så då får man fortfarande läsa det samtidigt som man kan gå samhälls. 

Theo: Känner du att idrotten styrde ditt val? 

Kille: Ja, det gjorde den. (Kille 2 från skola B) 

Att intresse har haft stor påverkan på elevers gymnasieval återkommer nästan uteslutande i 

alla intervjuer. Att intresset för diverse idrottsrelaterade möjligheter funnits vid det valda 

programmet har exempelvis påverkat ungefär hälften av mina informanters gymnasieval. 

Intresse för något specifikt har varit en grundsten för näst intill alla av mina informanters 

gymnasieval. Även om detta är det dominerande resultatet lyfts även andra faktorer fram. 

Informanterna från skola B (studieförberedandeprogram) pekar även på vikten av att det 

valda programmet ger en bred grund till fortsatta studier. Vänner som påverkningsfaktor var 

det endast en informant som hade erfarenhet av i gymnasievalet. Ett resultat av min studie 

blev således att vänner utgjorde en väldigt liten påverkningsfaktor enligt hur informanterna 

själva såg på gymnasievalet.  

7.2 Vilken betydelse har föräldrarnas påverkan för elevernas val 

mellan studie- och yrkesförberedande program? 
Eleverna uttryckte inte verbalt att föräldrarna varit en avgörande faktor till deras 

gymnasieval. Dock kunde jag urskilja vissa motsägelser i elevernas berättelser. Framförallt i 

intervjuer med elever från studieförberedande framkom att föräldrarna ändå påverkat deras 

gymnasieval. Fråga 5 och 6 i intervjumallen (bilaga) avser att svara på denna frågeställning.  

Theo: Känner du att dina föräldrar har påverkat dig i ditt val av gymnasieprogram? 

Kille: Nej det tycker inte… De har stöttat mig som i vad jag än velat gått. Och sen har de sagt vad som 

vad de tycker mer vad jag passar in på, vad dom tycker. 

Theo: Hur känner du att det har påverkat ditt val? 

Kille: Ja det är som.. Ja det har ju påverkat mig lite för jag har som fått en bild av hur dom ser på mig 

liksom. Sen har dom kommit med något nytt som jag inte tänkt på kanske, ja liksom det har jag inte 

tänkt på alls. 

Theo: Fanns samhälls med som förslag? 

Kille: Dom var ju osäker, ja dom kom som med olika. Det var ingen som sa att just Det borde du läsa. 

Istället för att läsa in mig på ett jobb direkt så kan jag gå en bredare utbildning nu och sedan läsa 

vidare på universitetet. 

Theo: Vad anser dina föräldrar om att du tänker studera vidare på universitet? 

Kille: Dom tycker att det är bra att göra det, dom uppmuntrar mig att göra det. (Kille 2 från skola B) 

Jag uppfattar informantens uttalanden som att han försökte avdramatisera föräldrarnas roll i 

valet. Att det förekom påverkan visar också ett uttalande från en kille (3 från skola B) som 

valde Naturprogrammet och vars båda föräldrar var högutbildade (läkare och kemist): 

Theo: Har dina föräldrar påverkat dit i ditt gymnasieval? 

Kille: Ehh. Ja.. Jag har ju fått små inblickar i kemi av mina föräldrar. Dom har ju tyckt att 
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det varit intressant och dom har liksom förklarat. 

Theo: Känner du att dina föräldrar har haft egna tankar om ditt val? 

Kille: Ja.. Ja, dom har stöttat mig. Om jag tycker det är kul med naturämnen och säger 

att jag vill göra det här, då säger de att, ja det verkar jättekul vi tycker du ska satsa på 

det. 

Theo: Hade du velat att dina föräldrar skulle involvera sig mera eller mindre i ditt val? 

Kille: Nja.. Alltså, de har varit lagom involverad och de har stöttat mig. Och jag har valt 

natur och, ja de liksom hjälper mig och har hjälpt till en del. (Kille 3 från skola B) 

Av citatet framgår att eleven valt något som överstämde med föräldrarnas tankar vilket 

ledde till god konsensus i frågan. Att kritisera föräldrar och deras uppfostringsmetoder kan 

kräva en än djupare kontakt med informanterna, och en stor självinsikt hos dessa. 

Resultaten visar här på en skillnad mellan föräldrar med elever från yrkesförberedande 

program och föräldrar med elever från studieförberedande program. En mer avslappnad 

inställning till elevernas gymnasieval kunde urskiljas från föräldrar med elever vid 

yrkesförberedande program. Å andra sidan kan detta medföra till att dessa elever upplever 

att det kunde hjälpt dem om föräldrarna varit mera insatta gymnasievalet. Så här uttrycker 

sig tjej 2 från skola A om hur hon upplever familjens påverkan på hennes gymnasieval: 

Theo: Har dina föräldrar påverkat dig i ditt gymnasieval? 

Tjej: Näe, de har väl mer stöttat mig och låtit mig välja det jag vill liksom. 

Theo: Har de haft egna tankar runt valet? 

Tjej: Ja det kan hända men de har kanske inte yttrat sig och sagt, dom har sagt att du 

passar säkert bra.  

Theo: Hade du velat att dina föräldrar skulle involverat sig mer eller mindre i 

gymnasievalet? 

Tjej: Ja, näe, alltså dom hade kanske kunnat vara lite mer insatta liksom kunnat hjälpa 

om fler program och såhär. (Tjej 2 från skola A) 

7.3 Vilken betydelse har studie- och yrkesvägledning haft för valet 

mellan studie- och yrkesförberedande program? 
Att aktivt uppsöka studievägledare och tillsammans med denne bolla idéer samt låta 

vägledaren vägleda i gymnasievalet är det ingen av mina informanter som har erfarenhet av. 

De flesta eleverna har haft lite kontakt med studie- och yrkesvägledaren. 

Här berättar en kille (3) från skola B att han haft lite kontakt med studievägledaren men 

samtalen har i sig inte haft någon direkt eller indirekt påverkan på elevens gymnasieval. 

Fråga 4 i intervjumallen (bilaga) avser att svara på denna frågeställning.  

Theo: Vilken är din erfarenhet av studievägledare under högstadietiden? 

Kille: Ehh.. Jag har inte stor erfarenhet av det. 

Theo: Hade du kontakt med någon studievägledare? 

Kille: Nja lite grann. Jag hade några små samtal av val av skola. Men när jag pratade med 

en studievägledare hade jag redan bestämt mig för naturlinjen så det blev mest prat om 
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vilken skola jag skulle välja. 

Theo: Hur upplevde du att studievägledaren hjälpte dig? 

Kille: Hon hade information om hur skolorna var, så det var till en del hjälp. 

Theo. Finns det något som studievägledaren kunde gjort bättre för att underlätta ditt 

studieval? 

Kille: Nej inget jag kan komma på. (Kille 3 från skola B) 

Dock fanns det ett undantag där en flicka hade önskat mer information av studievägledaren 

rörande gymnasievalet.  Så här berättar en tjej (2) från skola A om mötet med 

studievägledaren:  

Theo: Vilken är din erfarenhet av studievägledare under högstadietiden? 

Tjej: Nja, det är lite sådär med det. Det har varit i vissa ämnen. 

Theo: Har du träffat någon studievägledare under högstadiet? 

Tjej: Ja vid något tillfälle, ibland. 

Theo: Har du haft något enskilt samtal med en studievägledare? 

Tjej: Nej det har jag inte.  

Theo: Hur skulle du velat att studievägledaren skulle underlätta ditt val? 

Tjej: Eh, jag vet inte. Det är som mera, ja, nej, jag vet inte. Om jag hade fått veta mera 

om bredden inom andra. 

Theo: Du skulle vilja ha mera information? 

Tjej: Ja! 

Theo: Tror du att du skulle valt samma program om du fått mer information om de 

andra? 

Tjej: Ja det tror jag. (Tjej 2 från skola A) 

8 Sammanfattande analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit under mina intervjuer. För att 

underlätta förståelsen redovisas analysen initialt på varje enskild forskningsfråga för sig. 

Därefter analyseras frågorna integrerat. Avslutningsvis följer ett avsnitt där resultaten 

diskuteras. 

8.1 Sammanfattande analys 
I resultatet från min första forskningsfråga kunde jag se att det framförallt var elevernas 

intressen som styrde deras gymnasieval. Detta motsägs av vissa forskningsstudier som 

istället framhåller att faktorer som studiebesök och föräldrar haft störst påverkan på elevers 

gymnasieval (Skolverket 2006:113). Resultatet stöds dock av Dresch & Lovéns studie (2010) 

där 90 % av eleverna valt gymnasieprogram utefter deras intresse (Dresch & Lovén, 

2010:47).  

Vidare kan ur min studie urskiljas en skillnad i resonemang mellan elever från studie- och 

yrkesförberedande program. Elever från studieförberedande program tenderar att peka på 

intresse för specifika skolämnen som i sig inte leder till något specifikt yrke som viktiga 

faktorer i deras gymnasieval. Övervägande majoriteten av informanterna från 
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studieförberedande program berättar även att de inte kunnat välja yrkesval vid årskurs 9 

vilket lett dem in på studieförberedande program för att få ytterligare tid att fundera på 

deras yrkesval, samt att dessa studieförberedande program ger en bred grund att stå på om 

de vill studera vidare på universitet.  

Elever från yrkesförberedande program menar också att intresse varit avgörande i deras 

gymnasieval men berättar om intresset för det framtida yrkeslivet, där de kommande 

gymnasiestudierna snarare blir en sista tröskel innan de kommer ut i arbetslivet. 

Informanterna målar upp en bild där slutmålet är det specifika yrke som deras programval 

inriktar dem mot, men studierna fram till målet romantiseras inte på samma sätt som elever 

på studieförberedande gör.  

I studien Attityder till skolan beskriver författarna att deras undersökning visat att praktik 

eller studiebesök har haft störst påverkan på elevernas gymnasieval. Denna faktor lyftes inte 

fram av mina informanter när de berättar om vilka informationskällor som givit dem 

information om valet (Skolverket 2010:113). 

 

I analysen av forskningsfråga två framkommer det att eleverna inte framhåller familjen som 

en stor påverkningsfaktor i deras gymnasieval. Detta är intressant i relation till forskning som 

visar att föräldrar i viss mån påverkar eleven, både explicit och implicit.  

I Dresch och Lovéns studie framgår det att familjen haft störst påverkan över elevens 

gymnasieval. Deras studie visar på att 49 % av informanterna menar att familjen haft störst 

påverkan över deras val. Här framkommer även faktorn att göra sina föräldrar stolta, där 

hela 85 % känner viljan att göra sina föräldrar stolta och 54 % menar att de känner att deras 

föräldrar ställer höga krav på dem och betonar vikten av att lyssna på sina föräldrar (Dresch 

& Lovén, 2010:45). Vid min fråga om eleverna önskat att föräldrarna skulle involverat sig mer 

eller mindre i gymnasievalet var det endast en av eleverna som inte svarade att föräldrarnas 

deltagande varit lagom. 

Jag kunde uppleva att några av eleverna försökte avdramatisera föräldrarnas roll i 

gymnasievalet. Detta kan jag ha förståelse för, här krävs att eleven kritiskt granskar 

föräldrarnas agerande i uppfostringsprocessen samt reflekterar över hur föräldrarna stödjer 

elevens viktiga val. För att uppmärksamma detta krävs det en stor självinsikt från eleven. 

Dresch & Lovén menar att fastän eleverna är medveten om viss del av den yttre påverkan 

som de utsätts för så finns det subtila budskap som kan vara svåra att se ur kritiska ögon, 

och därför är eleven ofta bara marginellt medveten om alla de implicita budskap som de kan 

falla offer för (Dresch & Lovén, 2010:45).  

Att föräldrar i viss grad påverkar eleverna i deras gymnasieval kan hittas i de flesta studier 

jag tagit del av. Övervägande majoritet av informanterna i min studie menar generellt att 

föräldrar inte haft någon avgörande del i deras val. Däremot kan jag urskilja skillnader mellan 

de två skolorna i hur de uppfattar det stöd och intresse i föräldrar givit i gymnasievalet. 
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Detta stödjer Erikson och Jonsson när de menar att föräldrar från högre sociala klasser samt 

högre utbildade tenderar att diskutera elevens studiesituation samt visar ett större intresse 

för att eleven riktar in sig på teoretiska studier (Erikson & Jonsson 1993:115–116). 

I uppföljningsintervjuerna menar dock majoriteten av informanterna i Dresch och Lovéns 

studie att det inte är de själva utan påverkan från omgivning som gjort valet, men de menar 

även att föräldrar haft en stödjande roll i gymnasievalsprocessen (Dresch & Lovén, 2010:45). 

Implicit upplever även jag att mina informanter från framförallt skola A för ett liknande 

resonemang. De berättar både implicit och explicit om familjens delaktighet men väljer att 

inte verbalisera den faktiska påverkan som familjen tycks haft på gymnasievalet, utan 

avslutar berättelsen med att det är dem själva utan direkt interaktionell påverkan som gjort 

valet. Erikson och Jonsson menar att interaktionella faktorer såsom familj är en bidragande 

faktor till att den sociala snedrekryteringen enligt författarna även i framtiden kommer att 

existera (Erikson & Jonsson 2002:215).  

Analysen av forskningsfråga 3 visar att informanterna att haft tillgång till studievägledning, 

men det är ingen av dem som aktivt sökt vägledning av studievägledare. Inte heller pekar 

någon av mina informanter på att studievägledaren haft någon större del i deras 

gymnasieval. Det är ingen av mina åtta informanter som nämner att de haft någon större 

erfarenhet av studievägledare. Men samtidigt berättar en av informanterna att de önskat 

mer stöd och hjälp av studievägledaren i deras gymnasieval och att deras val av 

gymnasieprogram grundas av andra faktorer än vägledning, och här finns det inga märkbara 

skillnader mellan elever från studie- eller yrkesförberedande program. Eleven som önskat 

mer information menar dock att hon är nöjd med sitt gymnasieval. Denna motsägelsefullhet 

berättar Dresch och Lovén (2010) om i deras studie, och att föra detta motsägelsefulla 

resonemang tycks inte vara helt ovanlig bland gymnasieelever (Dresch & Lovén, 2010:43–

44).  

Även i skolverket från 2010 tyder studien på att studievägledare inte i någon högre grad varit 

en viktig del i elevers gymnasieval. Här menar nästan hälften av eleverna att mötet med 

studievägledare inte varit en viktig del när de gjorde valet. Här framkommer det att 18 % av 

eleverna upplevde detta möte som helt oviktigt samt att 10 % av eleverna inte ens haft 

vägledningssamtal med studievägledaren (Skolverket 2010: 113). Dock visar Dresch & Lovéns 

studie (2010) på att 62 % av eleverna betonar vikten av att konsultera sina studieplaner med 

en studievägledare som stödjer och hjälper dem att reflektera runt sig själva samt öka deras 

insikter om deras starka och mindre starka sidor (Dresch & Lovén, 2010:47). Ur ett 

komparativt perspektiv framträder skillnader mellan skolor snarare än mellan elever inom en 

och samma skola. Detta tyder på att elever med liknande erfarenheter och liknande 

uppfattningar och preferenser valt studieförberedande- respektive yrkesförberedande 

program.  Att intresse och preferenser på detta sätt sammanfaller kan förklaras med stöd av 

Bourdieus teori om habitus. Bourdieu menar att vi skapar vårt habitus utifrån sociala 

betingningar (Bourdieu 1994:18). Bourdieu menar att vi skapar vårt habitus utifrån bl.a. 
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interaktionella situationer där familjen vanligtvis spelar en stor roll. Här kan vi lyfta fram 

sådana faktorer som föräldrar implicit tvingat på eleven. Dessa faktorer kan vara uppväxtort 

och vidare vilken stadsdel familjen bosätter sig i. Olika orter och städer leder till olika 

möjligheter, både studie- och yrkesmöjligheter och möjligheten att utöva specifika hobbys 

kan variera från stad till stad.  Att växa upp på en mindre ort eller landsbygd vilket jag har 

erfarenhet av reducerar möjligheter att utöva intressen, även mångfalden av skolor och 

studiemöjligheter är väldigt begränsad i mindre orter. Ur ett bakomliggande perspektiv så 

har dessa val som föräldrarna gjort indirekt haft stor påverkan på eleven. Om vi väljer att 

följa Bourdieus spår påverkar omgivningen personens habitus där dessa interaktionella 

interaktioner som bl.a. bygger på vilka vi socialiserar med, vilken jargong samt mentalitet 

som existerar i vår omgivning. En hypotes utefter detta resonemang vore att vi uteslutande 

är en produkt av sociala interaktioner. Givetvis finns det andra faktorer som inte tagits in i 

ekvationen, men att sociala interaktioner hjälper oss att forma vårt habitus är en grundsten i 

Bourdieus teori om habitus. Dessa resonemang är av viss filosofisk karaktär och i dessa 

banor resonerar inte informanterna och i min erfarenhet inte människor generellt, detta kan 

bero på att vi valt att acceptera dessa faktorer samt att vi ser dem som naturliga.  

Teorin om habitus belyser även betydelsen av interaktionen med vänner, samt hur denna 

interaktion formar vårt habitus. Detta innebär att de människor vi kommer i kontakt med 

och sedan utvecklar en vänskap med påverkar även hur vi upplever och uppfattar ting. Här 

kommer den uppväxtort samt dess mentalitet och jargong att ha stor påverkan på vårt 

habitus, vidare innebär detta att stadsdelar med kontraster sinsemellan även påverkar vår 

uppbyggnadsprocess av habitus, vilket styrker teorin om att föräldrars påverkan över elevers 

gymnasieval är mer omfattande än vad eleverna själva menar.  Bourdieu skriver i sin bok 

Praktiskt förnuft där han menar att vi tillskriver oss ett habitus bl.a. utifrån de sociala 

sammanhang vi florerar i, och familjen är ofta en stark faktor till hur vi formar vårt habitus 

(Bourdieu 1994:17–20). Vilket stödjer tidigare resonemang i avsnittet. 

Liknande resonemang ur en karriärvalsaspekt stöds även av Hodkinson & Sparks i deras 

Careershipteori. I deras modell kan tre dimensioner urskiljas och dessa tangerar varandra 

och innefattar alla teorin om habitus. Författarna menar att det pragmatiskt rationella 

beslutsfattandet grundas på erfarenheter från bl.a. uppväxtförhållanden som påverkat 

individens habitus. Den andra dimensionen som menar att val grundas i interaktion med 

andra. Här menar jag att dessa författare stöder mitt resonemang om hur interaktion med 

individer påverkar våra beslut. Dessa individer kan bestå av vänner, andra personer i 

individens omgivning och framförallt av familjen. I den tredje dimensionen menar Hodkinson 

& Sparks dock att vi inte är helt bundna till social determinism men poängterar dock att vi 

inte är helt fria varelser (Hodkinson & Sparkes 1997:5-8). Vidare kan denna dimension 

genomsyra stora delar av studien om vi tittar på informanternas tendens att motsäga sig när 

de resonerar runt familjens deltagande i gymnasievalet. Någonstans inom oss känner vi en 

bundenhet till särskilda mönster fastän vi motvilligt vill inse detta samt i olik grad arbetar 

emot denna förbestämmelse. 
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8.2 Diskussion 
Syftet med detta forskningsarbete har varit att nå kunskap om bakomliggande orsaker till 

elevers val av studie- respektive yrkesförberedande program på gymnasiet. Resultaten 

visade på att intresse påverkade elevernas val, detta pekade en övervägande majoritet på 

som viktigt eller i många fall den viktigaste faktorn i gymnasievalet. Föräldrars påverkan är 

en faktor som lyftes fram som en viss orsak till valet, detta framkom tydligare hos elever från 

studieförberedande program. Studien har också undersökt den betydelse studievägledaren 

haft för informanterna i gymnasievalet. Här menar majoriteten av informanterna att de haft 

kontakt med studievägledaren, men denne har varit en marginell del av beslutsprocessen.     

Att föräldrar och framförallt intresset är betydelsefullt för elevers gymnasieval bidrar starkt 

till den sociala snedrekryteringen till högre studier. Erikson och Jonsson pekar på tre 

förhållanden i uppväxtfamiljen där samband till vidare studier kan urskiljas. Framförallt 

familjens klasstillhörighet samt dessas utbildningsnivå tycks spela in, även familjens 

ekonomiska situation har betydelse för elevens tendens att utbilda sig på högskola eller 

universitet (Erikson & Jonsson 1993:33). Här läggs familjens påverkan fram som en viktig 

påverkningsfaktor, men denna faktor var inte den mest framträdande i min studie. Elevens 

intresse lyftes av informanterna fram som den viktigaste faktorn till deras gymnasieval. Jag 

menar dock att intresse är starkt knutet till familj, uppväxtförhållanden och andra sociala 

och kulturella bakgrundsfaktorer. Det handlar om familjens och den sociala omgivningens 

påverkan över elevens intresse. I studien framkom att elever från studieförberedande 

program pekade på intresse för programmets kurser, såsom kemi och fysik. Medan eleverna 

från yrkesförberedande program blickade längre och lyfte fram intresset för det framtida 

yrket. Ur ett habitus perspektiv kan väldigt mycket kopplas till familjens påverkan på eleven. 

Familjen bestämmer i vilket land, ort och statsdel som eleven ska forma sitt habitus, samt 

själva uppfostra och lära eleven om livets möjligheter. Ur den miljö som eleven sätts i 

kommer denne att forma sitt habitus som blir en konstruktion av den interaktionella miljö 

som existerar i elevens värld (Bourdieu 1994:18–20). Forskning visar på att föräldrar med 

högre utbildningsbakgrund tenderar att större utsträckning vilja rikta in sina barn mot 

teoretiska studier än mot utbildningar som leder till ett praktiskt yrke (Eriksson & Jonsson 

1993:115).  

Genom den här studien har jag fått ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar elevers 

gymnasieval. Arbetet med studien har också väckt ett intresse för fördjupade kunskaper i 

ämnet. Att addera den geografiska variabeln i ekvationen där stadsdelar kontra elevers 

tendens att välja studie- och yrkesförberedandeprogram skulle kunna visa på skillnader. Det 

hade tydliggjort hur sociokulturella skillnader påverkar oss i våra val. Enligt Bourdieus teori 

om habitus skulle det kunna finnas skillnader där elever från studieförberedande program 

kan komma från särskilda områden samt skolor, och elever från yrkesförberedande elever 

från andra områden samt tidigare skolor. Denna teori stöds även av Diemer (2009) som 

menar att faktorer såsom stadsdel och skolans kvalité kan ha inverkan på en individs 

karriärmöjligheter.  
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Tidigare forskning rörande synen på studievägledning visar att nästan hälften av eleverna 

menar att detta möte inte varit en viktig del i deras gymnasieval. Studie visar även på lågt 

intresse av studievägledning där endast en av informanterna önskat mer stöd från 

studievägledare. Dock menar resterande av mina informanter att de är nöjda med 

studievägledarens stöd, detta fastän ingen av dessa uppsökt studievägledare i behov av 

bollande av idéer. Orsaken till detta är att eleverna har på andra sätt kommit fram till ett 

beslut rörande gymnasievalet.  

Jag tror att studievägledaren har en stor roll att spela i processen att minimera den sociala 

snedrekryteringen, detta i anser jag bör gagna elevens syfte inte samhällets. När elever får 

uppleva sådan implicit och explicit påverkan från såväl föräldrar som samhälle utgör så 

behövs en part som syftar till att utforska elevens egna tankar och intressen ur ett 

oberoende och opartiskt perspektiv och härifrån hjälpa eleven att hitta nya möjliga vägar 

utefter deras egna preferenser.  

Arbetet med studien, men även studiens resultat har gett mig viktig kunskap med relevans 

för mitt framtida yrke. I min kommande yrkesroll ämnar jag att i den möjliga mån nå ut till 

maximalt antal elever och hjälpa dessa i det frågor de har. Att vara synlig för eleverna 

uppfattar jag som en viktig del i yrket, denna teori bygger jag på erfarenheter av tidigare 

praktikperioder. Att ingen av mina informanter haft en betydande relation till 

studievägledaren tyder till viss del på att studievägledaren inte av olika anledningar inte varit 

delaktig i elevens gymnasieval.  

Att som studievägledare arbeta efter att minimera den sociala snedrekryteringen tror jag 

inte är rätt väg att gå. Detta eftersom att detta skulle i teorin innebära att min yrkesroll 

skulle rekommendera elever från arbetarehem att välja en akademisk bana och 

rekommendera elever från akademiska hem att välja en praktisk bana, detta tror jag inte är 

lösningen. Snarare ämnar jag att enbart lyssna till eleven och hjälpa denna att lyssna till sin 

egen inre röst och på så sätt blomma i sin egen trädgård.  
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Bilaga 

Intervjumall 
1. Vilket program läser du? 

2. Hur kommer det sig att du valde just detta program? 

a. Fanns det flera saker som påverkade ditt val? Vilka i så fall?  

3a. Vad är du nöjd med i ditt programval och vad är du mindre nöjd med? 

4. Vilken är din erfarenhet av studievägledare under din högstadietid? 

a. Hur hjälpte vägledaren dig? 

b. Finns det något vägledaren kunde gjort bättre? Vad? 

5. Har någon av dina föräldrar läst vid något universitet eller högskola? 

a. Vilken utbildning? 

6. Har dina föräldrar påverkat dig i ditt val av gymnasieprogram? 

a. Hade du velat att dina föräldrar skulle involverat sig mer eller mindre? 

7. Hur har intresse påverkat ditt val av gymnasieprogram? 

8. Har kompisar påverkat ditt val av gymnasieprogram? 

a. På vilket sätt? 

9. Vilka är dina erfarenheter av skolan? 

a. Hur har dessa påverkat ditt gymnasieval? 

10. Hur har framtidsplaner påverkat dit gymnasieval? 

 


