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Sammanfattning 
Allt fler satsningar läggs på insatser för att komma tillrätta med den höga 

ungdomsarbetslösheten inom Sverige. Huruvida insatserna korrigerar problemet kan bero på 

hur väl förankrade de är med hur ungdomar självständigt fattar beslut. Studien syftar till att 

via gruppintervjuer undersöka hur elever på sista terminen på gymnasiet ser på framtida 

arbetsliv och studier. Vidare syftar undersökningen till att studera hur individens 

handlingshorisont och beslutsfattande påverkas av den sociala omgivningen. Studien utförs 

både i glesbygd och i en större stad för att se om det finns likheter och skillnader i ungdomars 

inställning. Resultaten visar att samtliga deltagare anser att vägen till högre kvalificerade 

yrken går via studier vid högre läroverk. Deltagarna anser att de, fram till den dagen de har en 

högre utbildning, får vara tillfreds med de jobb som erbjuds. En markant skillnad mellan 

eleverna är att i de i den större staden är mer benägna att emigrera för arbete eller studier, 

medan glesbygdseleverna vill stanna minst ett år på hemorten innan de beger sig. 

Glesbygdseleverna ställs tidigt inför beslut som är avgörande för deras möjlighet att stanna på 

hemorten, kontra deltagarna i den större staden som generellt sett möter detta dilemma först 

tre år senare i livet. Slutsatser som kan dras av studien är att individens handlingshorisont och 

beslut påverkas av den kontext denne befinner sig i. Ytterligare en slutsats är att trots att 

eleverna kommer från olika kommuner har de liknande syn på arbetsmarknaden och vägen till 

karriär.  
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Inledning 

Som studentambassadör under läsåret 2012-2013 fick en av oss, vid besök på gymnasieskolor 

i Västerbottensregionen, möjlighet att träffa ungdomar med fokus på att skapa tankar och 

diskussion kring möjliga studievägar. De föreläsningar och diskussionsforum som hölls 

bemöttes olika av eleverna på skolorna. En sak de större städerna hade gemensamt var att 

ungdomarna var mer pålästa om utbildningar och kom med konkreta frågor om olika 

studievägar, medan ungdomar i mindre kommuner befann sig på ett tidigt stadium av 

utforskning av studier och arbete. Vi funderade på huruvida skillnaden berodde på 

individuella egenskaper eller om de kunde vara en produkt av kontextens påverkan på 

individen. Utbudet av arbete och studier skiljer sig beroende på orternas storlek vilket skulle 

kunna vara en faktor till att inställningen till studier och arbete hos gymnasieungdomar 

uppvisade skillnader.  

Den nutida arbetsmarknaden skiljer sig mycket från tidigare generationers arbetsutbud och 

har skapat förändrade villkor för den enskilda arbetstagaren jämfört med tidigare. Mellan år 

2008 och 2009 skedde en ökning på 70 procent av arbetslösa unga vuxna vilket Riksdagen 

anser kommer kräva en akut åtgärdsplan för att vända trenden. De finner dock att lösningen 

inte ligger i att sänka lönerna för att kunna öka fördelningen av budgeten
 
utan i att öka 

kompetensen och antalet jobb.
1
 Från att karriärer tidigare varit utstakade på arbetsgivarens 

villkor är det idag individens ansvar att planera sina karriärval. Arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiska politiska åtgärder baseras på antaganden om hur individer väljer men 

valprocessen som avgör människors beslut är av stor vikt för att rikta åtgärder rätt.
2
 Individer 

betraktas som fria i sitt val och valmöjligheterna är till synes oändliga.  Sherry Sullivan & 

Yehuda Baruch poängterar att detta är en sanning med modifikation då varje individ ingår i 

ett sammanhang med tillhörande habitus som begränsar den handlingshorisont individen 

upplever sig ha, det individen inte är medveten om kan den heller inte välja.
3
  

I de allmänna råden för studie- och yrkesorientering står det att eleven ska få en allsidig bild 

av hur arbetslivet fungerar och ges de kunskaper som tillsammans med vägledning ligger till 

grund för väl genomtänkta studie- och yrkesval. För att ge en allsidig och sammanhängande 

bild av arbetslivet är det viktigt att studie- och yrkesorienteringen är strukturerad och 

välplanerad, samt att individen får interagera med yrkesverksamma vuxna och representanter 

från arbetslivet. Skolan ska med undervisning och vägledning ge eleverna underlag för 

beslut.
4
 

  

                                                 
1
 Riksdagen.Motion (2009/10):A424. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ungas-

situation-pa-arbetsmarkn_GX02A424/?text=true (hämtad 2013-04-17) 
2
 Sullivan Sherry E & Barush Yehuda(2009) Advances in career theory and research: a critical review and agenda 

for future exploration, Journal of management 35:6, 1542-1571 
3
 Sullivan Sherry E & Barush Yehuda.(2009) Advances in career theory and research: a critical review and 

agenda for future exploration, Journal of management 35:6. 1542-1571 
4
 Skolverket (2009). De allmänna råden för studie- och yrkesorientering. Stockholm 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ungas-situation-pa-arbetsmarkn_GX02A424/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ungas-situation-pa-arbetsmarkn_GX02A424/?text=true
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Vad och hur en person väljer påverkas av den sociala kontexten med bland annat vägledning, 

familj och skola samt av individens habitus och personlighetsdrag. Vissa har som mål att 

inhämta nödvändig kunskap som behövs för ett specifikt yrke som samspelar med individens 

värderingar, önskemål och drömmar. Andra siktar på ett yrke som kan agera som 

inkomstkälla till de intressen och värderingar som individen lever ut på fritiden. Ibland 

bestämmer nära relationer och fritidsintressen vilken arbetsmarknad som är av intresse medan 

andra fokuserar på arbetsmarknadsutbud och anpassar sig efter detta. Olika attityder till hur 

unga vuxna tänker kring sin framtid presenteras bland annat i studier genomförda av Lena 

Lidström.
5
 Studierna visar att det finns både återkommande mönster och tydliga skillnader i 

hur unga vuxna i stad och glesbygd ser på sin framtid. I glesbygd är kontakter viktiga för 

arbete visar studien medan det i en större stad inte är av samma vikt. Av deltagarna i studien 

lämnade många glesbygden för studier eller arbete och en viss del återvände efter avslutade 

studier. Studien visar skilda uppfattningar i hur vägledning har hjälpt i beslutsfattandet.  

 

Under informationsdagarna som hölls av studentambassadörerna på olika gymnasieskolor 

lyfte samtliga elever att de saknade information för att kunna ta beslut, samtidigt som de 

uppvisade skillnader i utforskandet av arbetsliv och studier. I de allmänna råden och 

läroplanen framhävs vikten av möte med näringsliv och vägledning för att elever ska kunna 

skapa självkännedom och kunna ta beslut om fortsatt studie- och yrkesinriktning.
67

 Detta 

leder oss till de frågeställningar om hur ungdomar som ska ta studenten från gymnasieskolans 

samhällsvetenskapliga program ser på sin framtid och hur de upplever sina valmöjligheter.  

Syfte och frågeställningar 
Som framgår ovan är vårt intresseområde ungdomars attityder till studier och arbete och hur 

individen ser sin omgivning som påverkande faktor i valet. Vi vill i vår studie lyfta fram hur 

gymnasieungdomar i en glesbygdskommun och i en mer urban kommun resonerar kring sin 

framtid. Vi vill undersöka om det finns likheter och skillnader emellan eleverna och huruvida 

detta kan relateras till karriärteorier. Därför är vårt syfte att undersöka inställning till studier 

och arbetsliv hos ungdomar som befinner sig på sista året inom samhällsvetenskapliga 

programmet på gymnasiet i glesbygd och större stad samt studera vad som påverkar deras 

beslut. 

Forskningsfrågor 

 Vilka likheter och skillnader gällande syn på arbetsliv och studier finns? 

 Hur har ungdomarna upplevt studie- & yrkesvägledningen inom gymnasieskolan? 

 Hur yttrar sig gymnasieelevernas handlingshorisont och går det identifiera skillnader i 

hur dessa handlingshorisonter ser ut på de två olika orterna? 

                                                 
5
 Lidström Lena. Kapitel 6 Mödan att finna och nå sina karriärmål. Lundahl Lisbeth (red.) (2010). Att bana vägen 

mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, Studentlitteratur AB. Lund 
6
 Skolverket. (2009) De allmänna råden för studie- och yrkesorientering. Stockholm.  

7
 Skolverket. (2009 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. 

Stockholm. 
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Avgränsningar 
I den här studien avser vi att röra oss i två skilda geografiska kontexter nämligen glesbygd 

och större stad. Ytterligare en avgränsning sker med endast ett gymnasieprogram med dess 

inriktningar. 

Den geografiska kontexten 
Den första kommunen som står föremål för undersökningen är en glesbygdskommun, som 

kännetecknas av en tätortsgrad understigande sjuttio procent och mindre än åtta invånare per 

kvadratkilometer.
8
 Tätortsgrad innebär minst 200 boende inne i kommunens tätort med högst 

200 meter mellan husen. Den andra kommunen är en större stad som kännetecknas av ett 

invånarantal mellan 50 000 – 200 000 invånare samt med en tätortsgrad som överstiger sjuttio 

procent.
9
 Vilka kommuner som ska ingå i studien baseras på tillgänglighet. Karaktäriserande 

drag som skiljer de två kommunerna åt är dels befolkningsskillnaden på närmare 90 000 

invånare, samt utbildningsmöjligheter. Det beror på att den större staden har ett universitet 

beläget inom kommunen medan glesbygden via distansutbildningar anordnar lokala 

studieplatser. Även utbud på arbetsmarknaden påverkas av befolkningsmängden.  

Fjärilsbo, fingerat namn, som är en glesbygdskommun har cirka 7000 invånare. År 2011 var 

runt tio procent av dessa  mellan 20-29 år.
10

 Femton procent av invånarna inom den 

ålderskategorin hade under år 2012 en eftergymnasial utbildning på ett år eller mer. Inom 

samma åldersaspekt var sextionio procent sysselsatta och trettioen procent ej sysselsatta under 

år 2011.
11

 I kommunen finns sju grundskolor med årskurs 1-6 samt fyra högstadieskolor och 

en gymnasieskola. Venköping, fingerat namn, som är en större stad har ca 100 000 invånare. 

Av dessa är ca 23 000 invånare emellan 20-29 år. Cirka femtioen procent av dessa har en 

eftergymnasial utbildning på ett år eller mer. Av dessa var trettioåtta procent registrerade som 

sysselsatta och motsvarande trettioen procent ej sysselsatta under 2011.
12

 Kommunen har över 

trettio grundskolor samt cirka femton gymnasieskolor av både kommunal och fristående 

skolform.  

Den utbildningsmässiga kontexten 
Avgränsning till det studieförberedande samhällsvetenskapliga programmet är aktuellt för att 

synliggöra vilken inställning eleverna har till studier och karriärvägar utifrån en 

studieförberedande gymnasieutbildning.  

Inom samhällsvetenskapliga programmet finns olika inriktningar. Deltagarna i Fjärilsbo läser 

samhällsvetenskaplig inriktning eller ekonomisk inriktning medan deltagarna i Venköping 

läser inriktning kulturell aspekt
13

. Samhällsvetenskapliga programmet baseras på vetenskap 

där intresset för människan som social varelse och samhällsstrukturer är i fokus.  

                                                 
8
 Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se/. (Hämtad 2013-05-03) 

9
 Sveriges kommuner och landsting. Rapportindelning. http://www.skl.se/. (Hämtad 2013-05-03) 

10
 Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/. (Hämtad 2013-05-20) 

11
 Ibid 

12
 Ibid 

13
 Kulturell aspekt är fingerat namn på den inriktning eleverna läser för att bevara sekretessen 

http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
http://www.scb.se/
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Vidare studeras genus, miljö och kultur för en vidare förståelse av samhällsliv.
14

 Inom 

samhällsvetenskaplig inriktning fördjupar man sina kunskaper i samhällsvetenskap, religion 

och historia. Den ekonomiska inriktningen fokuserar på företagsekonomi och rättskunskap. 

Inriktning med kulturell aspekt studeras inom samhällsvetenskapliga kurser och 

småföretagande. Inom inriktningen väljer varje elev för varje läsår ett kurspaket med kurser 

de finner intresse i. Det ger dem möjlighet att blanda naturvetenskapliga kurser, kurser med 

inriktning estetik eller övrigt med en samhällsvetenskaplig grund.  

  

  

                                                 
14

 Skolverket. www.skolverket.se (Hämtad 2013-05-20) 

http://www.skolverket.se/
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Bakgrund och tidigare forskning 
En rapport utförd av Joa Bergold och Sandra Viktor på uppdrag av Landsorganisationen (LO) 

i januari 2011 beskriver hur unga (18-26 år) upplever arbetslivet och sina arbetsvillkor. Den 

fokuserar på fyra specifika områden, vilka är rätten till arbete, lön, anställning samt 

arbetsmiljö. Resultat av undersökningen visar att de flesta som deltog i undersökningen har 

upplevt arbetslivet på ett positivt sätt. De anser att så fort man har fått anställning så är det en 

trygghet och då är den svåraste delen över. Många fann dock arbetsmarknaden flyktig och 

ansåg att arbetsgivare ser på unga som billig arbetskraft som förväntas jobba vid sidan om 

annan sysselsättning som t.ex. studier. Rapporten redovisar även att timanställningar är ett av 

de fundamentala problemen i unga vuxnas yrkeskarriär, ”Otrygga anställningar bidrar till 

såväl ekonomisk osäkerhet som sämre arbetsmiljö”
15

  

I en rikstäckande undersökning som genomförts av Ung företagsamhet inom 

gymnasieutbildning ställdes ett antal frågor till cirka 690 av de gymnasieelever som deltog i 

en mässa i Stockholm i maj 2012 om hur de ser på framtiden. Responsen visade att de såg 

positivt på sina framtida företaganden. Cirka 90 procent av de som deltog i undersökningen 

var av uppfattningen att de skulle ha flyttat från sin hemort inom loppet av fem år. De primära 

orsakerna till flytten var studier på annan ort, vidga vyerna, flytta utomlands och arbete på 

annan ort.
16

 När Ung företagsamhet frågade om framtida studier vid högre läroverk svarade 

närmare 67 procent att de planerade att läsa vidare inom loppet av två år. Anledningen till det 

är att de anser att det skulle öka chanserna att få ett mer välbetalt jobb där de trivs. I 

undersökningen ställdes även frågor om hur unga företagare ser på arbetsmarknaden. Cirka 60 

procent tycker att unga vuxna borde öka ansträngningen att få ett arbete och att ett arbete och 

heltidssysselsättning var mer fördelaktigt än deltidsanställning.
17

 

Att unga vuxna upplever en ansträngning i sin övergång från skola till arbete framkommer i 

Lena Lidströms kapitel ”Mödan att finna och nå sina karriärmål” i Lisbeth Lundahls bok 

”Att bana väg mot framtiden”
18

. Hon utgår från Hodkinson & Sparkes (1997) careership teori 

när hon undersöker karriärövergångar hos unga som i snitt har haft åtta till nio olika 

övergångar i karriären.
19

  

  

                                                 
15

Bergold Joa & Victor Sandra. Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet (2011). 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/0/B13D75133A2D9258C12578F8003A722A/$file/Unga%20vuxnas%20ar
betsvillkor.pdf – (hämtad 2013-04-17) 
16

Ung företagsamhet (2012) Ungdomars attityder kring arbete och företagande 2012 

http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/files/ungmedia/Dokument/Externt/Nationella/Attitydunders

%C3%B6kning%202012.pdf – (hämtad 2013- 04- 17) 
17

Ibid 
18

 Lidström Lena. Kap 6 Mödan att finna och nå sina karriärmål. Lundahl Lisbeth (red.) (2010). Att bana vägen 

mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, Studentlitteratur AB 
19

Ibid 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/0/B13D75133A2D9258C12578F8003A722A/$file/Unga%20vuxnas%20arbetsvillkor.pdf
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/0/B13D75133A2D9258C12578F8003A722A/$file/Unga%20vuxnas%20arbetsvillkor.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/files/ungmedia/Dokument/Externt/Nationella/Attitydunders%C3%B6kning%202012.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/files/ungmedia/Dokument/Externt/Nationella/Attitydunders%C3%B6kning%202012.pdf
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Lidström når slutsatsen att variationen som unga har när det kommer till yrken har hjälpt dem 

inse vad de inte vill arbeta med i framtiden.
20

 Hon berättar även om hur unga uppfattar mötet 

med institutionaliserad vägledning och konkluderar att uppfattningen varierar stort beroende 

på vägledare, arbetsförmedlingar och skolor. Vissa ungdomar är i högsta grad positiva när de 

berättar om sitt möte med myndigheter medan andra anser att de självständigt kunnat göra 

bättre ifrån sig. De tycker att myndigheterna och vägledningen inte var behjälplig i frågan 

gällande framtida sysselsättning.
21

 

 I avsnittet om lokala förutsättningar skriver Lidström att det finns ett ökat antal 

yrkesövergångar hos de unga som bor i glesbygd, jämfört med de som är lokaliserade på 

större ort. Det är mer konventionellt att unga på större ort växlar utbildning och jobb till 

skillnad från glesbygdens ungdomar. Det beror på glesbygdens brist på variation gällande 

yrken och utbildning. Det är den primära orsaken till att många unga i glesbygd flyttar till 

annan ort i huvudsak för att studera. Dock är det många som återvänder för att arbeta på 

hemorten.
22

 Att ha tillgång till kontakter i glesbygd har stor betydelse för att öka sina chanser 

för att få anställning på orten eftersom jobben är enstaka och antalet sökande är fler än 

tillgängliga arbetstillfällen. I storstadskommuner ligger problemet i att många unga tvingas till 

jobb där de är överkvalificerade eftersom det är de jobben som finns tillgängliga och oftast 

kräver ringa tidigare erfarenhet.
23

     

Högskoleverkets årsrapport 2012 visar på en rekordartad ökning av studenter till rikets 

högskolor och universitet. Nästan 60 000 studenter har utexaminerats och mer pengar har 

investerats i forskning. Dock redovisar rapporten även att mindre pengar kommer tilldelas 

läroverken då färre platser kommer finnas på utbildningarna. Det har redan skett en markant 

minskning av utländska studerande i och med att det 2011 infördes en avgift för utländska 

studenter att studera i Sverige.
24

 Det kommer förmodligen inte ske någon minskning av 

lärosäten enligt rapporten, då den ökande forskningen täcker upp för minskningen av 

utländska studenter. Vidare visar studien att registreringen av fler unga studenter har ökat. 

Fler väljer att börja studera direkt efter studenten än tidigare. Dock är det flest studenter 

mellan 22-25 som väljer att börja läsa vid högskola och universitet. Sverige har som riktlinje 

att mellan 40 till 45 procent av befolkningen från 30 år ska ha minst två års eftergymnasial 

utbildning.
25

     

                                                 
20

. Lidström Lena. Kap 6 Mödan att finna och nå sina karriärmål. Lundahl Lisbeth (red.) (2010). Att bana vägen 
mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, Studentlitteratur. Lund 
21

Lidström Lena. Kap 6 Mödan att finna och nå sina karriärmål. Lundahl Lisbeth (red.) (2010). Att bana vägen 
mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, Studentlitteratur. Lund 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Haikola Lars, Universitetskansler 2012. 

http://hogskoleverket.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003121/1210R-universitet-hogskolor-

arsrapport.pdf (hämtad 2013-05-13) 
25

 Högskoleverkets årsrapport 2012. 

http://hogskoleverket.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003121/1210R-universitet-hogskolor-

arsrapport.pdf (hämtad 2013-05-13) 

http://hogskoleverket.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003121/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf
http://hogskoleverket.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003121/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf
http://hogskoleverket.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003121/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf
http://hogskoleverket.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80003121/1210R-universitet-hogskolor-arsrapport.pdf
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Lena Arnell Gustafsson lyfter i sitt kapitel ”Ungas inträde i arbetslivet”
26

 hur inträdet till 

arbetsmarknaden för ungdomar försvårats sedan 1970 - talet
27

. ”Ungdomsarbetsmarknad” har 

ersatt en direkt fast etablering på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetsmarknad beskriver 

författaren som en period av olika lågkvalificerade arbeten med tidsbegränsad men främst 

deltidsanställning. Formen av anställning och yrke kan vara frivilligt vald av individen eller 

påtvingad på grund av avsaknad av valmöjligheter. Ofta ses yrket som ett tillfälligt arbete som 

en källa till pengar för utlandsresa eller innan individen tar ett beslut om vad den ska göra i 

framtiden. Författaren lyfter tre orsaker till den ökade ungdomsarbetslösheten: 

arbetsmarknadens funktionssätt, den förlängda utbildningstiden och en förändrad 

ungdomskultur. Behovsanställningar och tidsbegränsade anställningar har ökat, vilka är de 

jobb som ofta ingår i ungdomsarbetsmarknaden. Detta leder till en längre väg till fast 

etablering på arbetsmarknaden. Vid lågkonjunkturer och kraftiga nedskärningar missgynnar 

arbetsreglerna de sist anställda, vilka oftast är ungdomar. Den längre utbildningstiden har 

förskjutit den fasta etableringen på arbetsmarknaden även om många arbetar extra under 

studier både på gymnasienivå och på universitetsnivå. Arnell Gustafsson lyfter i kapitlet att 

ökad individualitet och en upplevd valfrihet ingår i den nya ”ungdomskulturen” Då individen 

har stor tillgång till olika valmöjligheter och fritt val att hitta vad som passar dem, ökar även 

pressen på individen vilket gör att många skjuter upp beslutsfattandet. Arbete idag är inte 

något som bara ska försörja individen utan även representera individens identitet menar 

Arnell Gustafsson.
28

 

Arbetsmarknadsdepartementet arbetar för att minska arbetslösheten i riket och har startat ett 

antal så kallade paraplyprojekt för att hjälpa unga att få jobb. Regeringskansliet publicerade 

17 april 2012 ett informationsmaterial angående arbetslösheten i Sverige där ett antal 

förbättringsförslag presenterades. Dessa förslag kan komma att underlätta för unga då de ska 

beträda arbetsmarknaden och konkurrera om jobb. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström 

säger att arbetslösheten bland unga i Sverige under en längre period har varit ett problematiskt 

kapitel, men att regeringen har etablerat ett flertal projekt för att underlätta övergången till 

arbete för unga.
29

 Några exempel på reformer som ska göra det mindre komplicerat att få 

unga ut på arbetsmarknaden är:  

 att erbjuda jobbgaranti för unga mellan 16-25 år som varit inskrivna på 

arbetsförmedlingen i minst tre månader  

 att garantera deltidsjobb för studenter på komvux som fyllt 20 för att vidare motivera 

till utökade studier vid högre läroverk  

 minska kostnaderna för arbetsgivaren om de väljer att anställa en person som i minst 

sex månader varit arbetslös  

                                                 
26

 Arnell, Gustafsson Lena.Kapitel - Ungas inträde i arbetslivet. Von Otter, Karsten (red.) (2003)  Ute och inne i 

svenskt arbetsliv.Arbetslivsinstitutet. Stockholm  
27

 Ibid 
28

 Arnell, Gustafsson Lena.Kapitel - Ungas inträde i arbetslivet. Von Otter, Karsten (red.) (2003)  Ute och inne i 

svenskt arbetsliv.Arbetslivsinstitutet. Stockholm  
29

  Regeringskansliet. Arbetsmarknadsdepartementet (2012).”Insatser på arbetsmarknaden för 

unga”http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/08/29/58aabde7.pdf (hämtad 2013-05-03) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/08/29/58aabde7.pdf
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 att unga från 20 år kan få bidrag om de väljer att flytta i samband med ökade 

arbetsmöjligheter på annan ort.
30

 

I Niklas Selbergs Arbete – Intersektionella perspektiv skriver han att arbetsgivaren är den med 

den avgörande rösten i frågan om vilka kvalifikationer och kunskaper som krävs för att bli 

tillsatt.
31

 Det kan innebära att de unga kan få problem trots att de kanske har den behörighet 

som krävs men saknar kontakterna för att få in en fot på arbetsmarknaden.  

  

                                                 
30

  Regeringskansliet. Arbetsmarknadsdepartementet (2012).”Insatser på arbetsmarknaden för 

unga”http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/08/29/58aabde7.pdf (Hämtad 2013-05-03) 
31

 Selberg, Niklas. Kap 13. Flexibla regler, fragmenterade anställda: Den diskursiva och formella konstruktionen 

av det flexibla arbetslivet. Mulinari Paula, Selberg Rebecca (red.).(2011) Arbete – Intersektionella Perspektiv. 

Gleerups Utbildning AB. Malmö 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/08/29/58aabde7.pdf
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Teoretiska utgångspunkter 
                      I denna studie används careership theory som teoriram tillsammans med career construction 

theory och planned happenstance theory. De valda teorierna utgår från att människan är en del 

av ett socialt samhälle, att individen påverkas av omgivningen i sina framtidsval och beslut 

om karriär. Det är därför de är optimala i denna undersökning då fokus ligger på unga vuxna 

människors upplevelse av arbetsmarknad och studier samt känslor inför framtiden. Samtliga 

teorier behövs för att tillsammans med tidigare forskning hitta förklaringar till de tankesätt 

som ungdomarna möjligen har. För att öka förståelsen av teorierna och begrepp som nyttjas 

löpande i texten följer nedan en teoriförklaring.  

Careership theory 

Careership (karriärvalsteori) myntades av Phil Hodkinson och Andrew Sparkes.
32

 Teorin 

lyfter att individer inte kan ses som fria agenter i samhället då de påverkas av sin omgivning. 

Individer ingår i sammanhang som är kulturella, ekonomiska, sociala och geografiska med 

historiska rötter. Individuella egenskaper i kombination med kontexten påverkar vilka 

karriärvägar och val en individ tar. Teorin bygger på Pierre Bourdieus teorier kring habitus, 

fält och kapital.
33

 Habitus innebär att individen formas av social och kulturell omgivning 

vilket påverkar individens synsätt och värderingssystem, det vill säga vad som är bra och 

dåligt, möjligt och inte möjligt. Fält kan ses som den omgivning individen befinner sig i, fältet 

kan vara mindre som en grupp eller större som ett samhälle. Kapital kan vara symboliskt, 

kulturellt eller socialt. I interaktion med andra avgör kapitalet maktstrukturen. Som exempel 

finner sig en individ med högt kulturellt kapital sig mer bekväm på ett kulturellt evenemang 

än en individ utan kulturellt kapital. Författarna lyfter att individens handlingshorisont baseras 

på fältet, kapitalresurser och individens habitus. Handlingshorisonten är ett samlat begrepp för 

vilka möjligheter individen ser, värderar och ser som möjliga.
34

 Till exempel, en kvinna är 

insocialiserad till att se vissa yrken som manliga respektive kvinnliga parallellt med att hon 

som äldsta dotter i familjen har fått sköta småsyskon och modern förespråkar hur bra en 

vårdutbildning skulle vara för henne. Möjliga begränsningar i hennes handlingshorisont kan 

vara att hon inte ser manliga yrken som något alternativ för sig själv även om den 

arbetsmarknaden behöver mer personal. Denna begränsning av valmöjligheter kommer dels 

från egna intresseområden samt från den kontext och det habitus hon tillägnat sig. 

 

Careership teorin bygger på tre dimensioner, nämligen pragmatiskt rationella beslut, 

interaktion med andra och brytpunkter och rutiner.  Individen tar pragmatiskt rationella beslut, 

interaktioner och relationer till andra påverkas av individens kapital samt att beslut tas 

baserade på rutiner och brytpunkter i livsloppet. Pragmatiskt rationella beslut är 

kontextrelaterade, beslut som baseras på personliga erfarenheter, råd av vänner/familj/andra 

som känner till yrket väl. Information baseras på det som är känt och nära individen i 

kontext.
35

  

                                                 
32

 Hodkinson, Phil. Sparkes, Andrew (2006). Careership: a sociological theory of career decision making. British 

journal of education 18:1  
33

 ibid 
34

 Ibid 
35

 Ibid 
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Känslor inför yrket och kring beslutet spelar också en avgörande roll. Teorin menar att 

individen inte tar beslut förrän den är redo för det. Ofta är det accepterande av ett beslut som 

växer fram snarare än många valalternativ. Interaktioner emellan individer påverkas det 

kapital individen har. I ett sammanhang kan kulturellt kapital vara av stor vikt medan de i 

andra sammanhang inte har något betydelse alls. Beroende på sammanhanget har individens 

kapital olika värde.
36

 

 

Brytpunkter kan vara strukturella som vid en gymnasieavslutning och ingången till 

arbetsliv/studier. De kan vara påtvingade, till exempel uppsägning från arbetsplats. 

Självinitierade brytpunkter kan vara beslut om att byta bana.
37

 Rutiner och brytpunkter kan 

förstärka eller skada identitetskänslan hos en individ. Teorin menar att när ett beslut tas vid en 

brytpunkt förändras också personens habitus. Rutiner och brytpunkter kan förstärka ett taget 

karriärbeslut och de kan underminera ett beslut så att målet inte längre blir aktuellt. Efter ett 

taget beslut vid en brytpunkt kan en oönskad identitet skapas via insocialiseringsprocessen 

och förändringen av habitus. De kan orsaka förvirring, som till exempel när en skada/sjukdom 

förändrar utgångsläget vilket leder till en identitet som individen inte socialiserat sig till. 

Individen kan också förändras och växa ur sin identitet vilket leder till nya brytpunkter som 

inte ses som smärtsamma.
38

 Teorins syfte är att lyfta allt inom sitt fält och utifrån innehåll tar 

individen pragmatiskt rationella beslut vid brytpunkter i sitt liv inom sin handlingshorisont.
39

  

Career construction theory 

Mark Savickas Career construction theory lyfter fram en kedja av händelser och faktorer som 

tillsammans bildar karriärkonstruktion. Teorins syfte är att anpassa yrkeslivet till individens 

förutsättning och individens val av liv istället för att anpassa individens egenskaper till 

yrkeskategorier. Genom reflektion över det egna karriärmönstret och yrkesbeteendet försöker 

teorin visa hur individens omgivning även influerar individens val och beslut. Liksom 

Careership theory lyfter även Career construction theory hur kontexten påverkar individen, 

både den nutida och historiska kontexten (exempelvis historiska faktorer inom det geografiska 

området och kulturen) samt fysiska och sociala faktorer. Faktorer kan vara strukturella som 

exempelvis samhället, skolan och andra institutioner samt kulturen och familjen. De kan även 

vara interna så som individens attityd och självuppfattning samt anpassningsförmåga till 

möjligheter. Career construction theory vill väga in både det externa och det interna 

perspektivet som påverkar individens karriär.
40

 

                                                 
36

 Hodkinson, Phil. Sparkes, Andrew (2006). Careership: a sociological theory of career decision making. British 

journal of education 18:1 
37

 Ibid 
38

 Ibid 
39

 Ibid 
40

 Savickas, Mark L, Kap 5 Career construction – A developmental theory of vocational behaviour.Brown, Duane 

and associates (2002) Career choice and development.Fjärde upplagan. Jossey-Bass, a wiley company. San 

Francisco ,California. 
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De främsta beståndsdelarna i teorin är utvecklande uppgifter, mognad och individens 

perspektiv på yrkesjaget.
41

 Teorin lyfter att individen lever ut flera olika roller samtidigt men 

att av dessa är två eller tre centrala (core roles). Vid tillfällen då individen upplever press i 

någon form koncentreras energin till dessa roller. Genom att förstå de olika rollerna kan 

individen se hur denne länkar sig själv till sin omgivning och kontext.
42

 Viktiga faktorer i 

karriärkonstruktionen är individens självuppfattning, yrkesjag och mognadsprocesser. De 

olika mognadsstadier som lyfts är dels utforskningsfasen där individen utforskar samhället för 

att se vilka roller och områden som intresserar. Efter ett fattat beslut följer en etableringsfas 

där individen etablerar sig på valt område. Till sist kommer individen till ett läge där denne 

behöver hejda sig och besluta om den önskar fortsätta på vald bana eller byta, en fas som 

kallas vidhållande eller åtgärdande. Vid cirka 60 års ålder träder individen in i frigörelsefasen 

där pensionen börjar planeras och individen släpper allt mer av sin yrkesroll. I denna 

forskning kommer individerna som deltar befinna sig mellan 18-20 års ålder vilket enligt 

career construction theory innebär att de befinner sig i utforskningsfasen.
43

  

Planned Happenstance theory 
Planned happenstance teorin, som etablerades av Kathleen E Mitchell, Al S Levin och John D 

Krumboltz, baseras på tanken att karriär bildas med hjälp av tillfälligheter och slump. Teorin 

är en expansion av Krumboltz sociala inlärningsteori och menar att individens föds in och 

evolveras i en omgivning med ett flertal tillfällen för positiv och negativ inlärning. Tanken 

bakom planned happenstance teorin är att människor ska utveckla känsla för att vara 

mottagliga för slumpmässiga chanser i karriären. Uttrycket planned happenstance är en 

motsägelse i den direkta översättningen, planerade tillfälligheter, då tillfälligheter är tänkta 

som slumpmässiga. Mitchell, Levin och Krumboltz anser att individer i sin karriär behöver 

utveckla sin förmåga att etablera, rekognosera och agera efter tillfälligheter och slump för att 

klättra på karriärstegen. Ett öppet tankesätt är ett nyckelbegrepp enligt författarna. Då en 

obeslutsam individ står mellan dåtidens vad som varit och framtidens händelser, kan denne 

därför vara mer öppen och nyfiken på de eventuella möjligheter som framtiden har i sitt 

sköte.
44

  

 

Mitchell, Levin och Krumboltz menar, i och med den ökande konkurrensen på 

arbetsmarknaden, att det är visare att vara öppensinnlig i sina karriärbeslut än låst i sitt val av 

karriär. De skriver löpande om fem färdigheter som är centrala för planned happenstance 

teorin och en av dem är nyfikenhet då individen behöver förmåga och viljan att ta reda på nya 

sätt att utvecklas och lära sig nya saker.
45

  

  

                                                 
41

 Savickas, Mark L, Kap 5 Career construction – A developmental theory of vocational behaviour.Brown, Duane 

and associates (2002) Career choice and development.Fjärde upplagan. Jossey-Bass, a wiley company. San 

Francisco ,California. 
42

Ibid 
43
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44
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career. Atascadero, California: Impact Publishers 
45
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Nummer två på listan över färdigheter är flexibilitet då det kan krävas att individen ser andra 

möjligheter istället för att låsa sig vid ett sätt eller en karriärväg ifall efterfrågan är låg på vald 

karriär. Samtidigt är envishet en färdighet som krävs av personen eftersom vissa motgångar är 

oundvikliga och då måste individen ha förmåga att hantera och fortsätta trots dem. Det kan 

krävas att individen har förmåga att ta risker även om utgången är instabil och osäker. 

Slutligen är det viktigt att personen i fråga är optimistisk till nya möjligheter och ser dem som 

sådana istället för att se det negativa och vara motsträvig till förändring.
46

 Ett exempel när 

planned happenstance sker är om en person får ett erbjudande om fast anställning i en annan 

stad än hemorten, tackar ja till tjänsten trots osäkerheten om personen kommer trivas i den 

nya staden och lämna det som är tryggt på hemorten. Personen tar chansen med att säga upp 

sig från det nuvarande jobbet, och ser möjligheterna med att bygga upp ett nytt liv i en ny stad 

med ett nytt jobb, istället för att se det negativa i situationen.
47

     

 

  

                                                 
46
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Metod 
För att besvara syfte och frågeställningar har specifika metoder i förväg strukturerats för 

insamling och bearbetning av empiri. Metodavsnittet är indelat i sex sektioner för att tydligt 

beskriva arbetets implementering. Först följer rubriken val av metod där en redovisning av 

forskningsmetod redovisas, detta följs av rubriken urval som presenterar tillvägagångssätt vid 

urval av elever och område. Rubriken genomförande redovisar insamlingen av empiri medan 

rubriken databehandling förklarar metod för behandling av empiri. Vidare följer validering 

och reliabilitet som kort presenterar tillförlitligheten och slutligen etiska överväganden. 

Val av metod 
Kvalitativ forskning har varit utgångspunkten då studien syftar till att undersöka attityd och 

göra en beskrivning av individuella upplevelser snarare än insamling av kvantitativa data.
48

 

Kvalitativ forskning är ofta småskalig och inriktad på relationer och processer samt 

beskrivande förklaringar vilket lämpar sig för frågeställningarna. Det är inte meningen att 

författarna ska ha kunskap om teorierna inför intervjutillfällena då det kan påverka resultatet 

däremot kräver denna studie en viss inkludering av forskaren vid insamling av empiri vilket 

ligger till grund för viss förkunskap. Till viss del har teorier i förväg funnits till grund för 

studien men som vid kvalitativ forskning har processen lämnat möjlighet för idéer och teorier 

att växa fram under studiens gång.
49

 För att visa på undersökningens relevans presenteras 

tidigare forskning kring ungas villkor på den svenska arbetsmarknaden och studier kring 

ungas inställning till arbete och vidare studier.  

Metod för insamling av empiri utgår från gruppintervjuer med kompletterande enkät (se 

bilaga 2). I gruppintervjuer skapas en dialog emellan deltagarna och intervjuarna får möjlighet 

till kompletterade följdfrågor. En uteslutning av enbart enkätunderssökning valdes då enkäter 

inte fångar attityder och upplevelser på samma sätt som intervjuer. Fördelar med 

gruppintervjuer är att vi får större möjlighet att interagera med gruppen, samt att 

gruppmedlemmarna kan få ökad insikt genom att diskutera sina åsikter och en chans att bygga 

vidare på varandras idéer. Fördelen med intervju i detta fall är att just breddningen av 

spektrum av det individuella som eventuellt speglar det generella. Gruppintervju innebär 

oftast att en eller eventuellt två personer intervjuar ett flertal individer samtidigt. Vi har valt 

en specifik typ av gruppintervju nämligen fokusgruppsintervju där de som intervjuar 

observerar objektivt samt auditivt och styr intervjun så att den inte faller in på eventuella 

sidospår och förlorar fokus från ämnet. Intervjuerna är semistrukturerade med bestämda 

ämnesområden som lyfts men med fri ordningsföljd.
50

  

  

                                                 
48

 Denscombe, Martyn.(2009) Forskningshandboken– för småskaliga projekt inom 

samhällsvetenskaperna.Upplaga 2:3. Studentlitteratur AB.Lund 
49

 Ibid 
50

 Kvale Steinar.(1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB.Lund. 
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Enligt Bo Johansson och Per-Olov Svedner så är det en fördel att avtala tid och plats och 

komma överens med eleverna inför intervjun samt att deltagarna frivilligt deltar.
51

 Därför 

etablerades kontakt med skolor och elever innan intervjutillfället. För att underlätta för 

eleverna genomfördes intervjun under skoltid med lärarens tillåtelse, vilket skulle innebära att 

intervjun inte skulle inkräkta på fritiden. Det kunde innebära ett bortfall av elever eller negativ 

inställning då de skulle bli tvungna att stanna kvar efter skoltid när de kanske har andra 

åtaganden inplanerade.
52

 För att genomföra en gruppintervju på korrekt sätt anser Johansson 

och Svedner att eleven behöver etablera en relation till och känna förtroende för de som utgör 

intervjun, samt förstå syftet bakom intervjun. Gruppintervju är vald utifrån möjlighet att ställa 

följfrågor, varav det under de två intervjuerna tillkommer frågor utifrån vad eleverna själva 

lyfter som aktuellt.
53

  

För att säkerställa en förtroendeingivande grund mellan deltagare och intervjuare förklarades 

syftet både muntligt och skriftligt för deltagarna. Deltagarna uppmanades att ställa frågor om 

undersökningen. Ett frivilligt deltagande i intervjun ser vi författare som en nödvändighet för 

en öppen miljö. Deltagarna erbjuds även anonymitet genom fiktiva personnamn och fiktiva 

namn på respektive kommun. Som Martyn Denscombe lyfter ses den intervjuades ord som 

protokollfört.
54

  

Samtliga intervjuer bandas och transkriberas. Inför gruppintervjun förbereddes ett blad med 

femton frågor. Frågorna fokuserar på det redan gjorda gymnasievalet för att ta reda på vilka 

områden som individerna i efterhand upplevde som påverkande faktorer kring sitt 

gymnasieval. Ytterligare ett frågeområde berör den närmaste tiden efter avslutade 

gymnasiestudier för att undersöka vad individerna ser som möjligt och inte genomförbart i 

den närmaste framtiden. Ansvaret att hålla diskussionen på rätt ämne och försäkra att alla 

deltagare aktivt får ta plats i diskussionen faller på den som håller intervjun. Vid fokusgrupper 

har den som håller intervjun en mer retirerad position än vid ordinära intervjuer. Som Martyn 

Denscombe poängterar är det en ”moderators”
55

 uppgift att uppmana gruppen att orera med 

varandra för att se var diskussionen går inom det bestämda temat. Arbete och studier är också 

ett område som täcks upp av intervjufrågorna för att synliggöra ungdomarnas inställning till 

respektive område och hur de tänker kring sin framtid. Ett frågeformulär (se bilaga 2) 

skapades med frågor kring information om föräldrars och deltagarnas sysselsättning som 

bakgrund för analysen. Detta kan ge stöd för att förklara deltagarnas habitus och påföljande 

inställning till sin framtid.    
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Urval 
För att samla in empiri har vissa urval och begränsningar i valet av metod varit nödvändiga. 

Urvalet rör valet av kommuner, skolor och deltagare. Undersökningen baseras på ett 

subjektivt urval då det utses med syftet att jämföra ett specifikt program på två specificerade 

orter.
56

 Undersökningen syftar även till att studera attityder till arbete och studier hos 

gymnasieungdomar. Därav har vi valt två kommuner som skiljer sig åt geografiskt samt med 

olika utbud på arbetsmarknad och studievägar. Samtliga deltagare är över arton år då de själva 

ska kunna bestämma om de vill vara med och för att undvika kontakt med målsman för 

godkännande. För att få så tillförlitliga data som möjligt är det viktigt med frivilliga deltagare 

från samhällsvetenskapliga programmen. Då fokus ligger på deltagares inställning till arbete 

och attityder är frivilliga deltagare av vikt för resultatet på undersökningen.
57

  

Genomförande  
Datum för gruppintervju i Fjärilsbo var den 22 april 2013. Gruppintervjun utfördes under en 

timme och fjorton minuter och blev inspelad på en diktafon efter godkännande av alla 

deltagare. Utförandet skedde i hemklassrummet i den gymnasieskola eleverna läser vid. I 

Fjärilsbo skedde kontakt via studie- och yrkesvägledaren på skolan som vidarebefordrade 

kontakt till handledare för samhällsklasserna i årskurs tre. Handledaren sände ut förfrågan till 

sina tio elever varav sju stycken ställde upp. Datum och tid bokades via telefonkontakt med 

handledare. Datum för gruppintervju i Venköping var 8:e maj 2013. Intervjun och 

inspelningen tog en timme och sju minuter. Kontakt togs med handledare för 

samhällsvetenskapliga programmet via e-post varefter läraren gav en förfrågan till sina elever. 

Fyra elever ställde upp frivilligt d.v.s. de deltog under premissen att de själva valt att komma 

och svara på frågor utan tillsägelse eller tvång från utomstående t.ex. föräldrar eller lärare. 

Intervjun utfördes i ett klassrum i deras skola.  

Vid intervjutillfällena närvarar uppsatsens två författare. Som Martyn Denscombe lyfter är det 

av vikt att tid ges till presentation av varje deltagare och undersökningens syfte.
58

 Efter denna 

presentation fick varje deltagare fylla i frågeformuläret. Efter deltagarna gett godkännande om 

att intervjun spelades in, placerades apparaturen mitt på bordet för möjlighet att fånga upp alla 

röster. Vi slöt ett avtal om att skapa fiktiva namn på deltagare och orter. Intervjuarna 

fördelade sig på två roller där en höll en främre roll med uppgift att ställa intervjufrågor och 

leda diskussionen framåt. Den andres uppgift var att ställa följdfrågor och registrera mimik 

och gester. Deltagarna placerades runt ett avlångt bord med en av författarna på vardera sida. 

Efter att intervjufrågorna var avklarade stängs inspelningen av och vi tackade eleverna för 

deras deltagande genom att bjuda på fika. Efter avslutade intervjuer transkriberades 

intervjuerna och arbetet med att hitta återkommande teman i de respektive intervjuerna 

inleddes. 
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Databehandling 
Databehandling sker utefter den mall Martyn Denscombe presenterar i sin litteratur 

”Forskningshandboken – för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna (2003)”. 

Mallen består av organisering av material, sammanställning av forskning, utforska data, 

analysera data till teman och slutligen analysera empirin kopplat till forskningsfrågor och 

teorier varefter en skriftlig tolkning utförs.
59

 

Inledningsvis organiserades samtliga empiriska data genom att transkribera intervjuerna och 

sammanställa relevant tidigare forskning. Efter färdig transkribering påbörjas en inledande 

utforskning av data där återkommande teman, likheter och skillnader i vad eleverna uttrycker 

noteras som sker simultant med en avkodning av uttryck som speglar uttryck för attityder och 

önskningar. Parallellt med transkribering förs anteckningar över idéer och perspektiv som vi 

behöver komma ihåg till senare del av arbetet. Vidare analyseras empirin som grupperas till 

olika teman, enligt den mall Denscombe föreslår.
60

  

Först utförs en jämförelse över de teman som återfinns i Fjärilsbos transkribering i relation till 

bakomliggande teorier och tidigare forskning. Därefter följer en analys över Venköpings 

resultat med samma tillvägagångssätt. Teman och uttryck kopplas till de forskningsfrågor som 

undersökningen bygger på, varefter en skriftlig tolkning utförs. Slutligen, enligt Denscombe, 

ska validering av data utföras genom deltagarvalidering och jämförelser med alternativa 

förklaringar.
61

  

Slutligen sammanställs det insamlade intervjumaterialet och står till grund för en kvalitativ 

analys där både generella och individuella resultat kring attityder redovisas i en vetenskaplig 

rapport med koppling till teorier.  

Validitet och reliabilitet 
För att undersökningen och resultaten ska vara tillförlitliga krävs det att tillvägagångssättet 

vid insamling av empiri följer vissa generella kriterium. Kvalitativa forskningsmetoder skiljer 

sig från kvantitativa vid insamling av data, vilket även påverkar möjligheten att utföra samma 

forskning med exakt samma resultat då sociala förutsättningar inte går att kopiera.
62

  

Undersökningens validitet ser vi som god då valda områden vid intervjutillfällen och genom 

tematisering av empirin både ger ett bra underlag för analys och besvarar ställda 

frågeställningar. Undersökningens tillförlitlighet anser vi rimligt hög utifrån några faktorer. 

Studien kan kopplas till tidigare forskning som visar på liknande mönster som vi presenterar. 

Då vår studie är småskalig men ändå visar på gemensamma mönster som andra studier ser vi 

att en viss generaliserbarhet är möjlig.  
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Forskarna i vår studie är delaktiga både vid insamling av empiri och vid tolkning av data 

vilket påverkar att studien inte går att utföra på exakt samma sätt då intervjuer inte går att 

kopiera och inte heller de sociala faktorerna som finns vid varje intervjutilllfälle. Då resultat 

är beroende av deltagarna, deras sociala omgivning och forskarnas tolkning kan 

tillförlitligheten på ett sätt diskuteras. Däremot menar vi att eftersom studien visar på liknande 

mönster som tidigare studier skulle en kvantitativ, storskalig undersökning kunna generea 

liknande mönster som vår studie.  Undersökningen visar på tillräckligt mycket information för 

att besvara ställda frågeställningar samt kunna redovisa metoder, att läsaren bör kunna 

bedöma huruvida fynden är överförbara. 

Etiska överväganden 
För att inte röja anonymiteten av vilka orter och vilka deltagare som ingår i studien benämns 

orterna med de fiktiva namnen ”Fjärilsbo” och ”Venköping”. Detaljer om orterna utelämnas 

och likaså information om de två skolor som ingår i studien för att så långt som möjligt 

skydda deltagarnas anonymitet, enligt vetenskapliga rådets rekommendationer.
63

 Varje 

deltagare har i både transkribering och resultat fiktiva namn. Då viss information i studien rör 

siffror om de olika kommunerna har siffrorna avrundats och källor begränsats till att endast 

hänvisa till startsidor för olika webbadresser.  

Vid gruppintervjuer kan vi som författare till viss del försäkra anonymitet. En svårighet som 

kan uppstå är gällande varje deltagares vilja att inte berätta vidare vad som sagts under 

intervjuerna. Vid varje intervju slöt vi ett muntligt avtal med deltagarna om att var och en 

håller på sekretessen för att inte hänga ut någon deltagare och för att skapa ett tillåtande 

klimat. Men de är inte skyldiga att hålla det muntliga avtalet som slöts mellan deltagare och 

författarna.  

Enligt Vetenskapliga rådet är det viktigt att ha en öppen dialog med deltagarna.
64

 Av den 

anledningen tydliggjorde vi syftet med studien för deltagarna samt att de skulle få vara 

anonyma och att vi inte har någon dold agenda. Vi var även öppna med att vi skulle skydda 

deras identitet i största möjliga utsträckning genom att förstöra inspelningsmaterialet med 

deras röster, ge dem fiktiva namn samt inte röja var de går i skola eller vilken ort de befinner 

sig på.      
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Resultat 
I detta avsnitt följer en presentation av det resultat som framkom vid båda intervjuerna i 

Fjärilsbo respektive Venköping. Avsnittet är indelat i fyra sektioner. Först följer elevernas 

bakgrund som är fakta insamlad från det frågeformulär eleverna fyllde i. Därefter presenteras 

temat brytpunkter som visar hur eleverna upplever olika strukturella och frivilliga brytpunkter 

följt av temat beslutstagande som visar både tidigare och framtida beslutsvägar. Slutligen 

redovisas tema karriär och vägledning där bland annat upplevelser av studie- och 

yrkesvägledning lyfts. 

I Fjärilsbo var tre elever från den samhällsvetenskapliga inriktningen och fyra elever från den 

ekonomiska inriktningen. Sara, Elin, Lisa och Lina studerar den ekonomiska inriktningen 

medn Emma, Elsa och Ann studerar den samhällsvetenskapliga inriktningen.  

I Venköping var samtliga fyra från samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

kulturell aspekt. Eleverna benämns som Ulrika, Martin, Ebba och Jessica. Inriktning kulturell 

aspekt innebär att eleverna får möjlighet att plocka ihop ett visst antal gymnasiepoäng från 

naturvetenskapliga och/eller estetiska ämnen för att själva plocka de kurser de finner 

intressanta till sin utbildning.
65

  

Elevernas bakgrund 
Av deltagarna i Fjärilsbo är samtliga unga kvinnor. Av dessa kommer fem stycken från 

centrala delar i kommunen, en elev från en by inom kommunen medan en elev kommer från 

en större stad. Samtliga deltagare har minst en förälder med utbildningsbakgrund vid ett högre 

läroverk. Två elever har fäder utan annan utbildning än gymnasial som i dagsläget är 

egenföretagare. Andra yrken bland föräldrarna är banktjänstemän, fordonsmekaniker och 

lärare. 

I Venköping kommer samtliga deltagare från centrala kommunen utom en som kommer från 

glesbygd. Samtliga har minst en förälder med utbildningsbakgrund vid högre läroverk. I 

gruppen finns lärare inom musikutbildningar, biologer och plåtslagare.  

Brytpunkter 
Eleverna i Fjärilsbo upplever att valet till gymnasiet kändes stort och osäkert. De upplevde att 

de under den tiden saknade kunskap om sig själva och olika yrken för att kunna ta ett 

genomtänkt beslut. Ytterligare en aspekt de lyfter är att det för dem handlade om att välja 

både program och ort då Fjärilsbo hade ett begränsat utbud av gymnasieprogram i jämförelse 

med större orter. Lisa berättar att hon provade att gå det gymnasieprogram hon var intresserad 

av i en annan ort men avbröt studierna en bit in på terminen och flyttade tillbaka till Fjärilsbo 

där hon fortsatte på samhällsvetenskapliga programmet. Både hon och Ann uttrycker att om 

det program de föredragit att studera funnits på hemorten hade de inte valt 

samhällsvetenskapliga programmet. De övriga eleverna uttrycker att de hade ett visst intresse 

av samhälleliga ämnen men också att det var av vikt att välja ett program som gav dem 

möjlighet att ha många vägar öppna inför tänkbara studieval i framtiden.  
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Efter ett år på samhällsvetenskapliga programmet var det dags att välja inriktning. Följande 

konversation visar elevernas uppfattning och åsikter om valet.  

”Monica (Intervjuare): Hur kändes det att vänta ett år med att välja? 

Sara: Bra! för då har man chansen att gå… då kan man ju välja typ till en kurs i första 

året och liksom känna om ekonomi är nått för en… eller om man gillar samhälls mer 

Elin: Ja det var bra.. Man får en chans att fundera. Aa. För jag hade nog inte valt det om 

det var som i det nya. Och välja ekonomi på en gång, men nu valde jag ju det andra året 

och då har man ju fått känna efter lite..känna att det var rätt. 

Sara: A 

Lisa: Ja för när jag började ettan då tänkte jag aldrig gå ekonomi och sen då andra året 

då man skulle välja tänkte man att det kanske är kul ändå.. då har man ju ändå mer att stå 

på efter också känns det som.. när man är klar med gymnasiet.”
66

 

 

Venköpings elever lyfte att de hade många skolor och program att välja bland inom 

Venköping vilket de upplevde som positivt då ingen av dem var redo att flytta efter årskurs 

nio. Tre av eleverna uttrycker att de i första hand valde skola och därefter program. De menar 

att skolans rykte och vilka elever som läste där var viktigare än programmet då de valde. 

Martin valde först det samhällsvetenskapliga programmet på en annan skola men trivdes inte 

bland klasskompisarna eller lärare varefter han bytte till sin nuvarande skola där han direkt 

trivdes med både klassen, lärare och utbudet av kurser.
 67

 Intresset för estetiska kurser är stort 

i gruppen och samtliga läser tillvalsämnen inom musik, skrivande eller bild. Möjligheten att 

kombinera det estetiska intresset, naturvetenskapliga ämnen inom det samhällsvetenskapliga 

programmet ser eleverna som motiverande och roligt. 

 

Eleverna i Fjärilsbo uttrycker att de är stressade och har ångest inför studenten. När frågan om 

hur de kände inför den stundande studenten ställdes började de skruva på sig i stolarna. 

Följande dialog är ett utdrag ur den intervju som ägde rum i Fjärilsbo för att demonstrera hur 

eleverna känner för att lämna gymnasieskolan och ge sig ut i livet som unga vuxna. 

 

”Ann: Man är ju så van vid det här nu och… 

Lisa: Sen då man ska börja jobba då bara... då blir det några timmar minst varje dag 

Emma: Då är det på riktigt (skratt). 

Monica(Intervjuare): Det är skillnaden i tid som också spelar in? . 

Emma: Ja och ovissheten… man vet ju inte. 

Lisa: Ja, har man ens nå jobb? 

Elin: Nu har man inte behövt välja, man har bara gått hit varenda dag.Och nu helt 

plötsligt kastas man ut och då ska man liksom bestämma vad man ska göra sen.  

Lisa: Då ska man helt plötsligt vara vuxen typ. 
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Emma: Ja men det känns ju som att alla har ju frågat typ hundra miljarder gånger vad 

man ska göra när man har tagit studenten och då känns det som att... jag måste säga ”jag 

vet inte” varenda gång. Men det känns ju fel typ, som att jag inte borde göra det. Jag 

borde egentligen veta vad jag vill göra 

Lisa: Ha en plan… 

Emma: Ja… Ha en plan men det har jag inte. Riktigt. Vi får ju se.”
68

  

 

Av de sju deltagande eleverna i Fjärilsbo hade två ansökt till kurser på universitetet till 

hösten, men både uttryckte en tvekan till att studera om de blev antagna. En av eleverna hade 

ordnat med sommarjobb medan övriga sex stycken inte visste vad de skulle ägna kommande 

år till. Samtliga uttryckte att målet var att försöka hitta ett jobb som de kunde sysselsätta sig 

med under ett års tid tills de var redo att ta beslut om studier och vidare sysselsättning. I 

Venköping hade de fyra eleverna redan planer för närmaste tiden efter gymnasiet. Martin 

hade fixat sommarjobb och var redan antagen till en folkhögskola inför kommande läsår. 

Ulrika siktade på arbeta inom hemsjukvård eller äldreomsorgen den närmaste tiden och hade 

redan skrivit in sig på arbetsförmedlingen för sommaren. Ebba siktade på en ledig sommar 

men skulle läsa kurser till hösten som hon ansökt till medan Jessica sökt till ett 

universitetsprogram på flera orter. Venköpings elever uttrycker både oro och förväntan inför 

examen.  

 

”Ulrika: Det känns väl lite jobbigt samtidigt är det ju kul men man vet ju som inte vad 

som ska hända. Det är ju en trygghet att komma hit för man har ju alla kompisar här.det 

är ju inte plugget man kommer sakna utan de som man hänger med. 

Martin: Jag vet inte hur det känns. Jag tänker inte så , jag har sätter bara upp delmål och 

tänker inte på studenten än.  Men jag har ju som en plan, jag ska läsa på folkhögskola sen 

till hösten så det är lugnt men jag har inte tänkt så mycket på studenten som sagt… 

Monica(Intervjuare): Ebba, du sa att det skulle bli skönt? 

Ebba: Ja jag är som less på plugget nu. Vill göra något annat”
69

  

 

I Fjärilsbo upplever flera av eleverna att de under sitt första år efter gymnasiet gärna stannar i 

området och i föräldrahemmet medan de efter den tiden ser sig själva lämna föräldrahemmet. 

Samtliga lyfter att de förmodligen kommer flytta till en större ort senare i livet för arbete eller 

studier. Av eleverna i Venköping var tre stycken redo att flytta hemifrån direkt efter 

gymnasiet, varav två skulle göra det om de blev antagna till sökta studier. Alla elever 

uttryckte en önskan att flytta till en annan stad för studier eller arbete. 
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Beslutstagande 
Inför beslut om gymnasieprogram och ort uttrycker Fjärilsboeleverna att beslutet baserades på 

både intresse och för att hålla så många dörrar som möjligt öppna.  

 

”Det är en bra linje att välja om man inte vet vad man vill bli när man är klar med 

gymnasiet. Så är det en jättebra linje att välja.”– Elsa 
70

  

 

Elsa läste högstadiet på en större ort där hon fick möjlighet att tillsammans med en studie- 

och yrkesvägledare prata om gymnasievalet vilket hon menar var positivt då hon blev 

tryggare i sitt beslut. De andra eleverna pratade med sina vänner och funderade själva 

samt att de fått höra att om de var osäkra skulle de välja samhällsvetenskapliga 

programmet eller naturvetenskapliga programmet. Flera av eleverna uttryckte att valet 

stod mellan båda program och huruvida de var redo att flytta från orten. Lisa valde att 

flytta till en större ort för att läsa det program hon hellre ville gå men återvände till 

hemorten en bit in på terminen. Flera faktorer påverkade hennes beslut som citatet nedan 

visar.  

 

”Jag flyttade till en annan stad och gick gymnasiet i åtta veckor… sen flyttade jag hem 

igen. Man kände att det var som inte dags..man var inte redo att flytta på riktigt.. man var 

för liten. Jag i alla fall… Jag hade ju skitbra kompisar och allting. Men det var ju det 

här.. man är ju själv. Jag är ganska fäst vid familjen också, jag har alltid varit en hemma-

tjej. Tycker om att vara hemma och umgås med syskon och föräldrar. Att sen komma dit 

och vara helt själv, liksom, jaha, vad ska jag göra nu då?… men det var en jättebra 

utbildning. Skitrolig. Jag hade lätt velat gå den om den hade funnits här. Men här finns ju 

bara med datainriktning på teknik, eller fanns. Jag vet inte om det finns nu.” – Lisa
71

 

 

För eleverna i Venköping baserades beslutet om vilken skola de skulle söka till utifrån 

erfarenheter och åsikter om skolan hos vänner och lärare. Valet av program menar de 

baserades utifrån intresse. Åsikter om skolan hos viktiga personer i deras omgivning 

påverkade dem i beslutsprocessen samt en föreställning om eleverna som går på de olika 

skolorna. Följande konversation visar hur eleverna resonerar kring beslutet. Som Linnéa 

uttrycker är skolan estetiskt inriktad och eleverna har en alternativ stil. Det var av vikt för 

dem att passa in i den sociala miljön som finns på skolan.  

 

”Martin: Jag valde först en annan skola för jag trodde inte att det skulle vara så stor 

skillnad på folk och folk men sen när jag gick där så kände jag bara att det sög och att jag 

inte passade in så jag bytte hit och kände direkt att jag trivdes 

Ulrika: Detta är ju till exempel en estet- skola. Många har en alternativ stil. 

Ebba: Jag hade hört att det var en bra skola med bra lärare så då valde jag hit. 

Jessica: Samma här jag kände väl att jag inte skulle passa in på någon annan skola i stan 

så då valde jag att gå här.. 
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Ulrika: Mest var det kompisar som man frågade vad de skulle gå. 

Jessica: Jag pratade med en lärare som jag gillade som sa att jag skulle gå samhälls på 

denna skola. Sen var det många av mina kompisar som hade valt att gå här och tyckte att 

det var en bra linje.”
72

  

 

Beslut inför framtiden upplevs som stressfyllt av eleverna i Fjärilsbo. För majoriteten av 

eleverna är det viktigare att beslutet tas utifrån egna intressen och önskningar än vad familj 

och vänner anser. De ser familjen som ett stöd i processen men som Emma (Fjärilsbo) 

uttrycker är familjen kvar oavsett vad de gör, i motsats till en ”kärleksrelation som måste 

vårdas”
73

, då en partner kan påverka framtidsbeslut. Lisa lyfter även att studier vid högre 

läroverk kan kännas osäkert då det inte finns någon garanti för att det finns en arbetsmarknad 

för yrket efter examen. Flera menar att de upplever att de borde ha en färdig plan och en bild 

av framtiden, vilket inte är fallet. Om de skjuter upp beslutet för länge finns en rädsla att 

beslutet aldrig fattas och de ”fastnar” i orten med ett yrke de från början inte tänkte sig. ”Vi 

har nog alla högre mål än så”
74

 menar Emma. Eleverna lyfter ett intresse av att arbeta några 

månader och därefter resa utomlands för språkstudier eller jobb, däremot har inte någon av 

dem ännu tagit reda på nödvändig information för detta. Ann och Lisa berättar att de sökt 

kurser på universitetet för då de upplever att det är vad man ska göra om man läst på 

samhällsvetenskapliga programmet.  

 

Beslutet att läsa vidare för Martin i Venköping togs utifrån intresset som väckts av vänner 

som studerat där och efter han besökt folkhögskolan. Martin menar att hans föräldrar inte 

håller med om att folkhögskola är det bästa alternativet men han upplever att det är rätta 

platsen för honom. Ebba och Jessica har båda beslutat att läsa på universitet direkt efter 

gymnasiet med motiveringen att de hittat utbildningar som är av intresse för dem. Ulrika 

lyfter att hon har arbetat inom äldreomsorg tidigare och kan tänka sig att fortsätta med detta. 

Hon hade vid intervjutillfället redan skrivit in sig på Arbetsförmedlingen för att lättare få 

arbete efter gymnasieexamen. Hennes mamma arbetade också inom vården och hjälpt henne 

med hur hon skulle gå tillväga.  

 

Efter studenten känner flera av eleverna i Fjärilsbo och två av eleverna i Venköping att de 

skulle vilja ta en paus i studierna för att ta ett sabbatsår för att jobba eller åka utomlands och 

studera. Såhär svarade de i Fjärilsbo när frågan om vad de skulle vilja göra efter studenten 

ställdes.  

”Monica(Intervjuare): Vad skulle ni vilja jobba med under ett sabbatsår? Om ni fick 

önska fritt, vill ni vara kvar här och jobba eller vill ni fara iväg och jobba? 

Elin: Det spelar inte så stor roll 

Sara: Med dagens ungdomsarbetslös känns det som att man får ta det jobb som finns. 

Elsa: Enkelt att bo hemma. Man stannar så länge man kan 
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Sara: Jag tycker man kan resa när som helst. Det är inte så att jag måste göra det innan 

jag börjar plugga i alla fall 

Elsa: Det känns som en annan frihet om man gör det innan man börjar plugga. För då, 

efter man börjat, när man pluggar då kanske man inte har tid och sen kanske man har 

jobb och sen familj och så 

Ann: Jag tror några utav oss funderar på att plugga utomlands… det finns ju också.”
75

 

 

De ser sitt första år på arbetsmarknaden som ett år där de får arbeta med okvalificerade 

arbetsuppgifter och lära känna sig själva mer innan de tar några större beslut om sin framtid. I 

Fjärilsbo uttrycker eleverna att de är motvilliga till att ”fastna” på orten. Även i Venköping 

ser eleverna ett sabbatsår på orten som positivt varefter även de är positiva till byte av ort. 

Glesbygdseleverna uttrycker att om de ska studera vidare måste de byta ort, medan eleverna i 

Venköping snarare ser det som att byte av ort för studier sker på grund av behovet att se en ny 

stad med nya människor. Martin i Venköping var positiv till att fanns delar av staden han inte 

kände till och skulle kunna tänka sig att utforska även om han den närmaste framtiden hellre 

studerade på en folkhögskolan på annan ort. I Fjärilsbo var Lisa positiv till att stanna kvar på 

orten utifrån relationer till nära och kära. Samtliga i Fjärilsbo anser att arbetsmarknadsutbudet 

påverkar viljan och förmågan att stanna kvar på orten. En önskan är att inte bosätta sig med 

allt för stor distans från hemorten så de ändå kan resa hem vilket begränsar utbudet av orter 

väldigt mycket enligt dem.  För Venköpings elever upplevs orten också som utforskad. För att 

utvecklas, träffa nya människor och stå på egna ben upplever samtliga elever att de behöver 

lämna respektive hemort. Huruvida de är beredda att återvända efter avslutade studier eller 

arbete beror i Fjärilsbo på utbudet på arbetsmarknaden. Flera uttrycker osäkerhet kring vilka 

yrken och vägar som finns efter gymnasiet och önskar att de fått mer information om detta för 

att kunna ta beslut. I dagsläget är det i majoritet den närmaste kontaktkretsen (familj och 

vänner) som tillser dem med information om arbetsmarknaden, vilket de upplever som 

otillräckligt.  

Karriär och vägledning 

Vägen till karriären går, enligt eleverna i vår glesbygdskommun Fjärilsbo, via studier. 

Glesbygdseleverna uttrycker vikten av att ha kontakter för sannolikheten att bli anställd på 

orten eftersom jobben är få och antalet sökande på varje arbetstillfälle desto fler. Majoriteten 

av ungdomarna är oroliga för att bli arbetslösa och sysslolösa en längre period. Det är ett fåtal 

av dem som kan visualisera en framtid utan att genomföra studier vid högre läroverk. De är 

tveksamma till möjligheten att återvända till orten då de upplever att även för vidareutbildade 

personer är arbetstillfällen få om ens existerande inom varierande yrkesområden. 

Föreställningen att karriär uppnås via högre studier delas av majoriteten av eleverna i 

Venköping. Eleverna är av uppfattningen att i en större stad är det mer fördelaktigt att vara 

innehavare av meriter och bred kompetens för att öka sina chanser till anställning än i en 

småstad då det finns ett större antal människor i en storstad och det är svårare att ha samma 

kontaktnät där kontra en småstad.  
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Studie- och yrkesvägledning upplever eleverna på båda skolorna som avlägset och bristfälligt 

från både ett informationsperspektiv och i beslutsprocesser. Inför gymnasievalet var det 

enbart en elev som genomförde enskilda samtal med sin studie- och yrkesvägledare (syv). 

Eleverna poängterar att de är osäkra på vad som ingår i syv:s arbetsuppgifter. Några av dem 

har under gymnasietiden efterfrågat hjälp men upplever att detta inte varit till stöd för dem. 

”Sara: Ibland känns det lite som att vi inte vet om vi ens har en syv?  

Lisa: Jag behöver hjälp, då skriver hon ut lite papper 

Emma: En massa papper. 

Ann: Då brukar hon hälsa att om vi har några frågor så kom tillbaks”
76

 

 

Som konversationen ovan visar upplever eleverna i Fjärilsbo vägledningen som otillräcklig. 

Information om ansökan till universitet och högskolor fick eleverna fem dagar före sista 

anmälningsdag vilket de uttrycker var sent, särskilt för ett studieförberedande program. På 

skolan anordnades en högskoledag som eleverna upplever att de inte fått tillräcklig 

information inför. En önskan om information om andra universitet än det närmaste ortens är 

tydlig hos eleverna. På frågan om vad de tycker ska ingå i studie- och yrkesvägledning lyfter 

eleverna att de saknar information om vad som händer efter gymnasiet förutom studier.  

 

”Sara: Ja typ arbetslöshetsförsäkringen. Den vet man ju inte vad det är.  

Emma: Det känns ju som att det är det hon borde göra.  

Ann: Det känns som syven borde ha koll på vad man bör veta och när man bör veta det 

som att det är bra att ställa sig i bostadskö direkt då man vet var man kanske vill bo i 

framtiden. 

Lisa: Mer information och blanketter. Sånt där hon kan lämna ut, som kan vara bra att 

tänka på. Om hon nu har en info, kanske att hon pratar om A-kassa så kan hon ge sånt 

man kan fylla i. Så det blir enklare. 

Sara: Eller om hon nu inte har tid att informera om allt till alla kan hon väl skicka ut nån 

lista med det här är bra att kolla på. 

Emma: Ja typ några länkar 

Sara: För har man aldrig hört ordet A-kassa, hur ska man komma på att googla på 

det?”
77

  

 

I Venköping har eleverna träffat sin studie- och yrkesvägledare under gymnasietiden men 

upplever att dessa möten inte hjälpt dem. Inför gymnasiet hade ingen av dem kontakt med 

syv. Den inriktning de idag studerar på ger både möjlighet och sätter en press på att eleverna 

ska forma sin utbildning utifrån egen planering. Eleverna lyfter att de önskar att de fått mer 

stöd i denna process.  
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”Ulrika: Ja man får forma sin egen utbildning. Det finns väl både för och nackdelar… 

Martin: Ja man måste ju läsa på och det har ju inte jag gjort. Så jag bara ”jaha okej jag 

måste läsa typ det här om jag vill bli det här” och då måste jag ju planera inför 

framtiden…”
78

 

  

De har främst valt kurser utifrån intresse förutom Jessica som tidigt visste att hon vill läsa till 

sjuksköterska och därför behövde vissa ämnen. Eleverna uttrycker att de upplever en press till 

att studera vidare. 

 

”Samhälls är ju ett teoriämne, det är ju studieförberedande. Om man typ går fordons så 

vet man ju att man får jobb[…] Men det är inte den säkerheten inom samhälls utan då är 

det som… man måste plugga.”– Elsa 

 

”Man är ju ingenting när man går ut”- Lisa
79

 

 

Eleverna menar att okvalificerade yrken under ett sabbatsår är förväntat men att de efter 

genomförd högre utbildning har andra krav på arbetsuppgifter och tillvaro. Samtliga deltagare 

är överens om att ett yrke inte bara ska generera inkomst utan även vara utvecklande och 

motiverande för dem personligen. Ett yrke ska också harmoniera med livet utanför arbetet. 

Det är viktigt för eleverna att trivas med omgivningen det vill säga ha nära till vänner och 

familj. Ingen av dem upplever att de skulle vara beredda att lämna vänner och familj för ett 

välbetalt jobb där de inte bara spenderar veckodagarna.  
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Resultatanalys 
I följande avsnitt besvaras frågeställningarna i samma ordning som tidigare presenteras i 

syftet. Varje fråga diskuteras med stöd från teorierna och tidigare forskning.  

Syn på arbetsliv och studier 
Synen på arbetsliv har både stora likheter och stora skillnader i de två intervjugrupperna. 

Båda grupper lyfter att det samhällsvetenskapliga programmet i sig inte leder till att de kan 

arbeta inom någon specifik yrkesgrupp, därav är samtliga inställda på en anställning inom 

okvalificerade yrken efter gymnasieexamen. I Fjärilsbo är samtliga inställda på ett sabbatsår 

och därefter studier och/eller resa, två stycken har ansökt till studier men är osäkra på om de 

kommer studera vid en antagning. Även i Venköping är en inställd på sabbatsår medan övriga 

tre är inställda på studier direkt efter gymnasiet. En elev i Fjärilsbo och en elev i Venköping 

har ordnat med timanställning inför sommaren. Enbart en elev i Venköping har haft 

yrkesmässig framförhållning och registrerat sig på arbetsförmedlingen för att underlätta 

kontakt med arbetsgivare inför sitt sabbatsår. Av övriga elever som siktar på ett sabbatsår är 

det ännu inte någon som har vidtagit åtgärder för att få arbete. En likhet som eleverna på de 

båda skolorna har gemensamt är att de anser att vägen till en mer permanent anställning går 

via studier. I Venköping är de dock lite mer inställda på att börja studera kort efter studenten 

till skillnad från eleverna i Fjärilsbo som gärna avvaktar lite innan de ger sig i kast mer vidare 

utbildning.  

 

Deras tankesätt bekräftar Arnells teori om att ungdomar idag finner sig i okvalificerade yrken 

så länge de får sysselsättning och en inkomst.
80

 Att eleverna lyfter begreppet sabbatsår visar 

att de ser det kommande året som en tid för utveckling och reflektion. Deras tankesätt 

bekräftar Arnells teori om att många unga satsar på ett sabbatsår innan de tar större beslut för 

framtiden. Med tanke på hur de resonerar kring arbetsuppgifter nämnda år bekräftas den 

ungdomsmarknad som Arnell ger uttryck för med okvalificerade arbetsuppgifter och med 

syftet att tjäna pengar i väntan på att ta större beslut.
81

  

 

I Fjärilsbo lyfter ungdomarna att kontakter är till stor fördel för att få arbete inom orten, en 

upplevelse som delas av glesbygdsdeltagarna i Lidströms studie.
82

 Eleverna tror att i en större 

stad är det viktigare med meriter och erfarenhet än på mindre ort vilket kan relateras till 

Niklas Selbergs studie som menar att det kan bli problematiskt för ungdomar utan kontakter 

att konkurrera med den som arbetsgivaren känner personligen då denne bestämmer vilka 

kvalifikationer och kunskaper som krävs för att bli tillsatt.
83

 I Venköping har de en annan 

uppfattning om huruvida arbetsgivarens ställningstagande till personliga relationer 

porträtteras och dess innebörd för de arbetssökande.  
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De är av uppfattningen att oavsett storlek på orten så är kontakter oftast till fördel för den som 

söker anställning då det många gånger ger förtur till ett jobb. Dock delar de 

glesbygdselevernas uppfattning om den begränsade arbetsmarknaden. 

 

Annalkande arbetsliv upplevs olika hos deltagarna vilket blir synligt i deras förberedelser 

inför kommande gymnasieavslut. I Fjärilsbo är de oroliga för att bli arbetslösa en längre 

period samtidigt som inga åtgärder har vidtagits för att få arbete jämfört med eleverna i 

Venköping som redan har planer för sommar och kommande höst. I sammanhanget är det 

intressant att diskutera orsaken till skillnaderna. I Venköping ingår det i studierna att eleverna 

planerar sin studiegång från år till år för att sammanställa de kurser som de vill och behöver 

läsa inför behörighet till studier vid högre läroverk. För att få ut ett slutbetyg behöver eleverna 

kombinera tillräckligt många poäng under gymnasieutbildningen. Av den studieplanering 

eleverna har fått ha ansvar över under sin gymnasietid kan de ha tillägnat sig detta till sitt 

habitus, förmågan och vikten att ta ansvar för sin planering. Careership theory fokuserar på 

brytpunkter och rutiner i livsloppet.
84

 I och med att eleverna under gymnasietiden upplevt 

brytpunkter där de fått göra viktiga val inför framtiden kan detta även ha påverkat att slutet på 

gymnasiet inte känns skrämmande då de i förväg lärt sig planera inför brytpunkten. För 

majoriteten av eleverna i Fjärilsbo har ett studieval inom programmet varit att välja en 

inriktning. Med detta som bakgrund upplever de kommande brytpunkt mellan gymnasiet och 

arbetsliv som ett enormt steg. Utifrån dessa faktorer har eleverna tillägnat sig olika habitus 

kring strukturella brytpunkter och rutiner. Eleverna i Fjärilsbo har upplevt en längre period av 

rutin och färre brytpunkter än eleverna i Venköping.  

Att samhällsvetenskapliga programmet är studieförberedande, både i skrift och uttalat, kan i 

hög grad påverka att eleverna är inställda på att de behöver läsa vidare för att ”bli något” som 

de uttrycker. Även det faktum att majoriteten har en förälder med utbildningsbakgrund vid ett 

högre läroverk kan vara en bidragande orsak till en socialiseringsprocess som leder 

ungdomarna mot studier vid högre läroverk. I Fjärilsbo uttrycker en av eleverna att ”vi alla 

har nog högre mål än så”
85

 vilket antyder att även inom gruppen sker en 

socialiseringsprocess förbi okvalificerade yrken till högre studier i framtiden. Vidare kan detta 

även kopplas till Högskoleverkets rapport från 2012 som visar att det skett en ökning av 

elever som börjar studera direkt efter studenten eller inom några år.
86
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Ett framtida yrke ska vara utvecklande eller vara något de anser som viktigt i livet. Därav 

motiveras deltagarna inte främst av lönen i sitt val av arbete. De lyfter att omgivningen, 

vänner och familj utanför arbetet är viktiga faktorer för att trivas. Career construction theory 

pekar på individens ”core roles”
87

 som en viktig faktor i dennes val vilket individerna visar 

prov på genom sitt tankesätt kring framtiden.  

 

Både i Fjärilsbo och i Venköping uttrycker eleverna en medvetenhet om att de efter studenten 

har hela världen för sina fötter och är fria att själva välja vad de vill göra med sin framtid. 

Samtidigt kan de inte specifiera till exempel vad de kan göra utomlands då vi diskuterade 

detta under intervjun. Kopplar vi detta till careership theory kan det diskuteras att eleverna 

begränsas av att de inte ser alla alternativ.
88

 

 

En av de stora skillnaderna i hur eleverna upplever möjligheter är utifrån de lokala 

förutsättningarna. I Fjärilsbo poängterar eleverna det begränsade arbetsmarknadsutbudet och 

att de behöver lämna hemorten för högre studier. De menar att arbetsmarknadsutbudet på 

orten även påverkar deras tankar kring utbildningsval då alla yrken inte har en marknad på 

orten. Lidströms studie uppvisar resultat där många av glesbygdseleverna lämnade hemorten 

för studier för att återvända senare i livet.
89

 I Venköping är eleverna trygga med att de både 

kan utbilda sig och arbeta på hemorten. I kontrast till detta trycker samtliga elever på att de 

inte vill stanna kvar på hemorten. Att studera, bo och arbeta på en annan ort ses som 

utvecklande av individen och är viktigt för dem. Flera i Fjärilsbo uttrycker en önskan om 

studier utomlands även om inte någon specificerar något ämne som vore av intresse. Att spara 

till en utlandsresa eller utlandsstudier kan vara något som ses som kulturellt kapital i den 

specifika gruppen. Arnell poängterar hur ett sabbatsår ofta innebär okvalificerade yrken för 

insamling av pengar till resande och förskjutning av stora beslut.
90

 I den här studien uppvisar 

majoriteten av deltagande dessa tankegångar. Kan ett sabbatsår vara något insocialiserat från 

samhällelig nivå? Ur utbildningspolitisk synpunkt vore det av intresse att studera om detta 

fenomen är bundet till vissa faktorer eller om det är en samhällelig socialiseringsprocess som 

påverkar det.   

Deltagarna i studien visar på nyfikenhet och en vilja att utmana sig själva för att utvecklas. 

Inom det första sabbatsåret är de benägna att stanna inom hemorten med målet att därefter 

resa, studera eller arbeta på en annan ort. Fjärilsbos elever är medvetna om risken att 

arbetsmarknaden på hemorten kan påverka förmågan att återvända. Detta till trots är de 

positiva till att prova nya vägar. För Venköpings elever är målet också att testa en annan ort 

men de uttrycker i dagsläget ingen önskan att flytta tillbaka till Venköping.  
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Till skillnad från Fjärilsbo som ser detta som ett sannolikt alternativ i framtiden. Denna 

inställning hos eleverna tyder på en kapacitet att ta vara på möjligheter som de möter i 

framtiden i enlighet med planned happenstance teorin. Denna kapacitet kan även vara ett 

resultat av den omgivning (samhällsvetenskapliga programmet) som eleverna befinner sig i på 

så sätt att de formas till att studera vidare.  

 

Hur eleverna ser på sitt första arbete och kommande beslut inför studier och yrkesval uppvisar 

planering av deras karriär och liv. Eleverna väljer att avvakta med stora beslut, förutom 

Jessica och Martin som redan beslutat om studieinriktning. De är beredda att ta okvalificerade 

yrken tills de har den utbildning som de har önskemål om, parallellt som de vågar ställa krav 

på vad ett framtidsyrke ska innehålla och hur deras liv utanför arbetet ska värderas. Samtliga 

delar av denna planering kan kopplas till career construction theory som menar att 

karriärkonstruktion är en process som förändras med tiden och med individen.
91

  

Val inför och inom gymnasiet 

Careership theory lyfter att habitus, kapital och fält påverkar vad individen ser som möjligt 

och inte möjligt.
92

 En stor skillnad mellan orterna är att i Fjärilsbo ställdes eleverna tidigt 

inför en kontext med begränsat utbildningsutbud kontra utbud på andra orter medan eleverna i 

Venköping hade samtliga tänkbara gymnasieprogram inom orten.  

Skillnaden mellan elever kan uppfattas som att i Fjärilsbo inkluderades det tidigt i 

handlingshorisonten att fatta beslut över flytt på grund av studier medan denna aspekt först 

vid gymnasieavslutet blivit aktuell för Venköpings elever.  

Lisa, elev i Fjärilsbo, tog ett beslut att vid den strukturella brytpunkten (val till gymnasiet) 

inom vad hon via sitt habitus såg som viktigt (program utifrån studier), hon upplevde vid 

tidpunkten att hon var mogen för detta (känslomässig aspekt till beslutet) och flyttade därför 

till ny ort. Vidare kan effekten av Lisas beslut också kopplas till careership theory. Lisa 

trivdes med programmet men valde att återvända hem även om detta innebar att hon fick 

återgå till samhällsvetenskapligt program. Det vill säga att Lisa initierade en ny brytpunkt 

själv då rutinen hon upplevt i den nya orten inte bekräftade hennes tidigare val och inte heller 

vägde upp gentemot hennes mål och tog ett nytt beslut utifrån den nya handlingshorisonten 

hon upplevde. Beslut, menar teorin careership theory, tas vid brytpunkter och inom individens 

handlingshorisont vilket Lisa visar exempel på.
93
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Ytterligare en vinkel att uppfatta utifrån Lisas agerande är tillämpningsbart på career 

construction theory. Lisa valde en utbildning då hon ansåg att gymnasieprogrammet skulle 

väljas primärt utifrån intresse och upplevde att framtida yrkesval måste beslutas redan vid 

valet till gymnasiet. Efter några veckor in på programmet, i den nya orten och med de nya 

vännerna upptäckte Lisa att hon inte trivdes så långt från sin familj.  

Vid stressade situationer menar career construction theory att individen återvänder till sin 

”core role”.
94

 Som Lisa uttrycker det ”jag är ju en hemmatjej egentligen”.
95

 Teorin fokuserar 

på olika mognadsstadier, åldersmässigt befinner sig Lisa i utforskningsfasen. Teorin lyfter 

inre mognad, anpassningsförmåga och omgivningens påverkan på individens val och beslut.
96

 

Lisa betonar att hon var för ung för att bo själv, kände sig ensam och stöttades i att hon kan 

vidareutbilda sig senare inom det område hon valt varav hon återvände till hemorten.  

Planned happenstance framhåller fem egenskaper som är viktiga för individen för att denne 

ska vara mottaglig för oväntade händelser.
97

 Lisa visar hur hon med nyfikenhet, envishet och 

anpassningsförmåga vågade sig iväg vid ung ålder för att göra det hon själv önskade. Det kan 

även finnas andra orsaker till varför Lisa valde att återvända till hemorten som inte nämndes 

under intervjun som skulle påverka de slutsatser som dras kopplat till teorierna.  

I Fjärilsbo anser eleverna att inriktningsvalet i årskurs två var en positiv upplevelse. Efter ett 

år på samhällsvetenskapliga programmet fick de pröva på både ekonomi och 

samhällsvetenskap vilket underlättade inriktningsvalet. En av eleverna lyfter att om hon hade 

varit tvungen att göra valet i årskurs nio hade hon inte valt ekonomisk inriktning då hon 

saknade kunskap om ämnet. Detta tyder på att individen utifrån sin handlingshorisont tar 

beslut som kunskapsmässigt och känslomässigt är involverade i habitus. Den kontext 

individen befinner sig i påverkar också val menar teorierna. Ytterligare förklaringar till valet 

av inriktning kan vara att gruppen de studerar med samt föräldrar och lärare påverkar valet.  

För eleverna i Venköping betonas att valet av skola var viktigare än valet av program för 

samtliga utom en. Eleverna menar att ryktet om skola, lärare och åsikten hos vänner som 

studerat vid skolan influerade dem i deras val vilket kan kopplas till careership theory som 

lyfter omgivningen som en påverkande faktor på val. De delar åsikten att de olika skolorna i 

kommunen har olika rykten och därför lockas av olika människor. Den här skolan anses vara 

en ”estetisk skola” och samtliga av dem har ett stort intresse i musik eller bild men vill inte 

studera vid ett estetiskt program. Vidare verkar det vara av vikt för eleverna att studera med 

likasinnade och leva ut sina intressen samtidigt som de skaffar en bred utbildning inför 

framtiden. 
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 Inom det fält eleverna rör sig i kan kunskaper och estetiska uttryck ses som värdefullt kapital 

vilket påverkar deras syn på vad som är möjligt och inte, som i sin tur leder till valet av en 

skola som passar deras värderingar.  

Under programmets gång väljer eleverna ett kurspaket inför nästa läsår. Eleverna uttrycker 

både en stor frihet och en stor press i detta. Att för varje år få planera sin studiegång kan ses 

som brytpunkter i individens rutiner. Som tidigare nämnt kan beslut underminera eller 

bekräfta en bana individen befinner sig på och beslut tas utifrån individens handlingshorisont. 

Jessica lyfter att hon visste vad hon skulle välja då hon inför sitt framtida mål behövde vissa 

kurser. För de andra eleverna upplevdes kursvalet svårare, vilket de anser beror på bristen på 

vetskap om vad de behöver i framtiden. Länkar vi detta till careership theory visar eleverna 

hur deras kunskap påverkade deras handlingshorisont, till exempel att Jessica visste vad hon 

behövde läsa medan övriga stod vilse.  

Information kring vidare studier och yrken anser eleverna hade kunnat påverka dem i deras 

val av kurspaket. Som careership theory lyfter tas beslut utifrån den information individen 

tillägnar sig, vilket för dessa elever kring framtiden är från vänner och familj.
98

 Som Elsa, 

Fjärilsbo, påpekar påverkade det henne att få prata med en utomstående vuxen om 

gymnasievalet då hon kände sig tryggare i sitt val efter att ha belyst valet från olika vinklar 

kopplat till sina egenskaper. Den övning det har inneburit att ta beslut som påverkar 

studieplaner för eleverna i Venköping bidrar till ett förberedelse inför gymnasieavslutet. 

Eleverna har fått möta mindre brytpunkter och förbereda sig inför vad som ska ske efter 

dessa. På liknande sätt har de tagit sig an gymnasieslutet och planerat för det.  

Vad som ses som viktigt och inte (vilket ingår i individens habitus) märks i hur individerna 

valt gymnasieskola och program.
99

 För eleverna i Fjärilsbo har närhet till familj och vänner 

varit viktigare än valet av gymnasieskola likadant som Venköpingseleverna valde skola 

utifrån vänner och trivsel på skolan. Prioriteringen kommer utifrån individernas habitus, 

liknande att det för Venköpingseleverna varit av vikt att under gymnasiet både få 

högskolebehörighet och ägna sig åt sina estetiska intressen. Andra omständigheter som kan ha 

påverkat dessa beslut skulle kunna vara press från familj eller grupptryck som inte kommer 

fram vid intervjutillfället. 
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Funderingar inför framtiden 

Som Arnell lyfter har den fasta etableringen på arbetsmarknaden förskjutits.
100

 Den studien 

visar på ungas behov av ett sabbatsår för att utforska sig själva och samla pengar samt 

eventuellt resa. Career construction theory menar att utforskningsfasen kännetecknas av att 

individen söker sig själv och mognar innan denne tar beslut inför etableringsfasen.
101

 

Careership theory lyfter kontextens påverkan på individens beslut.
102

  

I vår studie är majoriteten inställda på ett sabbatsår där de ser okvalificerade yrken som 

möjliga för sig själva och samtliga är inställda på vidare studier för att nå ett kvalificerat yrke. 

Kontexten för eleverna består av ett studieförberedande program som de upplever riktar dem 

mot fortsatta studier, av föräldrar med högskoleutbildning samt vänner som också siktar på 

vidare studier. Utifrån denna kontext är det begripligt att en studieinriktning sker naturligt för 

eleverna. För eleverna i Fjärilsbo påverkar även den lokala kontexten dem att studera vidare 

då de inte ser att de kan nå andra yrken än just de okvalificerade om de stannar på orten. Vår 

studie och de som deltog i unga företagarmässan pekar båda på att unga idag inom närmaste 

åren efter gymnasiet vill vidareutbilda sig då det ökar chanserna till ett kvalificerat yrke.
103

  

Som Lidström lyfter flyttar många för studier på annan ort.
104

 Samtliga elever menar att de 

vill studera på någon annan ort för möjligheten att skapa nya kontakter. Eleverna i Venköping 

berör inte huruvida de vill återvända till hemorten efteråt medan ämnet snabbt kom upp i 

Fjärilsbo. Där påverkar den lokala arbetsmarknaden hur eleverna ser på sin framtid och 

möjligheten att återvända om de lämnar orten. I och med att de också lyfter vikten av 

kontakter för att få arbete på orten kan vi ana en oro för att tappa kontakter vid en eventuell 

flytt och att detta påverkar arbetsmöjligheterna senare i livet.   

Eleverna i Fjärilsbo beskriver en känsla av stress kring okunskapen av hur de ska gå tillväga 

för att skaffa arbete eller ansöka om studier.  

”För har man aldrig hört ordet A-kassa, hur ska man komma på att googla på det?”
105

 

Ovanstående kommentar visar på elevernas upplevelse av informationsbehov parallellt med 

att de lever i ett informationssamhälle där allting går att ”googla”. Av eleverna är de i 

Fjärilsbo handfallna inför planering inför gymnasieavslut medan eleverna i Venköping har 

färdiga planer. Kontexten kan spela roll på individernas förberedelseförmåga.  
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Kontexten i Venköping har bestått av att själva planera studietiden under gymnasiet parallellt 

med att familj och vänner har visat på möjliga vägar efter gymnasiet. I Fjärilsbo trycker 

samtliga på att kontakter ger jobb och att de förväntas ha svar på vad de ska göra efter 

gymnasiet. Kommentaren visar på att individens handlingshorisont påverkas av individens 

kunskap och syn på möjligheter.  

Huruvida den samhälleliga kontexten påverkar individen i förhållande mot den närmast 

sociala omgivningen är också intressant i studien. Samtliga deltagare har minst en förälder 

med högskoleexamen. Inom Fjärilsbo har 15 procent av invånarna i åldersgruppen 20-29 år 

eftergymnasial utbildning medan cirka 50 procent i Venköping har det.  

Av eleverna i Venköping siktar tre stycken på att studera vidare direkt medan två i Fjärilsbo 

eventuellt ska läsa vidare direkt. Det lokala utbudet och den sociala kontexten kan vara en 

effekt till att några läser vidare direkt. Samtidigt är det intressant att trots att de lokala 

förutsättningarna skiljer sig åt är samtliga elever inställda på vidare studier. En annan orsak 

till att eleverna väljer att studera vidare kan vara oron att bli fast inom okvalificerade yrken.  

Ungdomarnas upplevelse av studie- och yrkesvägledning 
Studie- och yrkesvägledning upplever eleverna på båda skolor som avlägset och bristfälligt 

från både ett informationsperspektiv och utifrån sina beslutsprocesser. Inför gymnasievalet 

var det enbart en elev som genomförde enskilda samtal med sin studie- och yrkesvägledare 

(syv). Eleverna poängterar att de är osäkra på vad som ingår i studievägledarens 

arbetsuppgifter. Några av dem har under gymnasietiden efterfrågat hjälp men upplever att  de 

inte fått stöd. I Fjärilsbo har studie- och yrkesvägledaren lyst med sin frånvaro och detta har 

skapat irritation hos eleverna. I Venköping har studie- och yrkesvägledaren funnits tillgänglig 

men då har eleverna upplevt att denne saknat den kompetens som de efterfrågat samt haft en 

negativ inställning till elevernas önskemål. Det överensstämmer delvis med Lena Lidströms 

slutsats, det vill säga att uppfattningen varierar stort beroende på vägledare, arbetsförmedling 

och skola.
106

 Vissa är helt tillfreds med sin relation med myndigheter till skillnad från andra, 

likt eleverna som deltog i studien, som anser sig vara kapabla att göra bättre ifrån sig på egen 

hand. De upplever myndigheterna och vägledningen otillfredsställande när det kommer till att 

vara till hjälp i frågor som framtida sysselsättning.
107

 

 

Information om ansökan till universitet och högskolor fick eleverna i Fjärilsbo fem dagar före 

sista anmälningsdag vilket de uttrycker var sent, särskilt för ett studieförberedande program. 

På skolan anordnades en högskoledag som eleverna upplever att de inte fått tillräcklig 

information inför. En önskan om information om andra universitet än det närmast hemorten är 

tydlig hos eleverna. På frågan om vad de tycker ska ingå i studie- och yrkesvägledning svarar 

eleverna att de saknar information om vad som händer efter gymnasiet förutom studier. 

Intervjun i Fjärilsbo visar att eleverna önskar mer stöd av studie- och yrkesvägledningen och 

skolan inför livet efter gymnasiet.  
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I Venköping har eleverna träffat sin studie- och yrkesvägledaren under gymnasietiden, men 

upplever att dessa möten inte hjälpt dem i studieprocessen. I val av kurser uttrycker eleverna 

att de behövt mer stöd. De har främst valt kurser utifrån intresse förutom Jessica som tidigt 

visste att hon vill läsa till sjuksköterska och därför behövde vissa ämnen. Studie- och 

yrkesvägledaren har inte varit inkluderad i elevers förberedelse inför valen efter gymnasiet. 

Samtliga uppger att vänner och familj har gett den information och stöd. De uttrycker en 

önskan om vidare information kring bostadskö, deklarering samt hur man söker arbete och 

studiestöd efter gymnasiet.  

Slutsatser och avslutande diskussion 
Studien visar att samtliga elever inom det samhällsvetenskapliga programmet siktar på vidare 

studier, med eller utan ett sabbatsår först. Att lyckas på arbetsmarknaden utan en högre 

utbildning ser individen som svårt varav de upplever att vägen till kvalificerade yrken går via 

studier. Emellan de två orterna fanns fler likheter än skillnader i hur de föreställer sig 

kommande framtid utifrån studier och vägen till karriär, samtliga har även minst en förälder 

med högskolebakgrund. De stora skillnaderna emellan orterna är att i Fjärilsbo har eleverna 

inte förberett sig på gymnasieavslutet medan eleverna i Venköping har färdiga planer som de 

redan sjösatt. På båda skolor har studie och yrkesvägledningen uppfattats som bristfällig och 

den information inför framtiden som eleverna fått kommer från vänner och familj. Ytterligare 

en skillnad är synen på möjligheten att återvända till hemorten och hur detta påverkar deras 

val av arbete och framtida bostadsort. Studien visar att kontexten påverkar var individerna ser 

som möjligt och inte möjligt samt vad som ingår i deras handlingshorisont. Jämförelsevis ser 

Venköpingseleverna inga problem att återvända till hemorten medan Fjärilsboeleverna tar 

med denna aspekt i sina funderingar kring framtiden. Studien visar tydligt att ett yrke inte 

bara representerar en inkomst utan också ett mål eller intresse för individen själv, vilket 

Arnell lyfter i sitt begrepp ”ungdomskultur”.
108

  

Planned happenstance teorin kan i viss mån anpassas till studien då eleverna visar på de 

egenskaper som teorin ser som grundpelare
109

, men då eleverna är till att ta sitt stora steg från 

gymnasiet är den inte mer tillämpningsbar än så. För vidare forskning vore det intressant att 

om tio år återkoppla till dessa deltagare och se var de befinner sig, om de studerade vidare 

eller ej och var de är bosatta. Genom en tillbakablick på sina liv och med mer erfarenheter i 

ryggen kan ovanstående teori vara ypperligt tillämpningsbar i en sådan studie.  
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Deltagarna visar i viss mån hur de återgår till ”core roles”
110

 vid pressade situationer, som 

exempelvis Lisa som återgick till hemstaden då hennes familj och hemsituation betydde mer 

än utforskandet av den nya staden och utbildningen.  

Vidare visar deltagarna på hur habitus kan förändras. Att brytpunkter är ofrånkomliga visar 

samtliga elever på. De upplever dels den strukturella brytpunkten med gymnasieavslut samt 

på frivilliga där de byter inriktning och planerar efter egna önskemål.  

Vid studiens början var föreställningen att elever i större städer var mer förberedda för studier 

och arbetsliv än glesbygdselever. Efter genomförd studie är upplevelsen ännu densamma. 

Däremot visar glesbygdseleverna tecken på en inre mognad utifrån att de tidigt tar ställning 

hur de värderar studier och relationer, vilket kan vara en faktor till att de medvetet tar ett 

sabbatsår på hemmaplan då de är medvetna om hur arbetsmarknaden kan försvåra en 

återkomst.  

Studien skulle kunna användas för att inom utbildningsväsendet visa på elevers upplevelse av 

studie- och yrkesvägledning inom skolan. Det skulle vara en fördel att förbättra de allmänna 

råden för studie- och yrkesvägledning på statlig nivå så att det blir mer klara direktiv för vad 

som förväntas av en syv. Skolväsendet ska förbereda elever för näringsliv och studier,
111

 

vilket från studiens resultat visar inte lever upp till förväntningarna. Vad eleverna själva 

upplever som nödvändig kunskap är något utbildningsväsendet skulle kunna överväga i sin 

utformning av innehåll.  

Man kan diskutera att det är upp till varje individ att ta reda på den information de behöver. 

Kopplar vi detta till de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning ska skolan erbjuda 

möten med näringsliv och vägledning för att eleven ska kunna fatta beslut om fortsatt 

karriärväg.
112

 Naturligtvis påverkar både individens egenskaper och skolornas upplägg hur 

individen upplever sig förberedd. Däremot ser vi det som av vikt att skolan lär ut de verktyg 

individen behöver för att känna sig redo inför sitt liv som medborgare utanför 

gymnasieskolan. För att medvetengöra unga om hur de påverkas av sin kontext skulle studien 

kunna vara en utgångspunkt i diskussioner inom skolan för att väcka reflektion till hur var och 

en tar beslut utifrån sin kontext.  
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Vidare skulle studien möjligen kunna ligga till grund för en kvantitativ undersökning för att 

undersöka om dessa slutsatser är generellt överförbara. Då studien går att koppla till både 

Lidströms resultat
113

 och Arnells begreppsapparat
114

 vore det av intresse att studera ungdomar 

i åldern 20-25 år som befinner sig i och utanför arbetskraften. Dessa individers syn på 

arbetsmarknaden och karriär skulle vidare kunna ligga till grund för arbetsmarknadspolitiska 

insatser. Den satsning arbetsmarknadsdepartementet nyligen lanserat med jobbgaranti för 

ungdomar mellan 16-25 år och bidrag för unga för att flytta till annan ort för arbete behöver 

bli tillgänglig information för elever inom gymnasiet.
115

 Som Sara, Fjärilsbo, uttrycker det 

”För har man aldrig hört ordet A-kassa, hur ska man komma på att googla på det?”
116

.  
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Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur resultatet kan ha påverkats av valda metoder, intervjumetod, 

teoriernas lämplighet diskuteras likväl som vald litteratur. 

Teorier 
Som tidigare nämnt i metodavsnittet så är syftet vid en kvalitativ forskning att inte känna till 

teorierna före man genomfört intervjun eller undersökningen då det kan influera hur 

författarna vinklar frågor och påverkar intervjupersonerna för att få fram ”rätt svar”. Eftersom 

vi författare varit medvetna om vad teorierna går ut på samt hur de kan tillämpas kan det ha 

påverkat resultatet då vi omedvetet kan ha vinklat intervjufrågor och ställt följdfrågor som lett 

till svaren som eleverna levererat. Med tanke på att studien syftar till att undersöka kontextens 

påverkan har det varit att betrakta som nödvändigt med en teoretisk grund för att förbereda 

intervjufrågor och frågeområden.  

 

Careership theory, career construction theory och planned happenstance theory är alla 

relevanta då de lyfter aspekter inom studier och arbetsliv likväl som omkringliggande faktorer 

som kan ha påverkat individer.. En annan faktor att beakta är att teorierna kan ha vinklats så 

att de passar våra unga vuxna bättre än vad som ursprungligen var tanken med dem. Eleverna 

kanske är för unga och oerfarna för att teorierna ska vara optimala då de talar mycket om 

arbetsliv och chansningar som kan påverka levnadssituationer. Exempelvis så förespråkar 

planned happenstance att ta risker och lämna det som är tryggt för det osäkra då det kan ge 

mer utdelning för livskvaliteten. Eftersom våra unga intervjupersoner ännu inte tagit 

studenten och precis fyllt arton så har majoriteten inte konfronterats med arbetsmarknaden 

eller några större förändringar i levnadssätt.    

Litteratur 
Lidström och Lundahl är kollegor inom studie- och yrkesvägledargenren vid Umeå 

universitet, som tillsammans med ett flertal andra samarbetade för att sammanställa ”Att bana 

vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv”
117

. 

Lidström lägger fokus på ungas övergångar mellan studier och arbetsliv och är därför lämplig 

för studien. Hon lyfter även aspekten, likt vår undersökning, glesbygd och större stad och 

skillnader och likheter mellan dem. Därför anser vi att de är tillförlitliga och adekvata källor 

som kompletterar vår undersökning.  

Däremot så hade det varit bättre om författarna inte känt till innehållet i Lidströms 

undersökning innan intervjuerna genomfördes då det kan ha inneburit att vi påverkas av 

hennes undersökning för att göra vår studie mer kompatibel med Lidströms. Kontra det så är 

hade Lidströms studie fortfarande varit adekvat då vi kanske hade fått fram ett resultat som 

delvis eller helt och hållet kontrasterade hennes resultat. Arnell och Sehlberg anser båda att 

det är arbetsgivarens arbetsmarknad och att arbetsmarknaden är kämpig för arbetssökanden. 
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 Då undersökningen fokuserar på inställning till arbetsliv och studier är Arnells begrepp 

aktuella för studiens resultat. Även om Arnells studie är 10 år gammal finner vi det intressant 

att se kopplingar mellan mönster de fann och som vi ser.  

Vidare har vi ett flertal samtida artiklar och rapporter som stödjer våra teorier. De är 

tillförlitliga då de kommer har stöd ifrån skolverket, landsorganisationen, riksdagen m.fl. och 

är baserade på adekvat forskning som anlitats av statliga myndigheter. 

Tillvägagångssätt 
Tidsaspekten är ofta den största felande länken vid uppsatsskrivning eller liknande större 

studier. Med tanke på studiens tidsbegränsning hade en större mängd empiri krävt mer tid i 

anspråk. En större empirisk insamling skulle kunna ge ett mer generaliserbart resultat och öka 

reliabiliteten.  

För att undvika eller minimera problemet med motstånd från skolor kunde vi ha kontaktat 

skolorna i ett tidigare stadium dock var problemet att vi hade andra åtaganden innan 

undersökningen inleddes. Dock hade bättre framförhållning varit att föredra och något att 

tänka på i framtiden. Kontra det så hade det kanske inte haft någon större inverkan på 

resultatet när undersökningen hade genomförts. Eleverna kanske hade varit mindre stressade 

och haft en annan åsikt om sin handlingshorisont om vi kommit tidigare men i kontrast till det 

så har de kanske uppnått en djupare känsla för vad de vill ju närmare de kommer studenten  

Eventuella fördomar hos författarna kan även ha påverkat resultatet. Även det faktum att 

författarna har olika ursprung kan ha påverkat resultatet då det influerar oss i vårt agerande 

och tankesätt.   

Urval 
Då studien behandlar områden som kräver eftertanke och diskussion baserades urvalet på 

frivilliga deltagare. Kontakt togs med studie- och yrkesvägledare i Fjärilsbo och en 

handledare för samhällsvetenskapsprogrammet i Venköping. En missvisande faktor i 

sammanhanget skulle kunna vara att respektive person på varje skola själva har valt att fråga 

elever som de själva anser som bra deltagare i studien. Hur de har presenterat studien och vid 

vilket tillfälle de har tillfrågat eleverna kan också spela in på vilka som ställde upp. Huruvida 

deltagandet upplevdes som frivilligt vid tillfrågan är också utom vår kontroll. Då samtliga 

deltagare utom en är unga kvinnor kan det diskuteras att resultatet är könsrelaterat. Ur den 

synvinkel hade det varit att föredra fler unga män för att få en jämnare könsfördelning och 

eventuellt hade detta påverkat resultatet. Kvinnor och män kan möjligtvis uppnå olika 

studieresultat och det innebär att de därför har olika handlingshorisonter men i denna studie 

bortser vi från kön men det innebär inte att vi inte tar hänsyn till att det kan ha påverkat. 

Vidare är etnicitet och socioekonomiska faktorer något som skulle kunna påverka 

individernas handlingshorisont men eftersom detta skulle kräva en breddning av studien valde 

vi att utesluta dessa och fokusera på hur individerna själva uttrycker sin handlingshorisont och 

vad de själva menar påverkar dem.  
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Intervju 
Inför att hitta den mest passande intervjumetoden valde vi en uteslutningsmetod för att 

exkludera icke tillämpningsbara metoder för vår undersökning. Enskilda intervjuer har 

uteslutits då materialgenomgången skulle ta för mycket tid i anspråk samt utelämnar 

möjligheten till dialog emellan deltagare. Enkätundersökning skulle inte vara lika kompatibel 

som gruppvägledning då den inte resulterar i samma kvalitativa material samt att 

deltagarantalet behöver vara mycket större annars blir undersökningen bristfällig på grund av 

för lite empiri.  

En risk är att en individ dominerar gruppen eller att gruppmedlemmarna anammar varandras 

åsikter. För intervjuarna blir det en svårighet att hålla reda på vem som säger vad samt 

observera och tolka kroppsspråk, gester och mimik. Samtidigt är den utökade möjligheten till 

interaktion mellan intervjudeltagarna till stor fördel för undersökningen då det framkallar en 

diskussion och man får fram mer information då deltagarna kan uppmuntra varandra. 

Nackdelar med intervjuer är att det kan vara tidskrävande och svårt att hitta informanter. Även 

tillförlitligheten och överförbarheten till dataanalysen kan vara problematisk samt att 

intervjuaren måste konstant hålla koll på vem som säger vad i skriftliga sammanhang och 

samtidigt uppfatta kroppsspråk, mimik, gester, mm. Inte minst kan intervjuareffekten påverka, 

då mötesplatsen och relationen mellan parterna inverkar på samtalets resultat. 

Intervjufärdigheterna hos oss som intervjuar kan även vara olika och påverka intervjuernas 

resultat.
118

 Intervjuarna kan inte garantera att det som sägs under intervjun är sekretessbelagt 

mellan eleverna. Vi kan garantera anonymitet i uppsatsen och att vi inte på något sätt kommer 

röja någon deltagares identitet men om eleverna själva väljer att prata om intervjun och det 

som sades är det ingenting vi kan förhindra.  

Det är till fördel att vi är två som intervjuar samtidigt då chansen att uppfatta specifika 

detaljer i vad intervjupersonerna säger och i deras kroppsspråk ökar. Ytterligare en fördelaktig 

aspekt av gruppintervju är att deltagarna kan stötta varandra i sina uttalanden eller initiera 

diskussion om de är oense i en fråga. De kan också känna sig trygga i andras närvaro och 

känna sig fria i sina uttalanden då flera kan bekräfta vad de säger vilket även kan leda till att 

någon bygger vidare på vad någon annan har sagt. För oss som intervjuar är tidsaspekten en 

enorm faktor och grupp intervju är positivt då vi får fram en tillräcklig mängd data på kortare 

tid än om vi skulle ha valt att genomföra enskilda intervjuer samt att sammanställningen av 

dessa är mer tidskrävande än transkribering av gruppintervju. En negativ sida av 

gruppintervju är att det var komplicerat att få tillgång och tid till att genomföra intervjun då 

flertalet skolor ansåg att det skulle invadera på elevernas studietid och beröva lärare sin 

lektionstid. Med det i åtanke valde vi gruppintervju eftersom det är mest tidssparande men 

samtidigt det som skulle mest kvalitativ data. Att vi skulle få för mycket eller för lite data var 

en överhängande risk som inte var något problem i efterhand. Det fanns en risk att eleverna 

inte skulle vilja prata och eller vara öppna för en diskussion utan enbart svara enstavigt på 

frågorna. I kontrast till det så fanns det även risk för att vi skulle få för mycket data från 

eleverna som skulle kräva allt för mycket tid att transkribera och som kanske inte skulle vara 

tillämpningsbar på vår undersökning.    
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Bilaga 1- Intervjufrågor  
 

Hur kommer det sig att ni valde samhällsvetenskapsprogrammet/samhällsvetenskaplig 

inriktning/inriktning ekonomi?  

Hur tänkte ni innan valet av program? 

Om ni idag fick göra om gymnasievalet, vad skulle ni ha valt då? 

Hur känns det att gymnasiet tar slut?  

Vad har ni för planer efter gymnasiet?  

 

Hur tänker ni kring vidare studier?  

Om ni väljer att studera, vad finns det för möjligheter att arbeta på hemorten?  

 

Vad kan ni tänka er att arbeta med?  

Vad kan ni inte tänka er att arbeta med?  

Vad är viktigt i ett jobb för er?  

Vad är ni beredd att göra för ett jobb?  

Hur skulle ni reagera om ni blev erbjudna ett jobb/en plats ni inte föreställt er? 

 

Hur har orten påverkat dig i ditt val? 

På vilket sätt påverkar vänner/familj/intressen dig i framtida val? 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 

 

Bilaga 2 – Enkät 
 

Denna enkät syftar till att täcka bakgrundsfakta som är av intresse för studien som handlar om 

att undersöka inställning till studier och arbetsliv hos ungdomar som befinner sig på sista året 

inom samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet i glesbygdskommun och större stad. 

Materialet ligger till grund för ett examensarbete på C-nivå på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet 2013.  

Samtliga uppgifter behandlas helt konfidentiellt och kommer att förstöras efter 

undersökningsperioden utgått. Deltagare i studien kan när som helst avböja att vara med eller 

avbryta studien och har rätt att ställa frågor gällande studien och dess innehåll.   

Tack så mycket för er medverkan! 

Maria Karlsson & Monica Brännlund 

Studie-& yrkesvägledarprogrammet 

Umeå Universitet VT- 2013  
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Enkät 

                

                 

                 1. Kön 

               

 

Tjej   

              
 

Kille 
               

                 2. Kommer du från samhället? 

            

 

Ja   

              

 

Nej   

              

                 2a. Om inte, var bodde du tidigare och när flyttade du hit? 

          

                 

                 3. Arbetar du extra på fritiden? 

            

 

Ja   

              

 

Nej   

              

                 3a. Om ja, med vad? 

              

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                 4. Vad har dina föräldrar för utbildning? 

            

 

Pappa 

               

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mamma 

               

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 5. Vad har dina föräldrar för sysselsättning? 

           

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                  

 

 

 


