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Förord 
Vi vill tacka de kommunala skolorna på landsbygden och i storstaden som tog sig tid att 
ta emot vår enkät trots de nationella proven, och andra enkäter som fanns hos dem.  

Vi vill även tacka alla lärare som vi tagit kontakt med och som visat intresse. Alla elever 
som fyllt i enkäten, deltagit vid fokusgruppsintervjun och gjort denna studie möjlig. Det 
har varit mycket roligt att få träffa er. 

 

Varmt tack! 

 

 

Anja & Susanne 
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Sammanfattning 
Denna studie har ett syfte att jämföra hur elever på landsbygden respektive i storstaden 
upplever sina framtidsmöjligheter och att nå sitt framtida drömyrke. Eleverna går i årskurs 9 
och har gjort sitt första val, nämligen till gymnasiet. Vi har dels gjort en enkätstudie och dels 
gjort två kvalitativa fokusgruppsintervjuer bland 9:or på landsbygden och i storstaden för att 
få svar på våra frågeställningar. Studien visar vad eleverna drömmer om, vilket val de gjort 
till gymnasiet, vilka faktorer som påverkat valet, vilket deras tänkbara jobb för framtiden är 
och hur de ser på sina möjligheter att bli det de drömmer om samt vilken roll studie- och 
yrkesvägledaren har spelat i valprocessen. Resultatet och analysen är indelad i tre teman. Det 
första temat är framtidsval och framtidsmöjligheter, det andra är påverkansfaktorer och det 
tredje är studie- och yrkesvägledarens roll. Enkäterna och de två kvalitativa 
fokusgruppsintervjuerna visar på intressanta resultat. Då eleverna på landsbygden och i 
storstaden gjort sitt första framtidsval visade enkäten att det är en majoritet av elever på 
landsbygden som valt ett yrkesförberedande program och i storstaden har majoriteten valt ett 
högskoleförberedande program. Från fokusgruppsintervjuerna fanns ingen skillnad mellan 
regionerna utan alla informanter har valt ett högskoleförberedande program. Studien visar på 
att det finns en skillnad mellan killar och tjejer gällande valet till gymnasiet samt mellan tjejer 
på landsbygden och tjejer i storstaden. Följdfrågan om hur säkra eleverna känner sig på sitt 
val till gymnasiet visade inte så stor skillnad mellan region utan istället mellan tjejer och 
killar. Vidare visade enkäten att 48,8 % på landsbygden respektive 47,8 % av eleverna i 
storstaden upplever sina möjligheter att nå sina drömmar som stora. En central slutsats är att 
synen på framtidsmöjligheterna på landsbygden respektive storstaden inte skilde sig så 
mycket åt. Studie- och yrkesvägledarens roll visade studien däremot att det skilde sig på 
landsbygden respektive storstaden vad respondenterna och informanterna tyckte. Studien 
visade att olika faktorer påverkade elevernas val och detta var mycket intressant. Det 
framkom fler faktorer än dem vi angett i enkäten. Många svarade till exempel ”annat” istället 
för att ringa in något av de alternativ som vi angett. Detta visar på vad mycket det finns att 
lära som studie- och yrkesvägledare genom elevernas egna upplevelser och att det finns 
likheter och skillnader mellan landsbygden och storstaden. Förutsättningar beror på många 
olika faktorer, inte bara geografiska förutsättningar. Både på landsbygden och i storstaden ser 
majoriteten av eleverna, både tjejer och killar stora framtidsmöjligheter. Dock har vissa hinder 
och en oro framkommit men genom fokusgruppsintervjuerna handlar det om att jobba hårt för 
att nå dit de vill. Som det ser ut i studien anser en majoritet att studie- och yrkesvägledaren 
inte haft så stor roll men det visade sig också där finnas skillnader mellan region. 

 

 

Nyckelord: Landsbygd, storstad, framtidsmöjligheter, påverkansfaktorer, 
högskoleförberedande program, yrkesförberedande program 
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1. Inledning 
 

Det är hela skolans ansvar att eleverna utvecklar kunskaper både om sig själv och om olika 

valalternativ. Detta kan ske genom undervisning, vägledningssamtal och informationsinsatser 

(Skolverkets allmänna råd, 2013). Varje kommun ska även idag ha en vägledningsplan som 

ska leva upp till elevernas behov. Leif Andergren anser att det är individen själv som har 

ansvaret för sitt eget liv men som hela tiden påverkas av vad som händer i omgivningen. Dock 

är förutsättningarna för varje individ olika och varierande (Andergren, 2014). 

Då det är dags för eleverna i årskurs 9 att göra ett val till gymnasiet har deras tankegångar gått 

på lite olika sätt och olika faktorer har påverkat deras val. Gymnasievalet blir en ofrivillig 

brytpunkt och kan leda till olika tankar om framtiden och vilka valmöjligheter som finns. 

Faktorer som geografisk plats och den lokala miljön har visat sig spela roll för väljandet 

(Lundahl, 2010). Valet inför gymnasiet och framtiden är även ett val som kan orsaka stress 

och osäkerhet visar många studier på (Skolverket, 2012). 

I Skolverkets aktuella analyser 2012 om Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet kan vi 

läsa vad och varför ungdomar väljer som de gör. Det finns olika begränsningar och 

möjligheter för ungdomar gällande gymnasievalet. Detta kan bero på den regionala/lokala 

kontexten vilket forskare enligt studier lyfter fram som betydelsefullt (Skolverket, 2012). 

Ur ett samhällsperspektiv tänker vi att det går att göra fortsatt forskning på detta. Därför har vi 

tänkt studera specifikt hur elever i årskurs 9 upplever sina framtidsmöjligheter och 

möjligheter att välja till gymnasiet, beroende på geografiska förutsättningar. Vi ska med den 

anledningen göra en undersökning på landsbygden och i en storstad. Detta är intressant att 

undersöka för att se vilka likheter och skillnader som finns av elevernas val utifrån 

förutsättningar och hantering av valmöjligheter. Genom tidigare studier som visar på att det 

finns olika förutsättningar och valstrategier vilket också blir en ojämlikhet mellan 

kommunerna ställer vi oss frågan hur ungdomarna på landsbygden respektive storstaden ser 

på sina framtidsmöjligheter och att nå sina drömmar. Vi tycker att som Studie- och 

yrkesvägledare att det är viktigt med förkunskap om hur elever upplever och tänker kring sina 

framtidsmöjligheter. Då får vi reda på vilka behov som finns och hur vi kan ge så bra 

vägledning som möjligt och förbereda och hjälpa eleverna inför deras kommande studier och 

arbete beroende på om de bor på landsbygden eller i storstaden. 
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1.1 Definitioner 
I detta avsnitt definierar vi centrala begrepp som vi använder i uppsatsen. 

 

1.1.1 Framtidsmöjligheter 
 
Framtidsmöjligheter handlar i detta fall om vilka möjligheter elever i årskurs 9 upplever att de 

har och kan nå sitt drömyrke. Utifrån deras drömmar vill vi undersöka vilka möjligheter 

elever i årskurs 9 ser i framtiden genom att koppla drömmen med verkligheten, vilka 

förutsättningar som finns och vad som påverkar deras framtida val av utbildning och yrke.  

  

1.1.2 Landsbygd och storstad 
 
Begreppen landsbygd och storstad är utifrån de geografiska förutsättningar som finns med att 

bo på landsbygden respektive storstaden där utbudet skiljer sig (Skolverket, 2012). 

Landsbygden har få invånare med ett litet utbud medan storstaden har fler invånare och ett 

större utbud av möjligheter.  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) är definitionen av storstad, som används i studien, att det 

vanligen är ett invånarantal över 100 000 personer. Definitionen av landsbygd i studien är den 

del av Sverige som ligger utanför de större tätorterna enligt Nationalencyklopedin (2015). 

Motsatsen till definitionen tätort är glesbygd där även mindre tätorter ingår. På så vis anser vi 

att landsbygd har liknande betydelse som glesbygd och använder det i denna uppsats. 

Nationalencyklopedin (2015) menar att glesbygd är områden som är glesbefolkade vilket vi 

också anser att landsbygden är. Därför använder vi definitionen landsbygd på så sätt genom 

hela uppsatsen med betydelsen av en mindre tätort, med liknande definition som glesbygd 

(Nationalencyklopedin, 2015). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 9 upplever sina framtidsmöjligheter 

att nå sina drömmar, beroende på om de bor på landsbygden eller i en storstad samt vilken roll 

studie- och yrkesvägledare spelar för eleven. 

 
Våra frågeställningar utifrån syftet är följande:  

 

x Vad finns det för förutsättningar, påverkansfaktorer och hantering av valmöjligheter 

utifrån elevernas erfarenheter och geografiska läge? 

x Hur upplever eleverna, tjejer respektive killar, i årskurs 9 om sina framtidsmöjligheter 

och att välja till gymnasiet på landsbygd respektive storstad, i kommunala skolor? 

x Vilken betydelse spelar studie- och yrkesvägledare i valprocessen enligt eleverna? 

 

 

1.3 Disposition 
 

Första kapitlet i uppsatsen är inledning, centrala begrepp och syfte och frågeställningar. 

Kommande kapitel är ett gemensamt kapitel med tidigare forskning inom området samt 

teoretiska utgångspunkter som Hodkinson och Sparks Careershipteori. Därefter presenteras 

metoden. Efter det kommer kapitlet med resultat och analys av enkätstudien respektive 

fokusgruppsintervjuerna. Därefter följer diskussionen och avslutningsvis slutsatsen med 

vidare forskning som är intressant att undersöka inom området.  
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

Tidigare forskning har visat på att det finns olika faktorer som påverkar hur individer väljer 

och gör sitt val. De brittiska forskarna Phil Hodkinson och Andrew Sparkes har skrivit en 

karriärutvecklingsteori som de kallar Karriärvalsteori/Careerchip theory (Andergren, 2014). 

Den bygger på Pierre Bourdieus teori om fält, kapital och habitus (Lundahl, 2010). Besluten 

fattas inom individens handlingshorisont och svenska och utländska studier har visat hur 

social bakgrund, genus och etnicitet har stor betydelse för val av utbildning och karriär 

(Roberts 1981 mfl.), men även andra faktorer, som geografisk plats och den lokala miljön 

(Hodkinson & Sparkes 1997; Sandell 2007) spelar roll för väljandet (Lundahl, 2010). 

 
Enligt karriärvalsteorin kommer eleverna till en brytpunkt då de ska gå från grundskola till 

gymnasieskola och i detta fall är det en strukturell brytpunkt då eleverna är tvungna att 

bestämma fortsatt väg. Enligt Lundahl tar majoriteten av de ungdomar som ska göra val till 

gymnasiet, valet på stort allvar och ser det ofta som svårt vilket gör att de känner behov av 

stöd och vill diskutera valet med någon. Dock menar eleverna att det är de själva som fattar 

det avgörande besluten. Gymnasievalet har visat sig baseras på intressen men är också till stor 

del uttryck för uppskjutandestrategier (Lundahl, 2010). 

 

Det finns även studier inom ämnet sociologi som vi anser är relevant för undersökningens 

ämnesområde och syfte. En av dem är Ahrne, Roman och Franzén (2008) som beskriver 

människors olika tillhörigheter inom kategorin klass, som enligt dem är något som formas av 

den klasstillhörighet som föräldrarna och familjen har. Bourdieus begrepp om kapital 

använder Ahrne, Roman och Franzén (2008) i beskrivningen om klass som överförs mellan 

familjemedlemmarna, där det är ekonomiska och kulturella kapital som det handlar om. 

Klasstillhörigheten är, enligt Ahrne, Roman och Franzèn (2008) inte fast, då den ändras 

genom livet. Då Bourdieu, Hodkinson & Sparkes och Ahrne, Roman och Franzén rör sig 

inom samma område och teoretiska förhållningssätt, väljer vi att ha dem parallellt som 

förhållningssätt.  
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Ahrne, Roman & Franzén (2008) beskriver den sociologiska skolforskningens innehåll, där 

det enligt dem är ett selektionsinstrument som skolans roll i samhället är. Genom 

betygssättning upprättas hierarkier bland eleverna som kan användas för framtida urval på 

arbetsmarknaden och för vidare studier, enligt Ahrne, Roman & Franzén (2008). 

 
I Anna Sandells avhandling (2007) behandlas frågor om “gymnasieval, genus och lokala 

praktik”, där olika faktorer som påverkar gymnasievalet undersöks. Enligt Sandell (2007) har 

det geografiska läget en betydelse i detta val. Ett exempel är att om eleven bor i en mindre 

stad är möjligheterna för att välja skola ofta begränsat, som påverkar valmöjligheterna. Enligt 

Sandell (2007) spelar en elevs samhälleliga historia en roll när det gäller val av skola. Sandell 

beskriver val av gymnasium med betoning på regional och lokal kontext, och hur 

gymnasievalets förutsättningar kan kopplas till plats då det finns skillnader mellan orter vad 

gäller utbud samt att utbildningsprogrammens status regleras utifrån ortens karaktär (Sandell 

2007). Detta tar även Skolverket upp i sin sammanställning av litteratur, från 2012, som 

handlar om ungdomars val till gymnasiet och hur de uppfattar valet. I sammanställningen 

finns exempel på hur ungdomarna tänker och resonerar kring sitt val till gymnasiet, som 

påverkas av en blandning av individuella och strukturella faktorer. Dessa faktorer varieras på 

olika sätt. 

 
Enligt en rapport från Skolverket kan utbud av möjligheter, till exempel universitet, 

gymnasieskolor, olika gymnasieprogram och om det finns många med hög utbildning i 

regionen påverka elevers val. Även den lokala arbetsmarknaden och nivån på arbetslösheten 

kan påverka den betydelse som gymnasieskolan får, och hur elever förhåller sig till utbildning 

och val av utbildning (Skolverket 2012). 
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
 

Vi har valt att både göra en enkätstudie och en intervju i grupp, så kallad fokusgruppsintervju. 

Denscombe (2013) beskriver detta tillvägagångsätt som en metodkombination och 

triangulering med möjlighet att fördjupa vår förståelse och bild av resultaten från en metod 

med resultaten från en annan metod. Kombinationen gör att en mer tydlig bild är möjlig än 

vid en enskild metod (Denscombe, 2013). Att kombinera enkät och intervju i grupp är även ett 

bra sätt om vi finner skillnader på resultat i någon metod så kan de kompensera varandra för 

bästa resultat (Denscombe, 2013). Att välja metod innebär att utgå från undersökningens 

problemformulering och en kombination av olika tillvägagångssätt är ett naturligt och 

tänkbart alternativ (Holme, I.M & Solvang, B.K., 1997).  

 

Jan Trost (2012) skriver i Enkätboken att kvantitativa som kvalitativa studier är lika mycket 

värda och att de ofta kan kombineras med varandra. Genom vårt syfte använde vi en 

kvantitativ metod för att nå fler elever på landsbygden respektive i storstaden och frågorna vi 

ställde utgick från frågeställningar. För att kunna göra en jämförelse mellan landsbygden och 

storstaden och visa resultaten i tabellform och i procent är det en kvantitativ studie (Trost, 

2012). Vidare gav enkäten ytterligare vägledning till fokusgruppsintervjuerna och vi var 

intresserade av att höra elevernas resonemang och beskrivningar av deras upplevelser och 

använde därför även en kvalitativ metod (Trost, 2012).  

 
För att besvara syfte och frågeställningar har vi arbetat med att ta kontakt med rektorer på 

kommunala högstadieskolor på landsbygden och i storstaden, för tillåtelse att genomföra en 

enkät och intervjua elever i årskurs 9 som har gjort sitt första val till gymnasiet.  

 

Kontakten med rektorerna genomfördes inledningsvis med mail, och i andra hand via 

telefon. I kontakten med rektorerna informerades dem om syftet och frågan att få komma till 

deras skola samt vilka ansvariga lärare i årskurs 9 som vi kunde kontakta angående studien. 

När svaret blev ja och rektorn skickade lärarnas namn och en mailkontakt blev det möjligt att 

då skicka en förfrågan om när en enkät eller fokusgruppsintervju passade.  
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3.2 Urval 
 
Urvalet av respondenter och informanter var elever i årskurs 9 som har gjort ett första val till 

gymnasiet. Ett följebrev författades och skickades till kommunala skolor (bilaga 1). Tanken 

var att finna möjligheter att besöka skolorna och eleverna som kunde besvara enkäten och 

delta i fokusgruppsintervjuer, som undersökningen bygger på. 

 

De kommunala skolorna som kontaktades upplevdes trögt i början, med att få ett 

godkännande och att någon skola ville ta emot vår enkät. De hade redan för mycket med 

nationella prov och andra enkäter som skulle genomföras. Efter flera olika kontakter så blev 

det slutgiltiga urvalet 114 enkäter och ett positivt bemötande av rektorer och lärare. Vidare 

blev urvalet en fokusgruppsintervju på landsbygden respektive storstaden och även 

fördelningen av informanter inom gruppen blev 4 stycken från respektive region. Detta gör att 

antalet enkäter inte är så många men blir en del och fokusgruppsintervjuerna är få men även 

dem ger en mer komplett bild av vår studie och ett gott resultat. Eftersom eleverna blev 

tillfrågade om de ville var med i en fokusgruppintervju blev urvalet en frivillig process och 

det urval vi fick berodde på dessa faktorer. Vi fick anpassa vår tid och vilket urval som blev 

utifrån vad skolan tyckte de hade tid till att ta emot oss. 

 
Valet av skola på landsbygden var utifrån de högstadieskolor som finns. På landsbygden finns 

en högstadieskola i varje kommun och antalet elever är få. Två högstadieskolor i två olika 

kommuner kontaktades, där rektor på respektive skola fick frågan om det var möjligt att 

årskurs 9 var med i studien och kunde fylla i en enkät. Båda skolornas rektorer svarade, med 

två olika möjligheter att bidra till undersökningen. Urvalet på landsbygden bestod av de två 

skolorna i de kommuner där ett positivt besked gavs. På den skola som tog emot enkäten fick 

alla elever i årskurs 9 svara på enkäten för att få ett så stort urval som möjligt. På den andra 

skolan där rektorn tillät fokusgruppsintervjuer kontaktades läraren med följebrevet. Efter svar 

från läraren var det möjligt med fyra stycken informanter som bestod av en grupp tjejer och 

en tid som passade dem. 

 
I storstaden fanns det många fler elever som går i årskurs 9, som kan vara tänkbara deltagare i 

enkätundersökningen. För att få ett urval som kan användas för jämförelse mellan landsbygd 

och storstadsregion, valdes i första hand skolor som upplevdes som likt urvalet för 

landsbygden. När det visade sig vara svårt att få kontakt med de valda kommunala skolorna, 
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som var första hand, utökades antalet skolor som fick förfrågan, därför blev valet av 

kommunal skola hela storstadsregionen. Rektorerna kontaktades via mail. De fåtal rektorer 

som svarade på mail fördes en vidare kommunikation med. De skolor som inte hade möjlighet 

att ta emot en enkät valdes bort och urvalet blev därför de två skolor som svarade ja. För att 

göra ett urval av informanter till fokusgruppsintervju, informerades rektor på de skolor som 

svarade positivt på frågan om att delta med elever till studien. Genom kontakt med lärare på 

den skola som kunde erbjuda besök för genomförande av studien, fick elever själva välja att 

delta eller inte. Det blev fyra som visade intresse av att delta i en fokusgruppsintervju, som 

blev det slutgiltiga urvalet av informanter för storstad.  

 

 

3.2 Enkät 
 
Enkäten konstruerades med undersökningens syfte och frågeställningar som grund (bilaga 2). 

Enkäter beskrivs ofta som kvantitativ metod men innehåller även en uppsättning kvalitativa 

element (Trost, 2012) Enkätundersökning gör det möjligt att hitta mönster och svar på vårt 

syfte och frågeställningar kring hur elever i årskurs 9 upplever sina framtidsmöjligheter och 

att nå sina drömmar på landsbygd respektive storstad, vad som har påverkat deras val till 

gymnasiet och vilken roll Studie- och yrkesvägledaren har spelat. Enkäten har vanligt språk 

och är tydlig med en fråga och på vilket sätt respondenten förväntas svara (Trost , 2012).  

 

Först blev enkäten konstruerad för att lämnas ut personligen. Genom att besöka klasser i 

årskurs 9 kunde vi presentera enkäten och få den ifylld av eleverna under likadana 

omständigheter. På så sätt blir svarsfrekvensen även högre enligt Trost (2012). Då undran 

fanns från skolor att få enkäten via webben beslutade vi att även konstruera en sådan för att få 

ett större urval och en möjlighet att nå dem som inte kunde ta emot ett personligt besök. Dock 

blev det ingen webbundersökning utan alla respondenter har svarat på en pappersenkät.  

 

Vid det personliga besöket på landsbygden fick eleverna fylla i enkäten i början eller i slutet 

av lektionen för att det också skulle finnas tid till annat. Presentationen var enkel med en 

beskrivning av vårt syfte att ta reda på hur elever i årskurs 9 upplever sina framtidsmöjligheter 

och vidare om vad som påverkat och inspirerat dem till deras olika gymnasieval. Även att 

undersökningen är en jämförelse mellan landsbygd och storstad framkom. En beskrivning av 
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att enkäten bestod av 10 frågor samt hur dessa skulle besvaras. Mer behövdes inte och 

frågorna var få. De informerades även om att enkäterna behandlas konfidentiellt. 

 

Efter kontakt med rektor på två skolor i storstad, blev det möjligt att göra ett personligt besök 

i samband med enkätstudie på en av dem, medan det inte blev ett personligt besök i samband 

med enkätstudien på den andra skolan. På den skola, där det inte gick att göra ett personligt 

besök, hölls en längre kontakt med rektorn som resulterade i att rektorn gav ut enkäten till två 

klasser på den aktuella skolan. Enkäten skickades per mail, efter att rektorn på skolan 

efterfrågat det inför en eventuell medverkan i studien. När det bedömdes som okej, fick 

enkäten gå ut till klasserna genom rektorn. 

 

3. 3 Fokusgruppsintervju 
 

I vår studie ville vi gå mer djupgående på vad eleverna i årskurs 9 har för upplevelser och 

tankar inför framtiden. Detta gjorde vi med hjälp av kvalitativ metod och genomför intervjun i 

grupp i en så kallad fokusgruppsintervju (Kvale & Brinkman, 2014). Peter Esaiasson mfl 

(2012) skriver att guiden för enskilda samtalsintervjuer har stora likheter men att man bör 

planera för färre teman (Metodpraktikan, 2012). Vi har gjort en intervjuguide utifrån våra tre 

teman (bilaga 3).  

 

Fokusgruppsintervjuerna bestämdes utifrån målgruppen och rekorerna kontaktades och 

informerades. Därefter kontaktades lärarna och eleverna tillfrågades. Vi valde att kombinera 

enkätstudien med fokusgruppsintervjuer för att vi tycker att en kvalitativ metod ger oss 

ytterligare information till vår studie (Denscombe, 2013). Då eleverna går i årskurs 9 är våra 

informanter 15 och 16 år enligt vår förkunskap. Dessa ungdomar tillämpas av samma 

regelverk som vuxna när det gäller att bli intervjuade (SMIF, 2015).  
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3.4 Validitet och reliabilitet 
 

Studien bygger på en enkätstudie och två fokusgruppsintervjuer, där urvalet av respondenter 

och informanter har gjorts enligt studiens syfte och frågeställningar. Eftersom studien följer 

det som studien är avsedd att studera, och val av metod är baserat på det som är studiens syfte 

och frågeställningar, anses det ha en validitet och reliabilitet.  

 

Genom att vi tog kontakt med rektorer och lärare och presenterade syftet med vårt följebrev 

samt enkäten som är utformad efter målgruppen blir reliabiliteten hög och vi fick så goda 

resultat som möjligt (Esaiasson mfl, 2012). I våra fokusgruppsintervjuer med informanterna i 

studien, har vi varit noga med att deras erfarenhet och verklighet lyfts fram. Detta genom att 

vi transkriberat intervjuerna och gett utrymme för deras tyckande och tankar med deras egna 

ord. Vi har även varit noga med att de avgörande frågorna för studien täcks. Descombe 

beskriver validitet i Forskningshandboken som ett begrepp som innefattar reflekterande av 

verklighet, sanning och att täcka avgörande frågor i forskningsdata. Genom detta sätt anser vi 

att vi fått ett giltigt och tillförlitligt resultat (Denscombe, 2013).  

 

 
 

3. 5 Etiska aspekter 
 

Vi har gjort det möjligt för personerna att vara anonyma genom att bara nämna att 

undersökningen genomförs på landsbygd respektive storstad. Vi har skyddat respondenterna 

och informanternas identitet genom att avidentifiera person, specifik ort och skola när vi 

bearbetar materialet. Forskningshandboken nämner om etik, tillit och förtroende använda 

uppgifterna på ett konfidentiellt sätt och det går inte att koppla personens uppgifter 

(Denscombe, 2013). 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från enkätstudien och fokusgruppsintervjuerna i två 

avsnitt. I båda avsnitten utgår vi från våra frågeställningar och använder samma tematisering 

för att presentera vår empiri. Enkätens frågor visas i tabellform på två olika sätt. Eftersom 

frågorna i enkäten har olika svarsalternativ så redovisas de frågor med ett svarsalternativ i 

procent och de frågor med flera svarsalternativ i enbart antal.   

4.1 Svar från enkätstudien 

I detta avsnitt redovisas resultatet från landsbygden respektive storstaden, utifrån vad 

respondenterna svarade i enkäten. På landsbygden besvarades sammanlagt 44 enkäter varav 

ett bortfall då det inte fanns några relevanta svar att utläsa. Antalet svar blev därför 43 

enkäter. På landsbygden är könsfördelningen 16 killar, 22 tjejer samt 5 som svarat alternativet 

”annat”.  

Inom storstaden besvarades sammanlagt 71 enkäter. I gruppen som är boende i storstad, var 

könsfördelningen 39 tjejer, 28 killar, samt 4 som det inte gick att utläsa. Av den anledningen 

benämns dem som uteblivet, i analysen. I följande tabell visas könsfördelningen. 

Tabell 1: Fördelning av kön på respondenter i enkätundersökning på landsbygd och storstad. 
Kön 
 
 
 

Lands 
Bygd 

Stor 
Stad 

Antal 
(N) 

% av 
Lands 
bygd 
 

% av 
Stor 
stad 
 

% av  
alla 
(Landsbygd 
& Storstad) 

Kille 16 28 44 37,2 39,4 38,5 
Tjej 22 39 61 51,1 54,9 53,5 
Annat 5 0 5 11,6 0 4,2 
Uteblivet 0 4 4 0 5,6 3,2 
Summa 43 71 114 ~100 ~100 ~100 

Tabell 1 visar överskådligt den könsfördelning som studiens enkätrespondenter uppger att de 

har på landsbygd respektive storstad. Tabellen visar att det är 53,5% av alla, med en 

sammanslagning av respondenterna på landsbygd och storstad, som är tjejer, medan 38,5% av 

dem är killar. På både landsbygd och i storstad för sig är majoriteten av respondenterna tjejer, 

med antalet i procent är 51,1% respektive 54,9%, av de som svarat i respektive kategori. Ett 

antal som ringat in ”annat” på frågan om kön finns på landsbygd, men inte i kategorin 

storstad. 11,6 % av respondenterna på landsbygd svarade ”annat” och 0 % i storstad svarade 

”annat” på frågan om kön.  
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4.1.1 Framtidsval och framtidsmöjligheter 
 
I enkäten gavs två öppna frågor, med betoning på vad respondenterna drömmer om att bli och 

om tänkbara jobb som respondenterna tror sig ha i framtiden. Dessa två frågor visade hur 

respondenterna tänkte och kopplingen mellan drömmen och verkligheten. Frågorna 

besvarades med många olika alternativ. Där kan vi utläsa den variation som finns hos 

respondenterna när det gäller framtiden och vad de drömmer om att bli. Några vet inte vad de 

har för dröm, medan andra har en specifik dröm kopplat till ett yrke eller något annat område. 

För att vidare analysera resultatet i enkäterna kopplas respondenternas svar på dessa två frågor 

samman och med hjälp av tabellerna som följer kan ytterligare analyser göras. För att vidare 

undersöka hur elever i årskurs 9 ser på sina möjligheter inför framtiden, när det gäller 

utbildning och yrkesliv, innehåller undersökningen en del frågor om valet till 

gymnasieskolan.   

 
Tabell 2: Visar val av gymnasieprogram, högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program, 
på landsbygd respektive storstad. Information gavs om att endast ett svar skulle ges på frågan.  

Gymnasieprogram indelat i 
yrkesförberedande program och 
högskoleförberedande program 

Lands 
bygd 
(%) 

Stor 
stad 
(%) 

Antal (N) 
Landsbygd 

Antal (N) 
Storstad 

Yrkesförberedande program 61 13 26 9 

Högskoleförberedande program 37 82 16 58 

Introduktionsprogram 
(Eget alternativ) 

0 1 0 1 

Flera alternativ (ringat in fler än ett 
svar)  
 

2 4 1 3 

Summa 100 100 43 71 
x Yrkesförberedande program som ingår i studien: Barn – och fritidsprogrammet, Bygg- och 

anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, 
Hantverksprogrammet, Handels – och administrationsprogrammet, Hotell – och 
turismprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksgymnasiet, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, VVS – och fastighetsprogrammet samt Vård – och omsorgsprogrammet. 

x Högskoleförberedande program som ingår i studien: Ekonomiprogrammet, Estetiska 
programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet.  
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Tabell 2 är omgjord med information från enkäten som ingår i studien, där de tolv 

yrkesprogrammen har slagits ihop med varandra och de sex högskoleförberedande 

programmen med varandra, för att göra en jämförelse mellan landsbygd och storstad utifrån 

den aspekten. Indelningen av svar i landsbygd respektive storstad ger en bild av vilka 

skillnader och likheter som finns mellan dem.  

Fördelningen mellan val av ett yrkesförberedande program respektive högskoleförberedande 

program inför gymnasiet, skiljer sig åt mellan elever på landsbygden och storstad, i denna 

undersökning. 82 % av respondenterna i storstad och 37 % av respondenterna på landsbygden 

uppgav ett högskoleförberedande program som sitt val till gymnasiet. Detta visar på en 

skillnad mellan landsbygd och storstad. Antalet respondenterna på landsbygd och i storstad är 

inte densamma, vilket gör att procent anses vara bra att använda i resultatredovisningen. 

Tabellen visar även att 61 % av respondenterna på landsbygden uppgav att de valt ett 

yrkesförberedande program, medan 13 % av respondenterna i storstad uppgav samma 

information. Fler procent av eleverna på landsbygden valde ett yrkesförberedande program än 

eleverna i storstad. Det betyder att det är en majoritet i storstad som har valt ett 

högskoleförberedande program på gymnasiet och på landsbygden är majoriteten istället 

yrkesprogram. Pierre Bourdieus habitus och socialt fält går att koppla till detta (Andergren, 

2014). Sandell refererar till Bourdieu, som beskriver familjens utbildningsbakgrund som en 

stor faktor för barnens val (Sandell, 2007). För att förstå valet inför gymnasiet, med indelning 

av landsbygd och storstad, är även frågan om utbud av alternativ på landsbygd respektive 

storstad relevant.  

 

Kolumnen flera alternativ i tabellen betyder att det inte går att utläsa vilket gymnasieprogram 

eleven valt till gymnasiet utan har flera alternativ inringade. På landsbygden svarade till 

exempel en respondent Teknikprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och EI- och 

energiprogrammet på frågan om vilket program som eleven valt till gymnasiet. I de 

återstående 42 enkäterna går det att utläsa vilket program eleverna valt därför att endast ett 

alternativ ringades in. I storstaden besvarade tre personer frågan om gymnasievalet med två 

alternativ och en respondent la till ett eget alternativ nämligen “introduktionsprogram” bland 

svarsalternativen. 

 
 
 



18 
 

Tabell 3: Val av gymnasieprogram utifrån kön 
Gymnasieprogram indelat i 
yrkesförberedande program 
och högskoleförberedande 
program 

Killar 
Stor- 
Stad 

Tjej-
er 
Stor-
stad 

Killar 
lands- 
bygd 

Tjejer 
Landsb
ygd 

Ann
at S 

Ann
at L 

Yrkesförberedande program 3 6 8 14 0 4 

Högskoleförberedande program 22 31 7 8 0 1 

Introduktionsprogram 
(Eget alternativ) 

0 1 0 0 0 0 

Flera alternativ 0 0 1 0 0 0 

 
 
Tabell 3 visar fördelningen av kön kopplat till landsbygd/storstad och val av 

gymnasieprogram. Med detta blir det enklare att se antal killar, antal tjejer och antal bland 

dem som angett ”annat” om sitt kön, som valt yrkesförberedande program respektive 

högskoleförberedande program till gymnasiet, samt om de bor i storstad eller på 

landsbygden.   
 

Tabellen visar att det är en majoritet bland tjejerna i storstad och en majoritet bland killarna i 

storstad som har valt ett högskoleförberedande gymnasieprogram. En majoritet av tjejerna på 

landsbygden valde ett yrkesförberedande gymnasieprogram, medan det bland tjejerna i 

storstad är en minoritet som valt ett sådant program. Detta går att jämföra med Sandell (2007), 

som i sin avhandling visar en skillnad mellan killar och tjejer när det gäller val av program till 

gymnasiet, där tjejer väljer utbildning som inte leder till ett specifikt yrke medan killar väljer 

mer utbildning som ger specialinriktat resultat av utbildningen (Sandell, 2007). Enligt Sandell 

betyder det att tjejer som väljer högskoleförberdande program vill ha en bredd och 

möjligheter när de söker utbildning (Sandell, 2007). 
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Tabell 4: Sluten fråga i enkäten, om bedömning av känsla av säkerhet kring sitt val till gymnasiet. 

Säker på sitt 
gymnasieval
  

Landsbygd 
(%)  

Storstad 
(%)  

Antal (N)  

Landsbyg
d  

Antal 
(N)  

Storstad
  

Antal killar 
(landsbygd 
  

och 
storstad)  

  

Antal 
tjejer   

(landsbygd 
  

och 
storstad)  

  
  

Annat 
(kön)  

(Landsbygd 
och 
storstad)  

  

Ja  70  85  30  60  38 (88,3%)  47 (75,8%)  5 (71,4%)  

Nej  14  4  6  3  1 (2,3%)  7 (11,2%)  1 (14,2%)  

Kanske  11  8  5  6  5 (11,6%)  6 (9,6 %)  0   

Vet inte  5  3  2  2  11 (25,5%)  2 (3,2 %)  1 (14,2%)  

Summa  100  100  43  71  43  62  7 

 

 

Frågan om respondenten är säker på sitt val till gymnasiet, är en följdfråga till frågan om valet 

av program till gymnasiet, för att undersöka vad respondenterna tänker om sitt val till 

gymnasiet. Om det är ett val som de känner sig säkra på eller om det finns en osäkerhet hos 

eleverna som tidigare forskning har visat på.  

 

Tabell 4 visar att både på landsbygden och i storstaden finns en majoritet som är säkra på sitt 

gymnasieval. 70 % av 43 respondenter på landsbygd respektive 85 % av 71 respondenter i 

storstad uppgav att de är säkra på sitt val. Dock finns det fler osäkra på landsbygden än i 

storstaden med siffrorna 14 % på landsbygden respektive 4 % i storstaden. Bland alla 

respondenter som svarat att de är säkra på sitt val, är majoriteten killar, när det gäller procent 

av antalet i respektive alternativ av kön. Antalet säkra tjejer är fler än killar och ”annat” när 

det handlar om antalet, medan det blir lite annorlunda när vi ser på procenten. Det går även att 

se fler tjejer än killar som är osäker på sitt val, i och med att de svarat ”nej” på frågan. Bland 

tjejerna är det fler som är osäkra, både när vi ser på antal och procent som det motsvarar. 

Bland dem som svarat ”annat” på frågan om kön, finns flest säkra på sitt val till gymnasiet. 

Vi kan tolka som att den osäkerhet som finns hos ungdomarna inte enbart beror på 

geografiska förutsättningar utan även att andra faktorer styr och att det finns ungefär lika 

många ungdomar på landsbygden och i storstaden som ser ljust på framtiden. 
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Den lokala och kontext, som Skolverkets aktuella analyser 2012 nämner, kan ha en betydelse 

för personer som i ringat in att de inte är säkra på sitt val, medan det även kan vara av 

betydelse för de respondenter som uppgett att de är säkra på sitt val av gymnasieprogram 

(Skolverket, 2012). På landsbygden känner de flesta sig säkra och har en framtidsdröm samt 

tror sig ha ett tänkbart yrke som gymnasievalet leder till. Däremot är det några som inte vet 

vad de vill bli och är heller inte säkra på sitt gymnasieval. De har valt något som finns och 

inte utifrån vad de drömmer om. De som svarat kanske på frågan om de är säkra på sitt val har 

en viss aning om vad de vill arbeta med i framtiden och därför har de gjort ett val utifrån det. 

Utifrån detta att majoriteten av de i årskurs 9:or som ingår i studien är säkra på sitt val till 

gymnasiet och att det också finns några osäkra, både på landsbygden och i storstaden vill vi 

fördjupa oss i. Funderingar som vi tar med till fokusgruppsintervjun är att ytterligare 

undersöka vilka möjligheter eleverna ser för framtiden samt vilka hinder som finns.  

 
Tabell 5: Möjligheter att nå sina drömmar 

Bedömning av möjligheter att nå 
sina drömmar  

Landsbygd 
(%)  

Storstad 
(%)  

Antal (N) 
Landsbygd  

Antal 
(N)   

Storstad  

Stora  48,8 47,8 21  34  

Medel  37,2 35,2 16  25  

Små  9,3 12,7  4  9  

Vet ej/Inget svar  4,6 4,2 2  3  

Summa  ~100  ~100  43  71  

  
I enkäten användes en skala mellan 1 och 10, för bedömning av möjlighet att nå sina mål. 1 stod för 
”mycket små möjligheter” och 10 stod för ”mycket stora möjligheter”. I tabellen har beslut gjorts om att 
översätta siffrorna 1-3 till små möjligheter, 4-7 är medel och 8-10 är stora möjligheter för att kunna visa 
fördelningen.  

Tabell 5 visar i procent hur eleverna upplever sina möjligheter att nå sina drömmar på 

landsbygden respektive i storstaden samt antalet respondenter för varje alternativ. I enkäten 

fick respondenterna ringa in ett alternativ på en skala 1-10 som de tyckte stämde överens med 

hur stora eller små möjligheterna såg ut att bli det de drömmer om. I denna tabell har vi delat 

in alternativen i tre nivåer.  Det sista alternativet vet ej betyder att respondenterna valt flera 

alternativ eller inte svarat alls. Utifrån detta kan vi utläsa att den största delen av eleverna på 

landsbygden och i storstaden upplever sina möjligheter att nå sina drömmar som stora, 

nämligen 48,8 % på landsbygden och 47,8 % i storstaden. Även resterande siffror visar på att 

det inte skiljer sig åt så mycket på region. Enligt Pierre Bourdieus teori som är centralt i 

Careershipteorin finns det flera faktorer som påverkar handlingshorisonten. Ytterligare 

begrepp som Bourdieu använder är fält och kapital. Detta betyder att det råder en ojämlikhet 
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mellan de som finns på fälten då dessa har olika mängd och olika sorts kapital (Andergren, 

2014).  

I storstad finns det exempel på respondenter som beskrivit sina drömmar, som är mycket 

större än de yrken som räknas till de yrken som är tänkbara jobb för framtiden. Att ha en dröm 

som kräver en högre utbildning och tänka sig att det exempelvis är arbete på en 

hamburgerrestaurang, illustrerar hur dröm och verklighet kan skilja sig åt, enligt svaren i 

enkäten.    

De möjligheter som finns på landsbygden är begränsade vilket gör det svårare att helt och 

hållet välja gymnasieprogram utifrån den dröm man har. De jobb som finns styr vilken typ av 

utbildning som krävs vilket personerna som bor där får förhålla sig till. En respondent på 

landsbygden drömmer om att bli pilot men ser möjligheterna som små och hans tänkbara jobb 

för framtiden är elektriker. Det finns även respondenter på landsbygden som svarat att de inte 

vet vad de vill bli. Detta kan sedan kopplas till hur säker de känner sig inför sitt val till 

gymnasiet samt att nå sin dröm. Utifrån Careershipteorin begränsas individens 

karriärmöjligheter av dennes handlingshorisont. Individen är också beroende av positionen på 

fältet och dess tillgängliga kapital för att kunna påverka sin egen karriär. Den osäkerhet de 

känner gör att det är svårt att välja linje. En tjej som inte är säker på sitt val skrev i enkäten: 

”vet inte vad jag vill bli och vet därför inte vad jag ska välja för linje". Precis som i 

Hodkinson & Sparkes karriärvalsteori kommer eleverna till en brytpunkt som är påtvingad 

och enligt Lundahl (2010) är gymnasievalet ofta ett svårt val (Lundahl, 2010). 

Av de yrkesförberedande programmen på landsbygden hade till exempel en stor andel valt 

Fordons- och transportprogrammet. De ser möjligheter att bli det de drömmer om genom att 

majoriteten hade ringat in stora möjligheter att bli det de drömmer om. De flesta har tänkt sig 

att bli lastbilschaufför. Av de högskoleförberedande programmen är den stora gruppen de som 

valt Teknikprogrammet. Där har några drömmen om att bli ingenjör och ser även 

möjligheterna som stora och tror sig jobba med det i framtiden. Den anses som en bred 

utbildning av en respondent som inte riktigt ännu vet vad den vill bli. En respondent har flera 

drömmar vilket också gör att programmet ger flera möjligheter i framtiden. 
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4.1.2 Påverkansfaktorer 

 

I enkätsvaren finns information om vad det finns för påverkansfaktorer, inför gymnasievalet. 

Enkäten visar att det finns påverkan från föräldrar på landsbygd och storstad, men att det 

skiljer sig åt i vilken omfattning det är. 

 
Tabell 6: Påverkansfaktorer inför val till gymnasiet. 
Påverkande 
faktorer enligt 
respondenterna 

Antal svar 
Landsbygd 

Antal svar 
Storstad 

Svar 
Totalt  

Föräldrarnas yrke 10 17 27 
Vart du bor 12 14 26 
Föräldrarnas 
födelseland 

0 0 0 

Föräldrarnas 
utbildning 

2 12 14 

Vilket kön du har 4 3 7 
Annat 24 39 63 
Summa 52 85 137 

Tabell 6 visar vilka påverkande faktorer som finns på landsbygd respektive i storstad när det 

gäller valet till gymnasiet. Respondenterna fick ringa in flera alternativ som stämde överens 

med valet till gymnasiet. Flest antal inringande alternativ är annat med sammanlagt 63 svar. 

Där fick respondenterna skriva ner vad annat kan vara. Exempel på detta från landsbygden 

kan vara intressen och drömmar samt att man inte vet vad man ska välja. För båda regionerna  

finns det en majoritet som svarade ”annat” på frågan, med skilda svar. Det alternativ som inte 

ringades in som ett val bland respondenter i storstad, är vilket kön en har.  

Alternativet ”annat” när det gäller påverkan, har många olika betydelser för respondenter som 

ringat in det. Hur en själv är som person, ens tankar och åsikter samt förutsättningar och 

egenskaper är ett urval av det som ”annat” står för, när det gäller frågan om påverkan. Hur 

andra tycker och tänker finns även i detta alternativ, även frågor om bland annat vilka ämnen 

som ingår i en viss utbildning, vad framtiden kan innebära och vad för betyg som krävs för att 

ha chans att komma in på en viss gymnasieutbildning 

Att föräldrarnas yrke och vart du bor har ungefär lika många respondenter på landsbygden 

och i storstaden svarat. Föräldrarnas yrke har 27 inringade svar och vart du bor 26 stycken. 

Föräldrarnas utbildning har större del i storstaden än på landsbygden. Vilket kön du har några 
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respondenter ringat in medan ingen, varken i storstaden eller på landsbygden har svarat 

föräldrarnas födelseland.  

 

Inom landsbygden är andelen som fyllt i vart du bor som en påverkansfaktor ungefär en 

fjärdedel av antalet respondenter från landsbygden i undersökningen. Enligt tidigare studier 

om regional och lokal kontext som till exempel i Anna Sandells avhandling (2007). Där hon 

beskriver hur gymnasievalets förutsättningar kan kopplas till plats då det finns skillnader 

mellan orter vad gäller utbud samt att utbildningsprogrammens status regleras utifrån ortens 

karaktär (Sandell 2007). Utbudet är mindre på landsbygden när det gäller gymnasieprogram 

så valmöjligheterna är begränsade på grund av få program. Vill eleven bo kvar finns det ett 

visst utbud att förhålla sig till. Vill eleven läsa något som inte finns måste de flytta eller 

pendla mellan kommunerna vilket inte passar alla. Detta styr valet på landsbygden och 

eleverna har inte samma valmöjligheter som i storstaden. I storstaden ser utbudet av 

möjligheter annorlunda ut. Möjligheterna för elever i årskurs 9 blir större än på landsbygden. 

Skolverkets aktuella analyser 2012 om Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet nämner 

begränsningar som kan bero på den regionala och lokala kontexten som personen befinner sig 

i (Skolverket, 2012). Analysen lyfter fram kontext som betydelsefull aspekt, som kan kopplas 

med de svar som enkätens respondenter ger, kan ge en fingervisning om.   

 

Att utbudet på landsbygden respektive storstaden styr till viss del visar tidigare studier på. 

Detta kan vi även utläsa i några enkäter genom att koppla ihop fråga 1 om vad de drömmer 

om, med fråga 8 om vilket de tror är sitt tänkbara jobb för framtiden. Till exempel en 

respondent som valt ett yrkesförberedande program på landsbygden menar att genom att det 

inte finns Bygg- och anläggningsprogrammet valde hon därför något annat som finns 

eftersom hon inte vill flytta. Denna person har valt Restaurang- och livsmedelsprogrammet, är 

dock inte säker på sitt val just nu utan tror sig jobba med måleri i framtiden. På frågan om 

vilka möjligheter personen ser på att bli det den drömmer om har hon ringat in siffran 7 som 

vi anger som medel stora i tabellen. Genom att programmet inte finns på orten och personen 

inte vill flytta beror detta på förutsättningar, att bli det de drömmer om, genom att Bygg- och 

anläggningsprogrammet inte finns.  

En koppling till utbudet på landsbygden kan göras genom detta exempel om tjejen som 

drömmer om att bli målare. Valet till gymnasiet upplevs inte säkert då hon valt utifrån vilka 

program som finns och inte vad hon själv vill. Det hon vill är att inte behöva flytta vilket gör 
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att det får styra valet. Hennes karriärmöjligheter inom måleri begränsas. Men hon tror sig 

ändå jobba med måleri vilket gör att utifrån Careershipteorin kan individens 

handlingshorisont förändras (Andergren, 2014).  

Ett exempel på utbudet från de högskoleförberedande programmen svarade en tjej på 

landsbygden att hon valt Teknikprogrammet men berättade efter ifylld enkät att hon 

egentligen vill gå Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet finns inte i 

kommunen så därför blev valet styrt till Teknikprogrammet vilket dock ändå är ett lika säkert 

val för eleven ifråga då båda programmen är högskoleförberedande och troligtvis den ingång 

eleven tänker en av faktorerna som spelar roll i valprocessen är att få gå ett brett program. 

Likaså är andelen som fyllt i föräldrarnas yrke som en påverkansfaktor också nästan en 

fjärdedel av antalet respondenter från landsbygden i undersökningen. Utifrån Pierre Bourdieus 

teori kan det kopplas till det sociala arvet och familjen. Likaså inom storstaden där fler än på 

landsbygden har ringat in föräldrarnas utbildning. Den miljö som individen befinner sig kan 

påverka deras framtida val. Att på landsbygden spelar föräldrarnas yrke roll samt har fler 

respondenter valt ett yrkesförberedande program. Att det är fler i storstaden som valt ett 

högskoleförberedande program samt att föräldrarnas utbildning har spelat en större roll i deras 

val än på landsbygden. Föräldrarnas utbildningsbakgrund kan ses som ett kulturellt kapital, 

som går från förälder till barn, enligt Bourdieu. Bourdieu menar även att tillgångar, så som till 

exempel vänskap och släktband, ses som socialt kapital. Detta gör det möjligt för eleven att 

skaffa ett utbildningskapital. Högskoleutbildning i fokus är även det en fråga om kapital 

(Andergren, 2014). 
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Tabell 7: Inspiration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

På frågan om vad som gett inspiration till valet till gymnasiet kunde respondenterna ringa in 

flera alternativ. Dett visar vi med denna tabell. 

 

Tabell 7 visar att alternativet “intresse” ringades in mest bland respondenterna i landsbygd 

respektive storstad. Det alternativ som fick minst antal inringande är alternativet“inget alls”. 

Intresset ger enligt enkäten, störst inspiration för val till gymnasiet, medan alternativet att 

inget alls har varit en inspiration ligger längst ner i listan. Det går att förstå som ett fält, med 

hjälp av Pierre Bourdieus begrepp, som en kraft i sammanhanget för eleverna (Andergren, 

2014).  

 

Efter alternativet ”intresse” ringades alternativet ”annat” in näst mest. Där kan vi utläsa att det 

finns det många olika inspirationskällor. Sociala medier, hur en är som person med olika 

egenskaper och vad det finns för möjligheter med ett visst val. Även föräldrar och kompisar 

står alternativet ”annat” för i detta sammanhang.   

 

Minst antal inringningar blev praktik.  
 

 

 

 

 

Inspiration till 
gymnasievalet 

Antal svar 
Landsbygd 

Antal 
svar 
Storstad 
 

Svar 
Totalt 

Studiebesök 9 13 22 
Informationsdagar 4 16 20 
Praktik 3 6 9 
Intresse 31 50 81 
Inget alls 4 4 8 
Annat alternativ 
 

10 14 24 
 

Summa 61 103 164 
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Tabell 8: Betydelsefulla personer 
Betydelsefulla 
personer i 
valprocessen 
(gymnasievalet) 

Antal svar 
Landsbygd 

Antal 
svar  
Storstad 
 

Svar 
Totalt 
 

Mamma 19 48 67 
Pappa 22 40 62 
Studie- och 
yrkesvägledare 

3 10 13 

Lärare 0 3 3 
Syskon 8 15 23 
Kompisar 15 22 37 
Annan person 10 13 23 
Summa 77 

 
151 
 

218 

 
 

På frågan vilka personer som haft betydelse i valprocessen kunde respondenterna ringa in 

flera alternativ. Antalet inrigningar på varje alternativ visas i tabellen ovan. 

 

Tabell 8 visar att mamma och pappa är de två svarsalternativ som ringades in flest gånger 

både på landsbygden och i storstaden. Lärare visade sig ha minst betydelse, där inga på 

landsbygden stod för det valet och i storstaden några få. På alternativet ”annan person” finns 

det en själv och kompisar, bland det som finns skrivet under alternativet ”annan person”. 

 

Kompisar är det alternativ som kommer efter mamma och/eller pappa. Lika många 

inrigningar ser vi har syskon och ”annan person”. Det är inte många inringade svar på om 

studie-och yrkesvägledaren att den är en person som haft betydelse för deras val. 
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4.1.3 Studie- och yrkesvägledarens roll 

För att få svar på studie- och yrkesvägledarens roll i valprocessen, att välja till 

gymnasieskolan, innehöll enkäten även en fråga om detta samt en följdfråga på vilket sätt. 

Första frågan skulle besvaras med att ringa in ett svar mellan 1-10, där 1 stod för liten roll och 

10 stod för stor roll. Vi sammanfattar siffrorna 1-3 till liten roll, 4-7 till medel och 8-10 till 

stor roll. På landsbygden svarade flest respondenter genom att ringa in alternativet 4 i mitten, 

4-7 på skalan, och att Studie- och yrkesvägledaren har spelat medel stor roll. Därefter var det 

fler respondenter som ringat in liten roll än de som ringat in stor roll.  

På den andra frågan kunde respondenterna på landsbygden beskriva rollen som en som svarar 

på frågor och visar på möjligheter, samt ger information om gymnasieprogrammen. Några 

elever som ringat in liten roll menar att de redan visste vad de skulle välja till gymnasiet. Men 

det fanns även till exempel en elev som ringat in en 2 och kommenterade att den inte pratat 

med studie- och yrkesvägledaren så mycket. Det betyder inte enligt en analys av 

respondentens enkät att det är för att personen redan vet vad hon vill bli utan tvärtom hade 

personen ifråga behövt vägledning. Det framkommer nämligen i enkätens tidigare frågor att 

hon inte vet vad hon vill bli och är inte alls säker på sitt val till gymnasiet.  

En elev som behövt vägledning och fått det har ringat in en 9 på skalan 1-10, på landsbygden 

och skrev bland annat att Studie- och yrkesvägledaren har hjälpt till att förstå allt.  

I storstad ringade en majoritet av respondenterna 1 i skalan 1 – 10, för studie – och 

yrkesvägledarens roll i processen att välja till gymnasiet. Bland de öppna svaren, om hur det 

kommer sig att de har valt den siffra som de har valt i skalan 1 - 10, finns bland annat 

förklaringen att respondenten redan gjort sitt val, redan bestämt vilket program som skall 

väljas och att respondenten inte har känt ett behov av att besöka en studie- och 

yrkesvägledare.I mitten av skalan, med något av alternativen 4 – 7, finns det betydligt fler 

som har svarat, än alternativen 8 – 10, som står för stor betydelse. Svar på frågan om hur det 

kommer sig att de valt den siffran som de valt, är bland annat att studie- och yrkesvägledaren 

har hjälpt till med information och svarat på frågor, men inte varit avgörande för det beslut 

som de själva gjorde till slut. Det går att tolka detta som att det i storstaden finns liten 

betydelse och även lite mer betydelse som studie- och yrkesvägledarens roll spelar i processen 

att välja till gymnasiet.  
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4.2 Resultat av två fokusgruppsintervjuer 

I detta avsnitt presenteras de två kvalitativa fokusgruppsintervjuer från landsbygden 

respektice storstaden. Vi använder oss av våra tre teman. Utfallet på fokusgruppsintervjuerna 

blev två killar och två tjejer i storstaden. På landsbygden deltog fyra tjejer. Detta genom 

frivilligt deltagande och könsfördelningen blev då denna.  

 

4.2.1 Framtidsval och framtidsmöjligheter 
 

På landsbygden hade tre av informanterna valt Naturvetenskapsprogrammet och en hade valt 

Estetiska programmet. Detta berättade dem direkt efter första frågan om vad de drömmer om 

att bli. Utifrån drömmen vill de gå ett program som ger dem möjlighet att bli det de drömmer 

om.  

På landsbygden drömde tjej 1 om att bli läkare i framtiden och att komma in på Högskolan. 

Hon ville ha bra betyg, bra jobb och ha roligt. Tjej 2 berättade att hennes dröm är att bli 

arkitekt och ser det som en möjlighet medan hon gillar till exempel att sminka men det är svårt att 

bli något med det. Hon vill också vara en jätte bra elev, gå vidare till Universitetet och ha en bra 

framtid med egen och bra familj, och ett bra liv. Tjej 3 som valt Estetiska programmet, som är ett 

högskoleförberedande program, beskrev sin dröm om att bli skådespelerska genom att hon tittat 

på mycket teveserier och filmer och alltid tyckt att de gör ett så bra jobb och att hon vill göra det 

en dag därför har hon valt estetiska programmet och inriktiningen teater. Tjej 4 är inte riktigt 

säker ännu men har tänkt att hon vill bli kirurg. Hon hoppas att hon kan läsa vidare på Universitet. 

Därför har hon valt Naturvetenskapliga programmet så att hon sen kan tänka exakt vad hon vill bli 

i framtiden och vad hon jag ska läsa. 

Alla informanterna ser att det finns möjligheter att nå sin dröm och de var också överens om att de 

måste jobba hårt för att nå dit de vill. Tjej 3 beskrev detta: “En del grejer finns det överskott av i 

Sverige och en del grejer är väldigt svårt att bli. Som till exempel skådespelerska, det är väldigt 

svårt att bli i Sverige men jag tror att jobbar man hårt för nåt man verkligen vill så kommer man 

att nå upp till det. Det är det jag hoppas i alla fall” 

Utifrån begreppet etnicitet är tjej 1, 2 och 4 från ett annat land än Sverige. De är inte heller födda i 

Sverige så deras modersmål är inte svenska. Tjej 3 är född och uppvuxen på landsbygden och i 

Sverige. Tjej 2 berättade att om man är från ett annat land så måste man ha en större dröm för att 
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det är svårare för “oss” att göra någonting. Vidare beskrev tjej 1 deras situation från det land de 

kommer ifrån genom att säga:  

”Vi har svårt att följa våra drömmar och gå på Universitet, för det är jobbigt, det är dyrt och det 

går inte utan det är jätte svårt. Så om vi hittar chansen då måste vi göra våran dröm”. 

Det är även viktigt att göra sina föräldrar stolta och göra någonting stort för världen. Tjej 4 

menade att om man först kunde “fixa” sitt eget liv och att man sen ger till föräldrarna “dom 

sakerna” som inte finns i deras land. På så vis utgår deras dröm, utifrån vad de under intervjun 

uttrycker, mycket ut på vad som kan bli bra för dem, för deras familj och för världen. Vad som 

också framkom under fokusgruppsintervjun var deras oro för framtiden och att de tror att det 

kommer att bli svårt att nå sin dröm på grund av att det är mycket läsning på Naturvetenskapliga 

programmet samt att de inte känner sig så säkra på det svenska språket och om de kommer att 

klara linjen. De vill klara av studierna, komma in på högskola/universitet och bli något stort som 

de uttrycker sig. De känner inte att de kan tänka på att ha roligt just nu och de känner sig osäkra 

på vilken “annan” linje de kan gå för att vara säker på en bra framtid. Tjej 2 berättade att hon hört 

att man ska gå en linje som man gillar mest och att man har roligt på den linje man går. Men det 

är lite svårt menade hon för man måste tänka på framtiden också.  

“Om jag till exempel vill bli en arkitekt då måste jag gå Natur men om jag skulle vilja nån annan 

linje så skulle jag gå Barn- och fritid helst. För jag tror såklart att det är lättare” 

Det som framkommer gemensamt för alla informanter på landsbygden är att framtiden är 

osäker, om de ska klara studierna samt få det jobb de drömmer om. Dock är de säkra på sitt 

val till gymnasiet för med hårt arbete ser de vilka möjligheter linjen ger. 

I storstaden, hade alla fyra informanterna olika val av gymnasieprogram. I gruppen fanns det 

en person som valt naturvetenskapsprogrammet, en som valt ekonomiprogrammet, den tredje 

valde teknikprogrammet, medan den fjärde personen valde samhällsprogrammet.  

På frågan om vad det fanns för drömmar inom gruppen, bestående av elever i storstad, kom 

det upp att det var att hjälpa andra människor, som den största drömmen var. Både tjejerna 

och killarna i fokusgruppsintervjun var överens om det, med olika sätt att beskriva vad det 

innebär att hjälpa. Den ena tjejen beskrev det genom att beskriva det allmänt, medan den 

andra tjejen valde att ett exempel av ett yrke, för att beskriva vad det kan innebära att hjälpa. 

Att hjälpa andra i vardagslivet, t ex som advokat, med rättsliga frågor, fick bli exemplet för att 

illustrera svaret.    
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I samtalet om drömmar och yrkesdrömmar, kom det även upp exempel på drömmar som alla 

fyra tyckte var intressanta yrken att tänka på, men inte något att satsa på. Astronaut och pilot 

var två yrken som informanterna beskrev som fascinerande och häftiga yrken att drömma om.   

För att nå sina mål, vad det än är, ger tjejerna i gruppen en beskrivning om vad som är det 

viktigaste. Det viktigaste är, enligt tjejerna, att plugga och att ha rätt attityd. Det är då det går 

att lyckas, enligt dem. En av killarna nämner att det är beroende på vilket yrke det handlar 

om, men vill lägga till att det är en fråga om att vara smart eller inte, som är av betydelse för 

att ha en chans att lyckas eller inte. För att kunna lyckas att nå sina mål behöver en person 

vara smart, enligt den ena killen i gruppen.  

 

De två tjejerna är inne på att det gäller att jobba hårt med skolan och lära sig vad det innebär 

att jobba hårt och kämpa, innan det är möjligt att veta vad det innebär att jobba hårt och 

lyckas i arbetslivet. Detta resonemang ledde vidare till en diskussion om att ha det lätt eller 

svårt i skolan, och vilka möjligheter som följer efter det. Alla fyra håller med varandra om att 

det är viktigt att kunna säga till om en behöver hjälp med något.  

 

En av killarna nämner att det verkar finnas en norm i samhället, där tjejer är generellt smartare 

än killar. Enligt en av tjejerna är det samhället som uppfostrar tjejer att plugga mer, men 

samtidigt gör att tjejer inte får nå enda till toppen.  

”Vi lever i en mansdominerad värld” 

 

Tjej 2 i storstaden beskriver orsaken med meningen att det är män som är den dominerande i  

världen. Hon beskriver hur det ligger till med meningen:  

”jag kan ha lika bra utbildning som en kille men han får en högre lön än mig trots att jag 

kämpar lika mycket som honom”. 

 

Tjejerna i studien kommer in på olika yrken, som enligt dem är för tjejer respektive killar. För 

att illustrera skillnaden, nämns bland annat yrket sophämtare och säger: 

”Det är en norm att det ska män göra, men man pratar inte om det”  

 

Tjej 2 ger exempel på hur hon tror att andra kan tänka om hon skulle välja ett 

gymnasieprogram som kan förstås av andra som ett program för killar:”Folk skulle tycka det 

var konstigt om jag kommer och, jo men jag skulle vilja söka till bygg…” 
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4.2.2 Påverkansfaktorer 

En fråga under fokusgruppsintervjun var vad som påverkat deras val och där framkom olika 

släktingar och familjemedlemmar. För tjej 3 på landsbygden var det efter hon pratat med sin kusin 

som hon blev rekommenderad skolan hon sökt till. Därefter kollade hon utifrån föräldrarnas 

önskemål om linjen var högskoleförberedande. Så här sa hon: “Man kan välja till Matte 2b eller 

Ma 1b eller vad det nu e så då är den också högskoleförberedande men Estet i sig tror jag är 

Högskoleförberedande eller nåt. Men just då att jag har en högskoleförberedande grund och hade 

jag inte valt till Ma 2b så hade jag inte fått gå där för mina föräldrar för dom vill att jag ska ha 

en högskoleförberedande utbildning. Jag är den första av mina syskon som har fått gå Estet”.  

Tjej 2 på landsbygden berättade att hon fick idén från hennes morbror att bli arkitekt som också är 

arkitekt vilket hon tycker är intressant. Hon vill göra något som syns i världen och ett speciellt hus 

och sen vill hon göra sitt eget hus. Vidare berättade hon: “Jag tänkte faktiskt gå teknik men då 

kommer jag inte ha min syster och min bror. Min bror vill också Natur. Så jag tänkte jag kan gå 

Natur med dom så att jag kan få hjälp, så vi kan hjälpa varann så man blir duktig allihop”. Hon 

vill med andra ord inte flytta eller vara ensam i sitt val till gymnasiet. 

De olika påverkansfaktorer som styr deras framtidsmöjligheter framkommer. De beskriver hur 

familjen påverkar, om linjen är högskoleförberedande eller inte och om linjen finns på orten. 

Deras tankar och funderingar om framtiden blev tydliga i denna fokusgruppsintervju på 

landsbygden.  

När samtalet i storstaden fortsätter om valet till gymnasiet, hur tankarna går, och vad som kan 

ha påverkat och inspirerat dem att välja det som de har valt berättade Kille 1:  

”Jag ville gå typ tekniskt program på grund av att jag vill jobba med ungefär sådana grejer 

och att det är ganska lätt att få jobb efter det på de skolorna. Och så är det mycket praktik, 

som kommer in i CV:t. Jag är skoltrött så jag vill ha praktik i skolgången, så att det inte bara 

är i skolan”  

Han känner sig skoltrött redan i slutet av grundskolan, hade en inverkan på vilket val som 

gjordes inför gymnasiet. Han berättar även om att det är poängen som har en betydelse för 

vilka program som det går att välja på, där program som med för högt snitt väljs bort.  

 

Kille 2 berättade mer att det enligt honom är betygspoängen som påverkar vilka val det finns 

att välja på, inför gymnasiet. Enligt honom gäller det att välja bort alternativ som de 

betygspoängen som en har inte räcker till för i konkurrensen om platserna. I andra hand ser 
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denna kille information om vad en vill gå, som går att ha en chans att komma in på, som en 

viktig faktor. Att titta på betygspoängen för att se hur många poäng som krävs för att nå ett 

snitt att kunna söka på, höll de andra med om att det var viktigt. En av tjejerna tror att andra 

vill ha liknande snitt som de andra som väljer samma program har. Att en person med ett visst 

poängsnitt inte vill hamna bland dem som har mkt längre snitt än vad man själv har, enligt 

henne.  

 

Kille 2 fortsatte berätta att det var skolan som han först tänkte på och såg som det viktigaste. 

Detta eftersom han var intresserad av en typ av idrottsgren som det fanns en utbildning för på 

en viss skola. Vilket program som han skulle välja var inte det viktigaste, så länge det var 

idrotten som han fick ägna sig åt under sin gymnasietid. Kille 2 berättade även att det var ett 

syskon som finns honom att ändra sig. Han fick frågan om vad han tänkte sig att göra om sin 

plan att satsa på idrotten inte gick som planerat. Efter att ha börjat tänka på det, började han 

tänka om kring sitt gymnasieval, både program och skola.   

 

För en av tjejerna var familjen en stor inspirationskälla för sitt val av program. Enligt henne är 

hennes familj högutbildad och ger henne tipset att välja det som hon vill, samtidigt som hon 

berättar att hon inte kan välja precis allt, t ex är det ett nej från familjens sida att bli 

bibliotekarie eller lastbilschaufför. Hon beskriver det som att det finns stöd hos familjen 

samtidigt som det finns en press från dem att välja. Hon beskriver även en egen press på sig 

själv som bygger på en vilja att läsa på universitet och tjäna pengar som går att leva på.  

 

Tjej 1 beskriver universitetet som en plats där det går att träffa personer som tänker samma 

som en själv. Tjej 2 reagerar på det och menar att ”Man kan inte definiera en person utifrån 

en utbildning…”  

 

Hon beskrev sig själv som en person som alltid har varit skolmotiverad, alltid har pluggat och 

prioriterat läxor och att läsa. För henne har skolan alltid skolan i fokus, vilket hon beskriver 

som en orsak till att tro på sina möjligheter att lyckas nå sina mål. Hon beskriver även att hon 

alltid har velat lyckas, och tänkt på framtiden och alltid haft ett mål. Tjejerna i gruppen 

beskriver lycka, genom att tala om att kämpa och utvecklas som person. För dem är framtid 

och utbildning viktigt och de ser utbildning som den bästa vägen att komma framåt på.   
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Båda tjejerna berättar att de valt gymnasieprogram utifrån tanken på att de vill kunna läsa 

vidare efter gymnasiet, detta var också en självklarhet och hjälp när de skulle välja program. 

Med det i fokus gick tankarna på vad det finns för program inom de högskoleförberedande 

programmen, och att välja ut ett program beroende på vad det kan leda till. Tjej 1 kände att 

det var naturvetenskapsprogrammet som kändes som det bästa valet, eftersom det är brett och 

öppet för alla typer av vägar efteråt. De beskriver proceduren att välja genom att beskriva hur 

de har valt bort alternativ, och slutligen kommit fram till ett svar på frågan, vilket program de 

ska välja att söka till.  

 

4.2.3 Studie- och yrkesvägledarens roll 

På landsbygden berättade alla fyra att Studie- och yrkesvägledaren varit till stor hjälp. De 

tycker att hon varit stöttande och besvarat deras frågor. De har fått berätta sin dröm och fått 

hjälp att välja linje utifrån den. Tjej 2 beskriver det så här: “Jag tycker att det är jätte bra hon 

finns här för vi får jätte stor hjälp eftersom vi inte kan få det av våra föräldrar eller jag vet 

inte om det finns någon annan som kan hjälpa oss lika mycket som hon. Det är jätte bra och 

det är viktigt”. 

Gymnasievalet beskriver informanterna som ett svårt val och ett viktigt val för framtiden. 

Därför har Studie- och yrkesvägledaren spelat stor roll i deras valprocess. Det framkom under 

intervjun att när de känner sig osäkra inför framtiden och gymnasievalet kan de prata med 

Studie- och yrkesvägledaren.    

I storstaden beskrev informanterna att studie- och yrkesvägledaren inte har haft någon roll i 

den valprocess som de fyra eleverna haft inför sitt gymnasieval. Enligt dem har mötet med en 

studie- och yrkesvägledare på skolan inte gett dem någonting. Det enda exempel som en av 

killarna kunde komma på, var att studie- och yrkesvägledaren hade hjälpt till med det 

praktiska med att kunna lägga in gymnasieval i det system som används. En av tjejerna gav 

exempel på en liten hjälp som studie- och yrkesvägledaren hade varit en del av. Det var, enligt 

tjejen, att visa vad en kan bli efter naturvetenskapligt program respektive 

ekonomiprogrammet.  
  
Det som alla fyra i storstad såg som frågor som studie- och yrkesvägledaren kunde ha bidragit 

med, enligt deras önskan, men inte gjort, var att berätta vad en kan bli efter varje program och 

om hur gymnasieskolan egentligen fungerar. Enligt dem fick de inte veta det, och efterfrågar 
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det. Exempel på hur gymnasieskolan fungerar är för dem vad det finns för kursplaner och 

annat som styr gymnasiet. De kom flera gånger in på att en brist som de känt, var att det inte 

fanns information om hur själva systemet fungerar, hur gymnasiet fungerar, hur det systemet 

är upplagt med kursplaner osv. 

 

En av killarna berättade om att han sökte upp en studie- och yrkesvägledare utanför skolan, 

för att få information om hur det fungerar med gymnasiestudierna. På skolan fick han enbart 

frågor av studie- och yrkesvägledaren om vad han ville läsa för program och på vilken skola. 

För ytterligare frågor kände han att han kunde vända sig till en annan person för att försöka få 

mer svar och mer hjälp med sina frågetecken inför gymnasieansökningen.  

 

Allmäna frågor om vad man vill bli är alla fyra överens om att det inte är en så bra fråga, då 

det kan ge svaret att det är något som man vill bli, men inget som man kan bli. Exempel på ett 

sådant svar är enligt alla fyra yrket astronaut. Skillnad mellan en friskola och en kommunal 

skola är en önskefråga som alla fyra önskar att en studie- och yrkesvägledare kan berätta om. 

Även fråga om svårighetsgrad och en vädjan om att en studie- och yrkesvägledare bör vara 

realistisk, tog de upp.  
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5. Diskussion 

Med hjälp av tabellerna kan vi diskutera vår empiri i detta kapitel som utgår från syfte och 

frågeställningar. Hur upplever då elever i årskurs 9 sina framtidsmöjligheter att nå sina 

drömmar, beroende på om de bor på landsbygden eller i en storstad? Vilka faktorer har 

påverkat elevernas val och finns det likheter och skillnader mellan vilken region de kommer 

ifrån? Vilken roll har studie- och yrkesvägledare spelat för eleven och vad säger det för oss 

inom yrket som studie- och yrkesvägledare? 

 
5.1 Framtidsval och framtidsmöjligheter 
 

Då eleverna går i årskurs 9 och har gjort ett första val till gymnasiet visar enkäten på vilket 

program respondenterna valt, kopplat till vad de drömmer om att bli och vad som är ett 

tänkbart jobb för framtiden. Vi kan utläsa skillnader och likheter mellan landsbygden och 

storstaden. Ett intressant resultat är att på landsbygden har fler elever valt ett 

yrkesförberedande program än ett högskoleförberedande och tvärtom i storstaden, där fler 

elever har valt ett högskoleförberedande program. Att könsfördelningen är lika mellan 

regionerna spelar på så vis ingen roll utan Bourdieus begrepp som habitus och socialt fält är 

mer tydligt då detta kan skilja sig utifrån vilken påverkan som finns runt individen 

(Andergren, 2014). Dock kan man utläsa i resultatet att det är fler tjejer som är osäkra till sitt 

val till gymnasiet än killar är. Beror detta på utbudet? Skolverkets rapport visar också på 

utbudet av möjligheter, till exempel universitet, gymnasieskolor, olika gymnasieprogram och 

om det finns många med hög utbildning i regionen kan påverka elevers val (Skolverket, 

2012). Att på landsbygden väljer eleverna ett yrkesförberedande program därför att det 

erbjuds samt ger ett tänkbart jobb i framtiden. Medan i storstaden finns närheten till vidare 

utbildning på Högskola och Universitet vilket gör att eleverna känner större säkerhet i att 

välja ett högskoleförberedande program? Med detta menar vi att det är viktigt för eleverna att 

veta vilka möjligheter som finns efter gymnasiet till exempel att kunna söka till Universitet 

och Högskola efter gymnasiet. Det finns fler möjligheter att nå sina drömmar, med 

förutsättning att en jobbar hårt för att nå dit. Men vi tänker att om elever väljer ett 

yrkesförberedande program så finns det även möjlighet att välja till kurser vilket då gör att det 

sedan går att läsa på Universitet och Högskola men det var intressant att ingen lyfte fram den 

möjligheten, varken på landsbygden eller i storstaden.  
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Till fokusgruppsintervjuerna tog vi med för att fördjupa oss i vilka tankar eleverna hade kring 

sin framtida dröm och gymnsasieval. Där hade alla informanterna valt ett 

högskoleförberedande program oavsett region. Det som skilde sig var könsfördelningen där 

informanterna på landsbygden var 4 tjejer och i storstaden 2 killar och 2 tjejer. Det framkom 

intressanta resultat genom att tjejer anser att man måste jobba hårt för att nå sin dröm medan 

killarna även menade att de gäller att vara smart. Utifrån begreppet etnicitet kommer det även 

fram på landsbygden att de är osäkra på att nå sin dröm genom att de inte kan det svenska 

språket så bra och vet då heller inte om de kommer att klara av programmet som de valt.  

Eftersom vi ville undersöka vidare med hjälp av eleverna i fokusgruppsintervjuerna så kom 

det fram olika tankar om olika gymnasieprogram. Därför tycker vi diskussionen går vidare 

med hur det idag verkar pratas om vilka yrken som man ska ”satsa på”. Är det högstatus 

yrken som är drömmen för att det ger mest pengar och inte lågstatus som exempelvis 

undersköterskor? 

 

Möjligheterna att nå sina drömmar upplever majoriteten av respondenterna på landsbygd och i 

storstad som stora och att det inte skiljer sig så mycket åt mellan region visar på mycket 

positiva och intressanta resultat. Skillnaden i procent kan man se i tabellen inte skiljer sig så 

mycket åt både när det gäller stora möjligheter och medel stora möjligheter. Gymnasievalet är 

ett första val av utbildning mot sin dröm och kommande yrke. Det finns en minoritet av 

respondenter som anser att det finns små möjligheter.  

 
Storstaden har mycket att erbjuda men den press dagens ungdomar känner för framtiden ser 

likadan ut oavsett var man bor. Är det så att regionen styr valet så visar vår undersökning att 

utbudet leder till att välja ett brett program som ett högskoleförberedande program, för att 

sedan ha fler valmöjligheter efter gymnasiet? Skjuter eleverna framtiden framför sig? Att på 

landsbygden är utbudet mindre och de framtidsmöjligheter eleverna ser är ett framtida jobb 

efter gymnasiet och att de vill kunna jobba med något direkt de slutat och att programmet 

leder till ett jobb. Att färre elever har valt ett högskoleförberedande program betyder det att de 

inte vill flytta? Eller är det som Hodkinson & Sparks menar i sin Careershipsteori att 

individens karriärmöjligheter begränsas av handlingshorisonten och hur långt man kan se från 

sin nuvarande position? (Andergren, 2014).  
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5.2 Påverkansfaktorer 
 
I vår studie fick vi reda på olika faktorer som påverkade eleverna när de gjort sitt val till 

gymnasiet. Det verkar finnas faktorer som påverkar valet, som inte enbart går att illustrera 

med geografiska förutsättningar och fråga om utbud. Både elever i storstad och på landsbygd i 

denna studie, ser övervägande ljust på sin framtid och sina framtidsmöjligheter. För att 

försöka förstå vad som kan ha en påverkan på hur de ser på sina möjligheter, innefattar 

studien frågor om detta. Resultatet visade att alternativet “annat” fick många att ringa in det 

och berätta om vad det innebar för dem. Detta tycker vi visar att det finns en större bredd av 

påverkansfaktorer än dem som vi hade med i konstruktionen av enkäten. Vi kan se att på 

landsbygden och i storstaden har intresset fått spela en ganska stor roll för valet både när det 

gäller inspiration till valet samt de som svarat annat i frågan om påverkande faktorer. Vi 

tycker att det är intressant att intresset får så stort utrymme som inspirationskälla.  

Samt kunde några som inte visste vad de vill bli skriva på raden om ”annat”.   

Fokusgruppsintervjuernas informanter kom in på frågan olika faktorer som kan påverka. I 

storstaden pratade de om att vara smart och att ta studierna på allvar och samtal om normer 

och kön blev i fokus. Att jobba hårt för att nå sin dröm menade även informanterna på 

landsbygden och etnicitet blev ytterligare en påverkansfaktor.  

Genom denna studie kan vi tolka att det finns många påverkansfaktorer när det gäller 

framtidsval och framtidsmöjligheter. Släktingar och familjemedlemmar spelar till exempel en 

ganska stor roll i val till gymnasiet och framtida yrkesval både på landsbygden och i 

storstaden. Vart en bor och vad ens föräldrar har för yrke, är dominerande i frågan om 

påverkansfaktorer efter alternativet “annat”.  

 

Samtidigt som det är elevens egna val och de beskriver att det är intresset som har haft 

betydelse i deras val, så blir de påverkade och detta är mycket intressant. Betydelsefulla 

personer för att göra sitt val, är mamma och pappa. Sedan kommer kompisar och ”annan 

person”, med flera olika innebörd vilket även kan ha en del i valprocessen. 

Hur mycket är då eleven påverkad från sin omgivning och hur mycket väljer den själv? 

Hur kan sådana påverkansfaktorer hanteras för att eleverna på landsbygden och i storstaden 

ska uppleva att de själva kan välja som de tycker och tänker? 
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5.3 Studie- och yrkesvägledarens roll 
 

Det finns en skillnad mellan respondenterna på landsbygden repektive stortstaden när det 

gäller Studie- och yrkesvägledarens roll. Samt kom det fram skillnader i de två kvalitativa 

fokusgruppintervjuerna. Under samtalet på landsbygden berättade alla fyra att Studie- och 

yrkesvägledaren varit till stor hjälp. I storstaden har Studie- och yrkesvägledaren inte haft 

någon roll. Detta tycker vi är intressant att lyfta fram då det skiljer sig på vilka personer som 

deltog. Från enkäten svarade majoriteten av respondenter från storstaden att Studie- och 

yrkesvägledaren spelat en liten roll. På landsbygden fanns det några fler som svarat att Studie- 

och yrkesvägledaren spelat lite större roll.  

Både på landsbygden och i storstaden var en majoritet av respondenterna och informanterna 

säkra på sitt första val till gymnasiet vilket vi tänker gör att Studie- och yrkesvägledaren inte 

spelar så stor roll. Dock att det finns behov går att utläsa i ett exempel från landsbygden. Vi 

tänker även att det finns en skillnad mellan killar och tjejer då det gäller hur säker de känner 

sig på sitt val. På landsbygden finns det, enligt enkätstudien, en del osäkra väljare, där tjejerna 

är i majoritet bland dem. Det är en intressant skillnad, som enkätstudien visar både 

geografiskt och när det handlar om kön.  Precis som fokusgruppen tycker kan gymnasievalet 

vara ett svårt val för många och vår studie visar även på att det finns några som är osäkra än 

fast de nu har valt. Det finns många valmöjligheter och framtidsmöjligheter och i storstaden 

diskuterar fokusgruppen om det finns mer som studie- och yrkesvägledare kan göra. Inte bara 

informera och visa praktiskt hur ansökan går till utan även erbjuda vägledningssamtal 

(Skolverkets allmänna råd, 2012). Det betyder att det är mycket individuellt vilket behov 

eleverna har och därför är variationen stor mellan respondenterna och informanterna något vi 

kan ta med som blivande studie- och yrkesvägledare i vår yrkesroll. Utifrån enkäten framkom 

att praktik haft liten inspiration tänker vi att det går att utveckla för att inspirera och visa på 

fler möjligheter.  
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5.4 Sammanfattande diskussion 
 

Vi inleder vårt resultat av enkätstudien med en tabell av könsfördelningen för att diskutera på 

vilket sätt kön har någon påverkan eller inte på resultatet. Vi kan konstantera att än om antalet 

enkätsvar blev olika många från vardera region, landsbygd och storstad så är 

könsfördelningen i procent väldigt nära varandra och på så vis är det fortsättningsvis mer 

jämförelsebart att analysera och diskutera. Det var fler tjejer än killar som svarade på 

enkäterna samt de som deltog i de två fokusgruppsintervjuerna. Vi tänker oss att fördelningen 

av kön kan ha en påverkan på vårt resultat. Sammanfattningsvis kan vi konstantera att vi fått 

svar på våra frågor genom att kombinera en enkätstudie med två fokusgruppsintervjuer. 

Genom vår undersökningen finner vi många intressanta resultat med både likheter och 

skillnader. Resultaten har vi kunnat analysera utifrån Pierre Bourdiues teorietiska begrepp och 

Skolverkets rapport om Ungdomarnas uppfattning om gymnasievalet. Vi ser kopplingar till 

Leif Andergren som anser att individen har ett eget ansvar (Andergren, 2014) och samband 

med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter men vi ser även mera genom denna 

studie. Vi har fått reda på hur elever i årskurs 9 upplever sina framtidsmöjligheter att nå sina 

drömmar, beroende på om de bor på landsbygden eller i en storstad, vilka faktorer som har 

påverkat elevernas val till gymnasiet och om det finns likheter och skillnader mellan vilken 

region de kommer ifrån samt vilken roll har studie- och yrkesvägledare spelat för eleven. I ett 

större perspektiv säger det mycket för oss inom yrket som studie- och yrkesvägledare. Allt 

detta är även viktig information för framtida forskning. Att i denna undersökning, hur elever i 

årskurs 9 på landsbygden respektive storstaden upplever sina framtidsmöjligheter att nå sina 

drömmar, visar på deras egna tankar och funderingar. Men också på många olika 

påverkansfaktorer som spelar roll för valprocessen. Som studie- och yrkesvägledare är det 

viktig information genom att det finns det både skillnader och likheter mellan landsbygden 

och storstaden. Detta har kommit fram i denna studie. Samtidigt som majoriteten, i vår studie, 

är säkra på sitt val till gymnasiet finns det några som är osäkra. Det finns en osäkerhet för 

framtiden bland dagens ungdomar och den första brytpunkten är gymnasievalet som även är 

en ofrivillig brytpunkt (Lundahl, 2010) vilket gör att betydelsefulla personer är till exempel 

mamma och/eller pappa. Även några informanter på landsbygden visar på behovet av studie- 

och yrkesvägledare och vi tänker att alla behöver någon att prata med om sin framtid. Vi 

tänker att det blir ännu viktigare att lyfta fram studie- och yrkesvägledaren genom denna 

studie. 



40 
 

6. Slutsats 
 
Vår slutsats är att framtidsmöjligheterna att nå sina drömmar ser majoriteten av eleverna som 

stora på landsbygden och i storstaden. Det som skiljer sig åt är att majorieteten på 

landsbygden har valt yrkesförberedande program och i storstaden högskoleförberedande 

program. Samtidigt som vi ser att studie- och yrkesvägledare är ett stort behov, visar 

enkätstudien att synen på studie- och yrkesvägledares roll i processen att göra ett val är liten. 

Majoriteten av elever i årskurs 9 anser inte att det är en stor roll som studie- och 

yrkesvägledaren har för dem i storstaden. På landsbygden ser det lite annorlunda ut då fler har 

ett behov av studie- och yrkesvägledare. Antalet tjejer var mer osäkra på sitt val till gymnasiet 

och det fanns även fler osäkra på landsbygden än i storstaden. Dock var det flest killar som 

svarat vet ej på frågan om de är säkra på sitt val till gymansiet. I fokusgruppsintervjun på 

landsbygden finns etniskt perspektiv på frågan om att nå sina drömmar. Enligt studiens 

informanter krävs det mer av personer som inte är från Sverige, för att kunna nå dit de 

drömmer om att komma. Föräldrar är för dem en viktig del genom att göra dem stolta. Det 

som framkommer gemensamt för alla informanter på landsbygden är att framtiden är osäker, 

om de ska klara studierna samt få det jobb de drömmer om. Dock är de säkra på sitt val till 

gymnasiet för med hårt arbete ser de vilka möjligheter linjen ger så än om det finns en tro på 

att kunna nå sina drömmar, finns det också en oro bland dem. Oron handlar om att det kan bli 

svårt att klara ett krävande program. Att tänka på framtiden när valet görs, återkommer 

ständigt. Att hjälpa andra människor på något sätt, är informanternas dröm i storstaden. Enligt 

dem kan även andra yrken vara en dröm, som t ex pilot och astronaut. Dessa drömyrken är, 

enligt dem, inte realistiska men finns ändå i deras tankar, då de ses som intressant och häftigt. 

Förutsättningar beror på många olika faktorer, inte bara geografiska förutsättningar. Både på 

landsbygden och i storstaden ser majoriteten av eleverna, både tjejer och killar stora 

framtidsmöjligheter. Dock har vissa hinder och en oro framkommit men genom 

fokusgruppsintervjuerna handlar det om att jobba hårt för att nå dit de vill. Som det ser ut i 

studien anser en majoritet att studie- och yrkesvägledaren inte haft så stor roll men det visade 

sig också där finnas skillnader mellan region. 
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Som vidare forskning på detta är det intressant att titta ännu mer på de faktorer som påverkar 

valet för framtiden. Det går till exempel att studera vidare och göra fler undersökningar om 

vad föräldrarnas yrke har för betydelse för framtidsvalet och påverkan utifrån kön på 

landsbygden respektive storstaden. Då det sociala arvet där familjen och mamma och/eller 

pappa har stor betydelse för framtidsvalet. Det framkom även i vår studie om en osäkerhet, 

bland eleverna, inför framtiden och att till exempel tjejer är mer osäkra på sina val än killar 

och att detta går att forska vidare på i en större undersökning med fler informanter och 

respondenter.   
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Bilagor 
Bilaga 1: Följebrev 
 
Vi är två blivande Studie- och yrkesvägledare som läser vid Umeå Universitet. Vi ska nu 
skriva vårt examensarbete. Vårt syfte är att undersöka hur elever i årskurs 9 upplever sina 
möjligheter inför framtiden och tankarna kring gymnasievalet samt vilka faktorer som 
påverkar deras valmöjligheter. Vi kommer att ha ett jämförande perspektiv på detta, genom att 
studera elever i årskurs 9 på landsbygd respektive storstadsregion. 

Vi kommer att använda oss av en enkät och genomför några intervjuer som bygger på 
enkäten. Enkäten är frivillig och eleverna är anonyma. 

Vi undrar om det finns möjlighet att genomföra enkäten i er klass? 

Svara så snabbt som möjligt, när det passar att komma. Vid eventuella frågor, kontaktar ni 
någon av oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anja & Susanne 

Anja Kerro                                         Susanne Kikas 
073-8130241                                       076-2630635 
anja.kerro@storuman.se                    susanne.kikas@gmail.com 
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Bilaga 2: Enkät 
 

Enkät 
 

För att besvara följande frågor skriver du svaret på angiven linje eller ringar in det 
svarsalternativ som passar bäst, ibland kan det vara flera alternativ. 
 

1) Vad drömmer du om att bli? 
 
________________________________________________________ 
 
           2)  Hur ser du på dina möjligheter att bli det du drömmer om? 
Ringa in den siffra som passar bäst 
 
1                 2                  3             4                5              6            7              8           9          10 
 
Mycket                                                                                                                             Mycket 
små                                                                                                                                       stora 
 
 
3a)  Vilket program har du valt till gymnasiet? 
Ringa in ditt svar  
 
Barn- och fritidsprogrammet                          Bygg- och anläggningsprogrammet 
 
Ekonomiprogrammet                                       El- och energiprogrammet 
 
Estetiska programmet                                      Fordons- och transportprogrammet 
 
Hantverksprogrammet                                    Handels- och administrationsprogrammet 
 
Hotell- och turismprogrammet                       Humanistiska programmet 
 
Industritekniska programmet                         Naturbruksprogrammet 
 
Naturvetenskapsprogrammet                         Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet                    Teknikprogrammet 
 
VVS- och fastighetsprogrammet                     Vård- och omsorgsprogrammet 
 
 
b) Är du säker på ditt val? 
Ringa in ditt svar 
 
Ja                 Nej            Kanske            Vet inte 
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4) Vad har gett dig inspiration till ditt val? 
Ringa in ditt svar. Flera alternativ är möjligt att ringa in 
 
Studiebesök                                             Praktik 
 
Informationsdagar                                 Intresse 
 
Inget alls 
 
Annat:_________________________________ 
 
 
5) Vad tror du har påverkat ditt val? 
Ringa in ditt svar. Flera alternativ är möjligt att ringa in  
 
Föräldrarnas yrke                                   Föräldrarnas utbildning 
 
Vart du bor                                               Vilket kön du har 
 
Föräldrarnas födelseland 
 
Annat:_______________________________________________ 
 
 
6) Vilka personer har haft betydelse för ditt val? 
Ringa in ditt svar. Flera alternativ är möjliga att  ringa in 
 
Mamma                                                     Pappa 
 
Studie- och yrkesvägledare                      Lärare 
 
Syskon                                                        Kompisar 
 
Annan person 
 
 
7) Hur anser du att Studie- och yrkesvägledaren på skolan har spelat roll för dig i din 
valprocess? 
Ringa in ditt svar 
 
1           2              3               4             5              6          7          8         9        10 
 
Liten                                                                                                                 Stor 
 
b) På vilket sätt? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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8) Vad tror du är ditt tänkbara jobb för framtiden? 

 
__________________________________________________ 
 
 
9) Är du  
 
Kille                    Tjej                   Annat  
 
 

10) Vart bor du? 
 
 
Landsbygden                              Storstadregion 
 
 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 3: Intervjuguide för fokusgruppsintervjuer 
 
Rundan som metod vid fokusgruppsintervju samt diskutera fritt. 

x Vad drömmer du/ni om att bli? 

Hur når man sin dröm tror ni? Vilka möjligheter ser ni och vilka hinder finns? 

 

x Vilket program har du/ni valt till gymnasiet? 

Hur gick det till när du kom på vad du skulle välja? Vilka valmöjligheter har funnits och vilka 
hinder? Vad tror ni har påverkat er i ert val? Vad har gett er inspiration till ert val? 

 

x På vilket sätt har Studie- och yrkesvägledaren spelat roll för dig/er i valprocessen? 

Vad tänker ni att en Studie-och yrkesvägledare gör och vad tycker ni att den borde göra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


