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Sammanfattning)
Syftet med denna studie var att försöka förstå de ungdomar som medvetet eller omedvetet gått 
emot könsnormer när de sökt till ett yrkesförberedande program på gymnasiet. De 
frågeställningar som studien utgått ifrån är: Vilket bemötande kan elever som gått emot 
könsnormer i sitt gymnasieval möta? Finns det någon i omgivningen som har påverkat 
informanterna inför gymnasievalet? Resultatet baseras på åtta kvalitativa intervjuer 
genomförda i Västerbottens län med fyra flickor och fyra pojkar mellan 17 och 27 år. Studien 
utgår ifrån tre teman i intervjuerna för att få en helhetsbild över hur ungdomarna själva 
upplevt sin resa. Dessa teman är: inför valet till gymnasiet, under skolgången samt efter 
gymnasiet. Det som framkom är att vad som påverkat informanterna stämmer relativt bra 
överens med vad litteraturen säger. Det vanligaste är att föräldrar och andra närstående 
påverkat men det gick även att se undantagsfall. Attityden kring könsöverskridande 
gymnasieval är inte önskvärd i förhållande till det moderna samhället. Bemötande från 
personal i skolan har chockerat oss med tanke på de jämställdhetsmål och styrdokument som 
finns. Författarna till denna studie hade förväntat sig en nolltolerans mot egna värderingar och 
fördomar i skolans värld men detta stämmer inte överens med resultatet.  
 
Sökord; Gymnasieval, könsskillnader, könsnormer 
 

 
 

 

 
 



 

Förord)
Att göra denna studie har på många sätt varit givande. Den har bland annat givit en större 

förståelse för vad som ligger till grund när ungdomar ska söka till gymnasiet och vad som kan 

vara viktigt att tänka på vid bemötande av elever som väljer otraditionellt. Vi har fått stor 

inblick i vad eleverna – det vill säga vår framtida målgrupp ser som problematiskt när det 

kommer till vår yrkesprofession och det är något som är viktigt att ta med sig ut i arbetslivet. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de informanter som hjälpt oss att genomföra denna studie, 

utan er hade vi inte kunnat skriva en rapport av hög kvalitet. Trots långa avstånd och fulla 

kalendrar har vi med er hjälp fått ihop tillräcklig empiri för att besvara våra frågeställningar.  

 

Dessutom stort tack till vår handledare Torbjörn Lindmark vid Umeå Universitet som hjälpt 

oss genom hela rapporten. Detta genom att läsa, kommentera och ge goda råd. Torbjörn har 

varit en stöttepelare som ställt upp med kort varsel och prioriterat oss när vi kört fast eller 

behövt extra stöd.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra fantastiska familjer, våra närstående, vänner och bekanta 

som stöttat och motiverat oss genom upplyftande ord och oändlig kärlek under hela 

studietiden. Ni är guld värda och vi hade inte fixat detta utan ert stöd – ännu en gång, stort 

TACK! 
 

 
Umeå 
Juni 2015 
Ida Norberg & Tina Lindgren 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning)

1.#Inledning# 1!
1.1#Syfte#och#frågeställningar# 2!
1.2#Disposition# 2!

2.#Bakgrund# 3!
2.1#Gymnasievalet# 3!
2.1.1#Yrkesförberedande#gymnasieprogram# 4!
2.1.2!Könsskillnader!i!skolan! 4!

2.2#StudieC#och#yrkesvägledning# 5!
3.#Tidigare#forskning# 6!
3.1#Faktorer#som#påverkar#elevers#gymnasieval# 7!
3.1.1!!Hur!väljer!flickor!respektive!pojkar! 7!
3.1.2!Yttre!påverkan!vid!studie?!och!yrkesval! 10!

4.#Teori# 11!
4.1#Gottfredson's#teori# 11!

5.#Metod# 13!
5.1#Urval#och#tillvägagångsätt# 14!
5.2#Avgränsningar# 15!
5.3#Etiska#överväganden# 15!

6.#Resultatredovisning# 16!
6.1#Presentation#av#informanterna# 16!
6.2#Inför#valet#till#gymnasiet# 18!
6.2.1!Yttre!påverkan! 20!
6.2.2!Reaktioner!från!omgivningen! 20!
6.2.3!Studie?!och!yrkesvägledningens!betydelse!för!gymnasievalet! 21!

6.3#Under#skolgången# 22!
6.4#Efter#gymnasiet# 24!

7.#Analys/Diskussion# 26!
7.1#Påverkan#inför#valet# 26!
7.2#Bemötande# 30!
7.3#StudieC#och#yrkesvägledning# 32!
7.4#Slutord# 34!

8.#KällE#och#litteraturförteckning# 35!
8.1#Intervjupersoner# 36!

9.#Bilagor# !
9.1#Bilaga#1:#Intervjuguide#med#intervjufrågor# !
9.2#Bilaga#2:#Informationsbilaga# !
9.3#Bilaga#3:#Samtyckesbilaga# !
9.4#Bilaga#4:#Yrkesförberedande#gymnasieprogram# !
9.5#Bilaga#5:#Tabell#2#A.#Sökande#till#gymnasieskolan#till#läsåret#2014/15,#efter#kön# !

 
 
)



 1 

1.)Inledning 
Under uppväxten ställs alla inför olika typer att val, dessa kan vara både stora och små. Vissa 

val är på flera sätt det som formar oss som människor, det kan handla om att välja utbildning, 

arbete eller vilken fritidsaktivitet personen i fråga vill hålla på med. Det kan även handla om 

att följa sina drömmar och att till exempel välja bort en trygg livssituation för att uppnå sina 

mål. Alla som ställs inför samma val har dock inte samma förutsättningar att välja den väg de 

helst skulle vilja ta. Det kan handla om var du har vuxit upp, vilken påverkan familjen har på 

dina val, hur media påverkar din syn på livet eller vad dina vänner tycker om olika 

utbildningar eller karriärvägar.  
 

Gymnasievalet är det första steget in i vuxenlivet, här ska eleven välja den grund som denne 

sedan ska stå på i resten av sitt liv. Många elever vet inte vad de vill välja eller vem som kan 

hjälpa dem att hitta svar på alla dessa frågor. Samhället överlag har förändrats och det har 

även gymnasieskolan.1 
 

Gymnasievalet ska vara helt fritt och alla elever ska känna sig uppmuntrade att gå precis det 

program som de vill. Men hur fritt det egentligen är tål att diskuteras. Enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska skolan aktivt och medvetet stärka 

kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Det sätt som flickor och pojkar bedöms på 

och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma de uppfattningar som 

eleverna har om vad som är kvinnligt eller manligt. “Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”2 
 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer kring arbete med studie- och yrkesvägledning 

säger att: “Studie- och yrkesvägledaren bör se till att informationen om utbildningsvägar och 

yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig och tillgänglig för eleverna när de behöver den”3 Det 

står även i dessa allmänna råd att eleven behöver kunna lita på att informationen från studie- 

och yrkesvägledaren inte styrs av personliga värderingar. Studie- och yrkesvägledaren får 

dessutom inte låta sina förutfattade meningar styra den information som eleven ska förses 

                                                
1 Skolverket, statistik och utvärdering. Uppföljningar inom gymnasieskolan (Skolverket, 2015) 
2 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: Skolverket, 2011), 8. 
3 Skolverket, Arbete med studie och yrkesvägledning-skolverkets allmänna råd med kommentarer (Stockholm: 
Skolverket, 2013), 31. 
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med.4 Något som kan anses intressant är att få svar på vilket bemötande elever som väljer 

emot könsnormer faktiskt möter i relation till dessa styrdokument.  
 

Enligt Gruffman så väljer pojkar och flickor yrkesförberedande gymnasieprogram av väldigt 

olika anledningar. Det är generellt sett vanligare att flickor vill jobba med människor medan 

pojkar föredrar att jobba med aktiviteter såsom snickeri, fiske, skruva i exempelvis bilar samt 

att köra motordrivna fordon. Många pojkar väljer gymnasieprogram utifrån goda erfarenheter 

från sommarjobb eller praktik. Flickor grundade ofta sitt gymnasieval på mindre bra 

erfarenheter i grundskolan, många av dem hade det jobbigt med sig själva och detta låg till 

grund inför valet av program.5  
 

Något som kan anses intressant är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom när en 

tonåring genom sitt gymnasieval - medvetet eller omedvetet går emot de könsnormer som 

finns i samhället. Hur blir de bemötta av personer i sin omgivning? Finns det någon i deras 

omgivning som påverkar dem inför deras val? Detta har undersökts genom kvalitativa 

intervjuer med åtta personer varav alla utom en genomfört gymnasieutbildningen och jobbat 

minst två år. Empirin har sedan tolkats utifrån Gottfredsson's karriärteori, som handlar om 

begränsningar och kompromisser i karriärvalsprocessen.  

1.1)Syfte)och)frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att försöka förstå de individer som medvetet eller omedvetet 

valt att bryta könsmönster genom att gå ett yrkesförberedande gymnasieprogram som 

domineras av det motsatta könet. 
 

• Vilket bemötande kan elever som gått emot könsnormer i sitt gymnasieval möta?  

• Finns det någon i omgivningen som har påverkat informanterna inför gymnasievalet? 

1.2)Disposition 
Rapportens första avsnitt är en inledning som beskriver och formulerar problemsituationen, 

därefter kommer syfte och frågeställningar som preciserar vad rapporten ämnar undersöka. 

Detta följs av ett bakgrundsavsnitt som redovisar information kring gymnasievalet och en 

beskrivning av yrkesförberedande gymnasieprogram som efterföljs av en kort redogörelse för 

vad studie- och yrkesvägledning innebär. Avsnittet efter heter tidigare forskning där 
                                                
4 Skolverket, Arbete med studie och yrkesvägledning-skolverkets allmänna råd med kommentarer (Stockholm: 
Skolverket, 2013) 
5 Ulf Gruffman, “Klassresenärer och kvarstannare,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning 
i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
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könsskillnader i skolan, faktorer som påverkar elevers gymnasieval och vilka skillnader som 

finns i pojkars och flickors val till gymnasiet redovisas. I avsnitt fyra finns en genomgång av 

den teori som används för att analysera resultatet och detta följs av metodavsnittet där urval 

och tillvägagångssätt, avgränsningar samt etiska överväganden förklaras. Resultatet inleds 

genom att presentera de intervjupersoner som ingått i studien. Sedan redovisas vad de olika 

informanterna svarat på frågorna inom teman inför valet till gymnasiet, under skolgången 

samt efter gymnasiet. Därefter analyseras och diskuteras resultatet och detta följs av 

möjligheter till vidare forskning samt ett slutord i avsnittet analys/diskussion. Avslutande del 

innehåller referenser och bilagor. 
 

2.)Bakgrund)

2.1)Gymnasievalet) 
I den svenska skolan ingår 10-årig obligatorisk grundskola- från förskoleklass till och med 

årskurs nio. Efter genomförd grundskoleutbildning så ställs alla elever inför ett val, att gå 

gymnasieskola eller inte. Om ungdomen väljer att gå gymnasieskolan så ansöker denne till 

vald skola och valt program och sedan tilldelas platser på programmet genom ett urval. Detta 

urval görs genom en jämförelse av elevernas betyg. Den elev med bäst betyg som sökt till just 

detta gymnasieprogram är garanterad en plats och om ett program har tio platser att fylla så 

innebär det att de tio elever med bäst betyg är de som blir antagna till programmet.6 För att 

vara behörig till ett gymnasieprogram så krävs det att eleven har lägst betyget E i matte 

svenska/svenska som andra språk och engelska, för att vara behörig till ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram så krävs utöver detta lägst betyget E i minst fem ämnen till.7 Eftersom 

syftet med rapporten är att undersöka upplevelser hos elever som gör könsöverskridande val 

till yrkesförberedande gymnasieprogram så kommer inte de högskoleförberedande 

gymnasieprogrammen att beskrivas.  

                                                
6 Framtidsutveckling i Sv. AB, Räkna ut ditt meritvärde (Framtidsutveckling, 2015) 
http://www.gymnasieguiden.se/informeras/raekna-ut-ditt-medelvarde (Hämtad 2015-05-19) 
7 Skolverket, Vad krävs för att komma in i gymnasieskolan (Skolverket, 2015) http://gymnasieinfo.se (Hämtad 
2015-03-02) 



 4 

 

 

2.1.1)Yrkesförberedande)gymnasieprogram 
Ett yrkesförberedande gymnasieprogram är det program som elever väljer till på gymnasiet 

om de är intresserade av en ingång till yrkeslivet eller yrkeshögskolan. Det finns tolv 

yrkesförberedande gymnasieprogram (se bilaga 4.) Avklarad utbildning på ett yrkesprogram 

leder till en yrkesexamen. 
 

För att tillgodogöra sig en yrkesexamen är kravet att 2500 gymnasiepoäng är genomförda, 

varav 2250 godkända. Av de 2250 godkända gymnasiepoängen ska det ingå 400 poäng 

gymnasiegemensamma ämnen. Det krävs att eleven har godkänt i svenska/svenska som andra 

språk 1, engelska 5 och matematik 1. Kravet är också att gymnasiearbetet ska vara godkänt. 

För att bli behörig att läsa på högskola så är det viktigt att planera detta redan under första året 

i gymnasieskolan. I så fall kan det individuella valet utnyttjas till att läsa teoretiska ämnen, det 

är även möjligt att utöka gymnasieprogrammet om eleven i samråd med studie- och 

yrkesvägledare samt ansvarig lärare anser att eleven klarar av detta. Gymnasiereformen har 

ändrats en del de senaste tjugo åren och många utbildningar har därför bytt namn.8  

I denna studie används det namn på gymnasieprogrammet som refererad litteratur och/eller 

informanterna i sin beskrivning angett. För att se vad de tolv yrkesförberedande programmen 

heter och vilka olika inriktningar som finns i dagsläget- se bilaga 4.9 

2.1.2)Könsskillnader)i)skolan 
Officiellt heter det att skolan aktivt skall verka för jämställdhet mellan könen, det råder delade 

meningar kring hur jämställt det egentligen är. Läroplaner och läroböcker ska vara befriade 

från könsdiskriminerande element. De flesta lärare på skolan, såväl kvinnliga som manliga är 

positiva till jämställdhet. Samtidigt visar forskning att det utförs för lite jämställdhetsarbeten 

och att det återstår mycket innan flickor och pojkar framstår som jämställda i skolan. Enligt 

Imsen så var könsdifferentieringen förr uttalad i åtskilda pojk- och flickskolor eller pojk- och 

flickklasser samt särskilda uppgifter och ämnen för respektive kön. Numera sker detta genom 

osynliga regler i skolans vardag. Förhållandet mellan flickor och pojkar liknar fortfarande det 

                                                
8 Skolverket, Gymnasieexamen (Skolverket, 2015) 
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/2.355/gymnasieexamen-1.3988 (Hämtad 2015-05-22)  
9 Skolverkets skolformer, nationella program (Skolverket, 2015) 
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-
program (Hämtad 2015-05-22) 
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som fanns på mitten av 70-talet. Flickor och pojkar fortsätter nämligen att köra på 

upptrampade stigar då det gäller ämnesval, utbildning och yrkesval.10 
 

En rad undersökningar har gjorts och det har visat sig att lärare i skolan har olika 

kommunikationsmönster i undervisningen för flickor och pojkar. Anledningen till detta kan 

bero på att pojkar har ett mer oroligt uppförande och får därför mer uppmärksamhet. Pojkar 

blir ofta indirekt favoriserade, de blir tagna på allvar i diskussioner och därför får de respons 

på ett något annorlunda beteende än vad flickorna får. De könsskillnader som finns är inte 

bara till flickornas nackdel, trots att pojkarna får mer uppmärksamhet har flickorna överlag 

klarat sig bättre i skolan eftersom de generellt sett har bättre betyg.11  

 

2.2)StudieE)och)yrkesvägledning 
När begreppet studie- och yrkesvägledning används i studien så syftar detta på samtal och 

information som ges av studie- och yrkesvägledaren på skolan. Detta innefattar även den 

kontakt som eleven i fråga haft med sin studie- och yrkesvägledare och i vilken utsträckning 

som eleven fått hjälp av denne. I Sverige finns en lag om elevers rätt till studie- och 

yrkesvägledning, detta gäller även för individer som planerar att påbörja en 

utbildning.  “Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 

personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida studie- 

och yrkesverksamhet kan tillgodoses.”12  

 

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna den kunskap de behöver inför val 

av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning är en mycket viktig del av det livslånga 

lärandet och ett stöd i den ständigt pågående processen, vilket kan beskrivas i både vid och 

snäv bemärkelse.13 Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som erbjuds vid 

förberedelser för framtida val av utbildning, arbete och livsform. Detta kan exempelvis handla 

om undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, eller utbildningsinformation och aktiviteter 

för att utveckla elevens självkännedom. Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga 

vägledningen som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, enskilt eller i 

grupp. Det är här den enskilda eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till 

                                                
10 Gunn Imsen, Elevens värld- Introduktion till en pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur, 2006) 
11 Gunn Imsen, Elevens värld- Introduktion till pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur, 2006) 
12 2 kap. 29 § Skollagen 
13 Skolverket, Arbete med studie och yrkesvägledning-skolverkets allmänna råd med kommentarer.(Stockholm: 
Skolverket, 2013) 
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olika framtidsvägar för att sedan fatta ett beslut. För att en elev skall göra väl underbyggda val 

och fatta väl övervägda beslut behövs en Studie- och yrkesvägledare som är välplanerad och 

som genomför vägledningen på ett professionellt sätt.14 

 

3.)Tidigare)forskning 
Jämställdhetsmålen för pojkar och flickor har funnits i läroplanen sedan 1960-talet, många 

informations- och rekryteringskampanjer har under åren genomförts i skolan för att minska de 

traditionellt könsstyrda utbildningsvalen och för att öka otraditionella val.  
 

Satsningar som gjorts för att locka flickor till mansdominerade tekniska 

utbildningar utgått från att det kvinnliga könet, i motsats till det manliga, 

betraktats som ett problem. Det kvinnliga måste ändras för att passa normen. 

Motsvarande har inte gällt för pojkar i relation till kvinnodominerade 

utbildningar. De tillskrivs inga brister som bör åtgärdas för att de skall klara 

av dessa utbildningar. ”Budskapen är snarare: pojkar behövs i vård och 

barnomsorg och flickorna behöver tekniken.”15  
 

I skolverkets rapport om könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval så beskriver 

författaren könssegregeringen över tid och visar med hjälp av ett index hur skillnaderna 

förvisso har minskat. Men sedan slutet på 90-talet har det inte jämnats ut speciellt mycket. Det 

beräknade index kan anta värden mellan 0 och 1 (Se figur 1). 0 betyder att det finns lika 

många pojkar som flickor på de olika gymnasieprogrammen medan 1 beskriver ett tillstånd av 

fullständig segregering då pojkar och flickor läser helt olika gymnasieprogram.16 

                                                
14 Skolverket, Arbete med studie och yrkesvägledning-skolverkets allmänna råd med kommentarer.(Stockholm: 
Skolverket, 2013) 
15 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval- I egna och andras ögon (Stockholm: Skolverket, 2004), 
46.   
16 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
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Figur 1 Segregationsindex över könsfördelningen i gymnasieskolan. 0 betyder att det finns lika många pojkar som 
flickor på de olika gymnasieprogrammen medan 1 beskriver ett tillstånd av fullständig segregering då pojkar och 
flickor läser helt olika gymnasieprogram. 

 

Rapportförfattarna skriver att anledningen till att programmen blivit könssegregerade beror på 

hur arbetsmarknaden förändrats och att ungdomarna väljer utbildning beroende på denna 

förändring snarare än något annat.17 Orsaken till könsskillnaderna kan enklast beskrivas som 

att pojkar och flickor har olika intressen och förutsättningar för olika utbildningsvägar, olika 

barriärer och olika livsprojekt. Enligt skolverket så är pojkar helt enkelt mer intresserade av 

teknik, medan flickor intresserar sig för språk och vård och omsorg. Dessa skillnader leder till 

att flickor och pojkar har skilda krav på vad deras utbildning ska innehålla.18  

3.1)Faktorer)som)påverkar)elevers)gymnasieval 
Könsfördelningen i gymnasieskolan är särskilt ojämn på de yrkesförberedande programmen. 

Det finns flera studier som handlar om vad som påverkar ungdomars gymnasieval. Den 

närmaste familjen och speciellt föräldrar är en stark påverkningsfaktor.19 

3.1.1))Hur)väljer)flickor)respektive)pojkar 
Jämställdhet innebär jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. De har samma 

makt att forma samhället och sina egna liv. De har samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. 20 

 
                                                
17 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
18 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval- I egna och andras ögon (Stockholm: Skolverket, 2004) 
19 James Dresch och Anders Lovén, “Vägen efter grundskolan,” I Att bana vägen mot framtiden- Karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: Studentlitteratur, 2010) 
20 Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön- Metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet 
(Järfälla: Amledo & Co, 2007) 
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Statistiskt sett så är flickor överrepresenterade på program som vård och omsorg barn och 

fritid, naturbruks, hotell och turism och hantverksprogrammet. Medan det är lite jämnare 

könsfördelning på program som handel och administration samt restaurang och livsmedel. 

Pojkarna däremot är överrepresenterade på programmen el och energi, bygg och anläggning, 

fordon och transport, industritekniska samt VVS och fastighetsprogrammet (se figur 2.) 

Statistiken är tagen från Skolverkets hemsida och redovisar andelen sökande elever till ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram läsåret 2014/15.21 Naturbruksprogrammet har gått från 

att på början av 1970-talet vara mansdominerad med tre gånger fler män än kvinnor, till att i 

mitten av 2000-talet vara dubbelt så många kvinnor som män. Denna förskjutning beror på 

förändringen av innehållet på utbildningen. Djurvård, trädgårdskurser och hästhållning har 

successivt tillkommit och dessa kurser/inriktningar har till största delen intresserat 

kvinnorna.22 
 

 
Figur 2 Andel sökande pojkar respektive flickor till yrkesförberedande gymnasieprogram 2014/1523 

 
Enligt Gruffman så varierar skälen att söka yrkesförberedande program markant mellan de två 

könen. Könsrelaterade skillnader var de mest omfattande av alla skillnader som kom fram i 

undersökningen. Delvis beror detta på att pojkar och flickor valt väldigt olika yrkesinriktade 

program, nästan hälften av alla flickor var intresserade av aktiviteter som involverar 

människor. Detta intresse visade ingen av pojkarna i studien. De hade valt yrkesprogram 

                                                
21 Skolverket. Tabell 2 A: Sökande till gymnasieskolan till läsåret 2014/15 (Skolverket, 2015) 
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/skolor-och-elever/skolor-
och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.227337 Hämtad 2015-02-20 
22 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
23 Se bilaga 5 
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eftersom de var intresserade av aktiviteter som programmering, snickeri, webbdesign och att 

skruva i bilar. Erfarenheter från prao24, studiebesök eller arbetsliv var viktiga för en tredjedel 

av pojkarna. Flickor grundade ofta sitt gymnasieval på mindre bra erfarenheter i 

grundskolan.25 Könsfördelningen har dock jämnats ut något inom flera av de utbildningar som 

anses typiskt manliga eller kvinnliga. År 2005 så var 3 % av alla som gick bygg och 

anläggningsprogrammet kvinnor medan det fem år senare var 9 %. För att jämföra detta med 

typiskt kvinnliga yrken så har andelen män på omvårdnadsprogrammet ökat från 13 % till 

nästan 19 %26 
 

Fransson och Lindh skriver i sin artikel att skillnader mellan flickors och pojkars 

utbildningsnivå inte skiljer sig speciellt mycket. För bara några generationer sedan fanns inte 

samma möjligheter till lika utbildning som finns idag. Den stora skillnaden ligger i stället i att 

pojkar och flickor väljer helt olika inriktning på sin utbildning. Formellt sett är skolan 

anpassad för, men skolan är ingen könsneutral plats, utan ungdomarna behandlas olika 

beroende på kön. De föreställningar som ungdomarna bland annat skaffar sig i skolan sätter 

gränser för den egna utvecklingen, till exempel vilka yrkesval som framställs som möjliga. 

Exempelvis så styrs utbildningsval mer av vad som traditionellt förväntas av eleven än deras 

begåvning. Flickor som är matematiskt begåvade precis som pojkar som är verbalt begåvade 

väljer utbildning efter vad som förväntas av dem ur könsperspektiv istället för vad som 

gynnar deras begåvning.27 
 

I skolverkets rapport om könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval skriver författaren 

att pojkar i glesbygden till stor del väljer program med obligatorisk APU.28 Elevernas val är 

tydligt påverkade av yrkens traditionella könsmärkning. Det finns totalt tolv 

yrkesförberedande gymnasieprogram och män är överrepresenterade på fem av dem. Några av 

de mansdominerande programmen har den mest extrema könsfördelningen, det finns alltså en 

högre del män på kvinnodominerade utbildningar är vad det finns kvinnor på de 

mansdominerade.29 

                                                
24 Praktisk arbetslivsorientering 
25 Skolverket, Fler gymnasieelever och gymnasieskolor än någonsin (Skolverket, 2009) 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2009/fler-gymnasieelever-och-
gymnasieskolor-an-nagonsin-1.72098 (Hämtad 2015-05-09) 
26 Ulf Gruffman, “Klassresenärer och kvarstannare,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning 
i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
27 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval- I egna och andras ögon (Stockholm: Skolverket, 2004) 
28 APU - Arbetsplatsförlagd utbildning 
29 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
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3.1.2)Yttre)påverkan)vid)studieE)och)yrkesval 
När ungdomar väljer utbildning och yrke finns det en mängd olika förhållanden som påverkar 

detta val. Detta kan exempelvis handla om vilka åsikter och erfarenheter familj, släkt och 

vänner har. Vart jobbet eller utbildningen är placerad eller hur de olika utbildningarna och 

yrkena är presenterade i tidningar och dylikt. Individens tidigare studieresultat påverkar 

självklart också vad denne kan välja för yrke eller utbildning, men vad som intresserar och 

vad individen är bra på är också stora påverkningsfaktorer.30 

 

I olika beslutssituationer påverkas de flesta individerna av sin omgivning. Gymnasievalet är 

ett sådant beslut, ett beslut som elever i Sverige gör redan vid 15-års ålder. Många elever 

känner sig stressade inför sitt val och i flera studier diskuteras det om ungdomarna verkligen 

är mogna att välja utbildning i den åldern. Studie- och yrkesvägledare i skolan anser nämligen 

att elever i grundskolan är mer omogna än tidigare generationer av elever. Denna omognad 

handlar om att elever trots tillgång till informationssajter på internet går till studie- och 

yrkesvägledare för att få svar på simpla frågor.31 
 

Dresch och Lovén tar i sin studie upp vem som påverkar eleverna i sitt gymnasieval och de 

kunde se att eleverna bara till en liten del var medvetna om att de blev påverkade. I denna 

studie var det studie- och yrkesvägledaren samt kompisar som ansågs betydelsefulla medan 

lärarna inte hade så stor påverkan. Föräldrar hade den största påverkan på eleverna och 

hälften sa att föräldrarna var väldigt engagerade, att föräldrarna hade stora förväntningar på 

dem och att det var viktigt att de kunde vara stolta över dem. Dessutom ansåg de flesta att 

föräldrarna var en viktig stödjande faktor även om de hade fått välja utan påverkan från 

andra.32 

 

Vad individen inte tänker speciellt mycket på är hur olika valsituationer påverkas av om 

individen är flicka eller pojke, kvinna eller man. Förmodligen har detta att göra med att från 

livets första dag så har könet spelat roll. Könet påverkar hur individer bemöter varandra, vilka 

förväntningar och krav som ställs och vilka möjligheter som erbjuder sig. Det har blivit 

självklart att individer kanske inte tänker på hur de agerar utan motsvarar de förväntningar 

                                                
30 Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön- Metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet 
(Järfälla: Amledo & Co, 2007) 
31 James Dresch och Anders Lovén, “Vägen efter grundskolan,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
32 James Dresch och Anders Lovén, “Vägen efter grundskolan,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
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som finns på de olika könen. Livet och arbetslivet styrs av individens könstillhörighet oavsett 

om denne är medveten om detta eller ej. Dessa förväntningar kan handla om kvinnor och män 

som yrkesutövare, make/maka/partner, vän eller som förälder. En effekt av de olika 

förväntningarna på könen är den könsuppdelade arbetsmarknaden.33 Enligt SOU 2004:43 har 

de som brutit könsmönster svårare att få jobb inom det område de utbildats i.34 Kvinnor 

jobbar med vissa yrken och män med andra. Individer tänker helt enkelt inte på hur de agerar 

utan lever upp till de förväntningar som finns på flickor och pojkar, kvinnor och män.35 
 

4.)Teori) 
Empirin tolkas med hjälp av Linda S Gottfredson's teori. Begrepp som är viktiga att känna till 

vid tillämpning av denna teori är circumscription, compromise och self- creation som handlar 

om begränsningar och kompromisser i karriärvalsprocessen. En beskrivning av dessa följer 

nedan.   

4.1)Gottfredson's)teori 
Kärnan i Gottfredson's teori handlar om individens självbild, vilket är bilden som individen 

har av sig själv som privat och som offentlig person. Självbilden är beroende av många 

faktorer som exempelvis individens personlighet, förmågor, kön, värderingar och 

klasstillhörighet. Enlgt Gottfredson´s teori begränsar individen sina val i första hand efter kön, 

i andra hand efter social ställning och sist via personlighet och intresse. Andra faktorer som 

påverkar är familjesituationen och den geografiska närheten till utbildning och arbete. När 

individen väljer bort yrkesalternativ handlar kompromissen främst om att inte bryta 

traditionella könsmönster. Gottfredson ser karriärval som en matchningsprocess, vilket 

innebär att individen söker yrken som passar dennes egen personlighet, intresse, förmåga och 

begåvning. För att individen ska lyckas hitta ett passande yrke måste denne först lära känna 

sig själv samt ha stor kunskap om olika yrken samt vilket status yrket har och hur individerna 

i yrket lever.36 

 

                                                
33 Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön- Metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet 
(Järfälla: Amledo & Co, 2007) 
34 SOU 2004:43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden (Stockholm: Fritzes, 2004) 
35 Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön- Metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet 
(Järfälla: Amledo & Co, 2007) 
36 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
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Teorin om circumscription och compromise identifierar fyra processer i barns och ungdomars 

utveckling gällande studie- och yrkesval. Den första processen kallar Gottfredson 

för cognitive growth (kognitiv karta) och den innebär att barn och ungdomar utvecklar sin 

kognitiva förmåga under uppväxten, medan den andra processen, self- creation 

(självskapande) är den process där individerna formar och lär känna sig själva. Den tredje 

processen, circumscripton (begränsningar) handlar om att välja bort yrkesalternativ som inte 

passar individen, alltså dennes bild av sig själv, dennes förmågor och möjligheter. Detta 

betyder att högt önskade yrkesalternativ måste uteslutas. Ju närmare ett yrkesalternativ en 

individ kommer desto mer villig är denne att sänka sina ambitioner. Med andra ord är 

individen beredd att kompromissa.37 Begränsningsprocessen som Gottfredson kallar det börjar 

vid en tidig ålder och delas in i fyra olika stadier.   
 

Stadie 1: ålder 3-5 år 

Barn i denna ålder ser omgivningen konkret. De ser nämligen saker och personer som stort 

eller litet och gammalt eller ungt. De föredrar att leka med barn av samma kön och när det 

kommer till yrken ser dem redskap och saker som används i specifika yrken, exempelvis: sax, 

bil, dator och spade. 
 

Stadie 2: ålder 6-8 

Barnen i denna ålder ser saker som bra eller dåligt och lätta eller svåra. De börjar även kunna 

se könsmönster och de kan känna att vissa yrken skulle kunna vara lämpliga för dem. Barn i 

denna ålder ser sitt eget kön som överlägset och kan därför se yrken som är lämpliga för 

flickor respektive pojkar.  
 

Stadie 3: ålder 9-13 

I denna ålder är det inte bara manligt eller kvinnligt som barnen tar hänsyn till i sina 

drömyrken, utan även status. Vid 9 års ålder börjar barnen bli medvetna om vad som är yrken 

av hög status och inte. De börjar även vara medvetna om vilka yrken den egna familjen skulle 

tycka är oacceptabla, dessutom kan de se samband mellan inkomst, utbildning och yrke.  
 

Stadie 4: 14 och uppåt 

Från och med det 14:e levnadsåret börjar ungdomarna ta sin önskade plats i samhället mer 

eller mindre för givet dessutom börjar de prioritera att se bra ut för det motsatta könet. 
                                                
37 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
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Ungdomarna försöker hitta yrkesalternativ som passar med deras värderingar, personlighet 

och förmågor samt familjens behov. 38 

 

Det tre första stegen i processen handlar om att avvisa oacceptabla alternativ, medan det sista 

steget i processen som Gottfredson kallar för compromise handlar om att välja mellan de mest 

tänkbara yrken som finns kvar i individens plats. Det är nu individen måste justera och 

begränsa sina drömmar mot verkligenheten, dessa drömmar ska passa in på individens 

självbild.39    
 

5.)Metod 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, detta eftersom syftet var att få 

fram hur enskilda individer blivit bemötta och om någon påverkat dem. Kvalitativa intervjuer 

ger en förståelse för vad som påverkar elever och kan ge möjligheter att hitta olika mönster i 

vad eleven beskriver.40 Detta innefattar även valet till gymnasiet och vilket program en elev 

väljer att söka. Eftersom syftet är att undersöka på djupet snarare än att dra generella 

slutsatser så är kvalitativa intervjuer är ett bättre tillvägagångsätt än till exempel enkäter. 

Brinkmann och Kvale skriver att kvalitativa intervjuer ökar chanserna till en större förståelse 

för ett valt ämne än vad till exempel enkäter gör.41 I denna studie gäller det bemötande och 

påverkningsfaktorer i samband med valet till ett yrkesförberedande gymnasieprogram i 

årskurs nio. Studien syftar att ta del av elevernas erfarenheter och upplevelser. 
 

En av fördelarna med just kvalitativa intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor 

under intervjuns gång, ändra ordning på frågorna beroende på de svar som ges samt att kunna 

göra förändringar i intervjuguiden (se bilaga 1) under intervjutiden.42  En annan fördel med 

kvalitativa intervjuer är att det finns en förankring i verkligheten på resultatet, det får 

nämligen högre trovärdighet eftersom det faktiskt finns någon som sagt det som skrivs och det 

är inte taget ur luften eller rena spekulationer. Nackdelar som kan komma med kvalitativa 

intervjuer är dock att det inte går att generalisera resultatet eftersom det är väldigt individuellt, 

                                                
38 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
39 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
40 Steinvar Kvale och Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2009) 
41 Steinvar Kvale och Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2009) 
42 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2010) 
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dessutom tar analysen längre tid på grund av den stora mängden insamlade data. 

Telefonintervjuer är något som har använts i studien och det beskrivs som ett billigare och 

snabbare alternativ än intervjuer ansikte mot ansikte. Till just denna studie där informanterna 

bott runt om i hela Västerbotten så har det fungerat som en bra lösning för att spara resurser. 

Det sägs att människor är lika ärliga över telefon som de är vid intervjuer ansikte mot ansikte 

och forskaren blir inte lika begränsade av långa avstånd till möjliga informanter. En nackdel 

är dock att forskaren går miste om alla de fysiska intryck som framkommer vid intervjuer 

ansikte mot ansikte, där kroppsspråk och ansiktsuttryck kan ge ledtrådar kring möjliga 

följdfrågor.43 

5.1)Urval)och)tillvägagångsätt 
Eftersom det är för stort att intervjua alla som gått yrkesförberedande gymnasieprogram och 

det är för stort att intervjua alla elever som någonsin gått emot könsnormer så har författarna 

valt att göra en så kallad urvalsundersökning. I urvalet så ingår personer som gått ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram i Västerbottens län och för att komma i kontakt med 

informanter har författarna använt sig av personliga kontakter och sociala medier, vilket 

kallas att man gör ett bekvämlighetsurval.44 

 

I utgångsläget hade författarna kontakt med tio intervjupersoner men på grund av olika 

omständigheter så drog två informanter tillbaka sitt deltagande. För att få ett så jämnt resultat 

som möjligt så kommer rapportens resultat att baseras på svaren från fyra flickor och fyra 

pojkar. Informanterna befinner sig någonstans att vara flicka/pojke och kvinna/man, därför 

kallas dem för flickor respektive pojkar för enkelhetens skull men även för att de ofta 

benämns på samma sätt i litteraturen som använts. Åldern på informanterna varierar från 17 år 

till 27 år. En av informanterna hade inte gått färdigt sin gymnasieutbildning vid 

intervjutillfället, författarna valde ändå att inkludera henne i studien eftersom de ansåg att hon 

kunde tillföra värdefull empiri till de andra teman som undersökts. En annan av informanterna 

räknades inte enligt statistiken som en minoritet på sitt gymnasieprogram eftersom hon hade 

gått naturbruksprogrammet där det gick övervägande del flickor. Anledningen till att hon 

inkluderats ändå är på grund av hennes inriktning (jakt och fiske) där pojkar är 

överrepresenterade. 
 

                                                
43 Martyn Denscombe, Forskningshandboken- För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(Lund: Studentlitteratur, 2009) 
44 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2010) 
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Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna lyssna på dem igen vid bearbetning av 

resultatet. Intervjuer som utförts ansikte mot ansikte har dessutom transkriberats för att kunna 

läsa dem i efterhand och därför ökar möjligheten att upptäcka sådant som kanske skulle 

glömts bort i annat fall. I vissa fall redovisas inte citaten i sin exakthet utan har modifierats för 

att läsaren ska få en mer behaglig och lättare läsupplevelse samt för att poängtera det 

informanterna ville säga. Intervjuguiden är uppbyggd efter teman som sedan legat till grund 

för hur resultatet redovisats. Dessa teman är: inför gymnasievalet, under skolgången och efter 

gymnasiet. Resultatet av dessa teman redovisas på olika sätt för att öka intresset hos läsaren. I 

tema inför gymnasievalet och under skolgången redovisas resultatet från varje intervjuperson 

medan efter gymnasiet redovisas mer generellt.  

5.2)Avgränsningar) 
De informanter som ingår i denna studie har alla gått gymnasiet i Västerbottens län. Studien 

har dessutom fokuserat på yrkesförberedande gymnasieprogram eftersom det är där den 

största snedfördelningen finns.45 Dresch och Lovén skriver att studier visar på att klass, kön 

och etnicitet påverkar elevernas sätt att välja till gymnasiet.46 En avgränsning att ta hänsyn till 

i denna rapport är att elevernas klass och etnicitet inte diskuteras, detta är aspekter som 

påverkar elevers gymnasieval men på grund av tids- och resursbrist så är det aspekter som 

studien inte tar hänsyn till.  

5.3)Etiska)överväganden 
För att skydda informanterna så har de forskningsetiska principerna inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning tagits i åtanke. Dessa är: informationskravet som innebär att 

forskaren ska informera uppgiftslämnaren om dess uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deltagandet (se bilaga 2.) Uppgiftslämnaren ska därefter alltid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och att denne har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren är skyldig att hämta alla deltagares samtycke och om 

deltagaren är under 15 år och undersökningen är av känslig etisk karaktär ska samtycke 

inhämtas från vårdnadshavare (se bilaga 3.) Konfidentialitetskravet innebär att all personal 

som innefattas av projektet ska underteckna avtal om tystnadsplikt gällande känsliga uppgifter 

om enskilda identifierbara personer. Samt nyttjandekravet som innebär att uppgifter om 

enskilda forskningsändamål inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 

                                                
45 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
46 James Dresch och Anders Lovén, “Vägen efter grundskolan,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
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inte vetenskapliga syften, dessutom får inte personliga uppgifter användas utan särskilt 

medgivande.47 

 

6.)Resultatredovisning) 
Resultatet redovisas genom att först presentera de informanter som intervjuats. I 

presentationen finns information om ålder på informanten, vilket gymnasieprogram samt 

vilken inriktning denne har gått och hur många flickor respektive pojkar som gick i dennes 

klass under gymnasietiden. Utöver detta så finns en kort beskrivning av varje informant samt 

vilket sysselsättning de hade vid intervjutillfället. Presentationen av informanterna följs av en 

redovisning av vad som framkommit i intervjuerna. Detta stycke är uppdelat i olika teman: 

inför valet till gymnasiet, under skolgången och efter gymnasiet. 

6.1)Presentation)av)informanterna 
Irma, 17 år. Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning banteknik. 

Ensam flicka i en klass på 12 personer. 

Irma är den yngsta av informanterna, hon är 17 år och även den enda som inte gått färdigt 

gymnasiet vid intervjutillfället. Hon är en elev med väldigt bra betyg som valt att gå ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram. Hon uttryckte själv att hon trivdes väldigt bra med 

utbildningen även om hon fått negativa kommentarer och hade lite svårt att komma in i 

gruppen i början av utbildningen. Vid intervjutillfället hade Irma fått extrajobb och 

sommarjobb på ett byggvaruföretag.  
 

Sofia, 22 år. Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mureri. 

Två flickor i en klass på 27 personer. 

Sofia beskrev sig själv som en flicka med mycket skinn på näsan och hon sa dessutom under 

intervjun att det är något som hon upplevt behövs för tjejer som väljer att jobba inom 

mansdominerade yrken. Sofia sa också under intervjun att umgänge med pojkar ofta kan leda 

till mindre drama och mer raka åsikter än vad det kan göra med flickor. Vid intervjutillfället 

jobbade hon som murare på ett företag i Västerbotten och trivdes fortfarande bra med yrket.  
 

 

 

                                                
47 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Elanders 
Gotab, 2002) 
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Filip, 22 år. Naturbruksprogrammet inriktning häst. 

Ensam pojke i en klass på 16 personer. 

Filip är och har alltid varit en inbiten hästkille. Han hade under högstadietiden ett stort 

intresse av hästar och såg inget annat alternativ än att få gå en utbildning som innebar att han 

fick hålla på med sitt intresse. Han uttryckte själv att han trivdes bra i sin klass och inte kände 

något utanförskap men att han inte umgicks med sina klasskamrater utanför skolan. Idag 

jobbar han inom vården och skulle vilja utbilda sig till sjuksköterska. 
 

Sverker, 26 år. Omvårdnadsprogrammet. 

Fem pojkar i en klass på 20 personer. 

Sverker valde omvårdnadsprogrammet för att han fått höra att det var en bra grund att stå på 

för att kunna söka till polisutbildningen. Men på grund av en skada som gjort att han tappat 

viss rörlighet kommer Sverker inte kunna söka till polishögskolan. Han trivdes bra under hela 

gymnasietiden och klassen var ett sammansvetsat gäng. Sverker jobbar numera på en 

fönsterfabrik och trivs med det. 
 

Stina, 22 år. Fordons- och transportprogrammet, inriktning maskin- och lastbilsmekaniker. 

4 flickor i en klass på 16 personer. 

Stina valde fordonsprogrammet eftersom hon var intresserad av den inriktningen. Hon hade 

transport som sitt första val, men eftersom hon inte tog sig in på den inriktningen så valde hon 

istället maskin- och lastbilsmekaniker. Förutom fordonsprogrammet så fanns det ingen annan 

utbildning som tilltalade henne. Numera städar hon inom kommunen, men skulle hon få 

möjlighet att jobba med det hon utbildat sig till så skulle hon inte tveka att göra det. 
 

Siv, 27 år. Naturbruksprogrammet, inriktning jakt och fiske. 

Ensam flicka i en klass på 12 personer. 

Siv valde naturbruksprogrammet av ganska många anledningar. De största anledningarna var 

att hon ville gå på en liten skola och att hon var intresserad av jakt. Siv hade även under 

högstadiet haft praktik på naturbruks, vilket gjorde att det blev ännu mer attraktivt. Siv trivdes 

bra på naturbruksprogrammet, dock fanns det perioder då hon kände sig ensam. I början så 

funderade hon på att hoppa av utbildningen, men började trivas bättre i klassen i årskurs två. 

Resterande tid på utbildningen trivdes hon väldigt bra. Siv är numera utbildad till 

förskollärare, men hon använder delar av den kunskap som hon tillgodogjorde sig under 

gymnasiet i sitt nuvarande arbete. 
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Simon, 27 år. Hotell- och restaurangprogrammet, inriktning hotell. 

Ensam pojke i en klass på 5 personer. 

Simon sa under intervjun att han var osäker inför gymnasievalet, men han ansåg att intresset 

var viktigt. När han till slut bestämde sig så sökte han till hotell- och restaurangprogrammet 

och ville bli kock. Efter ett år av utbildningen så insåg Simon att det inte var något för honom 

och därför valde han inriktningen hotell. Han trivdes bra på gymnasiet samt i klassen, men det 

blev däremot långa dagar eftersom han pendlade 22 mil varje skoldag. Idag jobbar Simon 

inom hotellbranschen och trivs bra med det. 
 

Fredrik, 27 år. Omvårdnadsprogrammet. 

5 pojkar i en klass på 24 personer. 

Fredrik valde omvårdnadsprogrammet eftersom han hade haft praktik på en vårdavdelning 

och tyckte det var intressant och spännande. Han angav även goda chanser till jobb efter 

utbildningen som en bidragande faktor till varför han valde just omvårdnadsprogrammet. 

Fredrik berättade att han trivdes mycket bra i klassen och att han fick vänner som han vid 

intervjutillfället fortfarande umgicks med eller hade kontakt med. Fredrik har jobbat med det 

han utbildade sig till efter gymnasiet, både inom handikappomsorgen och en del på sjukhus 

men vid intervjutillfället så hade han bytt bana och jobbade som montör och försäljare av 

värmekabel.  

6.2)Inför)valet)till)gymnasiet) 
Irma sa under intervjun att hon valde bygg och anläggningsprogrammet eftersom hon hälsade 

på sin dåvarande pojkvän när skolan hade öppet hus och blev förälskad i utbildningen. Hon sa 

själv att hon inte varit intresserad av att arbeta med människor och ville ha ett varierande 

praktiskt arbete och därför kände hon att denna utbildning skulle passa som handen i 

handsken.  
 

Sofia valde bygg- och anläggningsprogrammet för att hon ville gå en praktisk utbildning där 

hon fick använda kroppen och inte sitta still hela dagarna. Hon sa vid intervjutillfället att hon 

aldrig haft några problem med att umgås med pojkar och tycker att det lätt kan bli mycket 

drama när man umgås med tjejer. Sofia sa att det kan också ha varit en av anledningarna till 

att hon valde en mansdominerad utbildning.  
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Filip valde naturbruksprogrammet med inriktningen häst eftersom han alltid varit intresserad 

av hästar och därför kände att han ville gå en utbildning där han fick hålla på med sitt stora 

intresse. Förutom skolan på hemorten så kom han också in på Strömsholms gymnasium i 

Västerås men eftersom det var väldigt långt hemifrån och av ekonomiska skäl så sa hans 

föräldrar nej till det. Filip sa under intervjun att ingen av de andra gymnasieutbildningarna 

tilltalade honom.  
 

Sverker valde omvårdnadsprogrammet eftersom han var ute efter ett gymnasieprogram som 

gav jobb direkt efter utbildningen. Han ville dessutom ha en bra grund för att kunna läsa 

vidare till polis efter gymnasiet och han hade hört från bekanta att omvårdnadsprogrammet 

var en möjlig väg.   
 

Stina fick intresse för fordonsprogrammet av att titta på och hjälpa sin äldre bror när han 

skruvat i bland annat bilar och traktorer. Hon ville köra lastbil och visste att det var lätt att få 

jobb som lastbilschaufför. Stina sökte därför inriktningen transport som första hand men tog 

sig inte in och valde därför istället sitt andra alternativ som var maskin- och 

lastbilsmekaniker. 
 

Siv valde jakt- och fiskeinriktningen av många anledningar, dels för att hon jagat med sin 

pappa och tyckte att det var roligt. Hennes pappa jobbade på skolan och Siv ville gärna gå på 

en mindre skola som ligger nära hennes hemby. Dessutom genomförde Siv en praktik på 

naturbruksprogrammet under högstadiet vilket gjorde att hon blev ännu mer intresserad av 

skolan och programmet.  
 

Simon var väldigt osäker inför sitt gymnasieval men han bestämde sig för att gå hotell - och 

restaurangprogrammet och ville bli kock. Inför valet av inriktning i årskurs två var han osäker 

på om kock verkligen var hans stora intresse. Simon valde till slut inriktningen hotell och 

ångrade inte vid intervjutillfället att han gjorde detta val. 
 

Fredrik genomförde en praktik i årskurs åtta på en vårdavdelning på ett lasarett i 

Västerbotten och tyckte att det var ett jobb som verkade intressant och spännande. Fredrik 

fick höra mycket positiva kommentarer om sin arbetsförmåga. Han fick även höra av sina 

kollegor att det behövdes personal inom vården och att få ett jobb efter utbildningen var 

garanterat, därför valde Fredrik just omvårdnadsprogrammet.  
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6.2.1)Yttre)påverkan 
En övervägande del av informanterna upplevde att de inte blev påverkade av personer i sin 

omgivning inför gymnasievalet. De flesta sa att de fick välja helt själva och att personer i 

deras omgivning ville att de skulle göra ett val som de själva blev nöjda med. Bland annat 

uppgav Filip att han fått genomgå sitt gymnasieval helt utan yttre påverkan ”Nej jag skötte 

det själv, man har hört mycket om föräldrar som påverkar sina barn men det var helt upp till 

mig.”48 Även Fredrik hade det intrycket ”Det var ingen som påverkade mig utan jag fick göra 

mitt val alldeles själv, inga kommentarer om att de är dåligt betalt och dåliga arbetstider. 

Utan jag fick helt å hållet gå efter mina egna känslor och tankar.”49  

 

Av de som upplever att de blev påverkade sa alla att det var positiv påverkan och att de blev 

uppmuntrade till sitt val. Större delen av de som blev påverkade av andra sa att det var 

familjen och personer i deras nära omgivning.  
 

Ja, min bror och min pappa påverkade mig. De tyckte inte att jag skulle gå 

vård och omsorg på grund av dåliga löner och brist på personal. Gick man 

handels så skulle man hamna på en matbutik i resten av sitt liv. Detta 

påverkade mig inte helt och hållet men lite.50 

 

6.2.2)Reaktioner)från)omgivningen 
Alla informanter utom en sa under intervjuerna att de mött negativa kommentarer på grund av 

deras gymnasieval. Filip som är en väldigt öppen och inbiten hästkille var den som inte alls 

mött några kommentarer. De andra mötte både negativa och positiva kommentarer men 

övervägande del mötte negativa och några av dessa kom från lärare och studie- och 

yrkesvägledare på skolan. 
 

Ja, i princip alla lärare på skolan sa att ska du verkligen gå det här? Det 

finns ingen framtid. Även studie- och yrkesvägledaren på skolan sa det. Har 

du verkligen tänkt igenom det här? De försökte verkligen att få mig att välja 

mina andra val(...)Ska du verkligen bli en ”slusk-skogsare?” De hade 

verkligen ingen bra syn på naturbruks.51  

                                                
48 Intervju Filip, naturbruksprogrammet 150408 
49 Intervju Fredrik, omvårdnadsprogrammet 150413 
50 Intervju Stina, fordonsprogrammet, 150403 
51 Intervju Siv, naturbruksprogrammet 150406 
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Ja det var många lärare som reagerade och sa saker som att ”du kommer 

kasta bort all din kunskap och din framtid om du väljer bygg” min dåvarande 

pojkväns pappa sa att ”bygg är för de som inte tar sig in någon annanstans” 

Det kändes verkligen inte stöttande...52 

 

6.2.3)StudieE)och)yrkesvägledningens)betydelse)för)gymnasievalet 
Vid intervjuerna så var informanternas reaktioner om studie- och yrkesvägledning väldigt 

varierande, några anser att de inte har någon erfarenhet alls av det och nästan alla anser att de 

inte fick tillräckligt mycket hjälp eller stöd. Det finns en gemensam känsla av att Studie- och 

yrkesvägledaren inte räckte till eller inte hade tillräckligt mycket kunskap.  
 

Den SYV vi hade på högstadiet hade problem med det svenska språket och 

hade inte nog mycket kunskap om de olika gymnasieprogrammen, skolorna 

och kurserna. Så hade man frågor gällande gymnasievalet så kunde syven 

inte besvara frågorna.53  
 

Jag var väldigt intresserad av fotboll och ville gärna gå på ett 

fotbollsgymnasium. Hon sa att detta inte gick och gav mig inga andra förslag 

eller någon förklaring på varför jag inte kunde.54  

        

Lite, vi hade väldigt lite tid med SYV på grundskolan, hon jobbade inte så 

ofta, hon hade många elever att hjälpa så vi fick väldigt lite hjälp och dålig 

hjälp eftersom hon alltid var stressad.55 

 

Ja, alltså om jag minns rätt så hade jag tre studie- och yrkesvägledare inför 

mitt val. De jobbade korta perioder och byttes ut. Ingen av dem var 

egentligen positiva till mitt val. Jag var inte peppad på att gå till syven då jag 

kände att det inte gav så mycket.56 

 

                                                
52 Intervju Irma, bygg- och anläggningsprogrammet 150408 
53 Intervju Irma, bygg- och anläggningsprogrammet 150408 
54 Intervju Sofia, bygg- och anläggningsprogrammet 150416 
55 Intervju Fredrik, omvårdnadsprogrammet 150413 
56 Intervju Siv, naturbruksprogrammet 150406 



 22 

Resultatet pekar på att det finns ett stort missnöje hos eleverna när det kommer till studie- och 

yrkesvägledning, antingen så byts personalen ut med jämna mellanrum eller så har de helt 

enkelt inte nog mycket kunskap för att hjälpa eleverna att göra ett bra val. Dessutom har 

eleverna fått intrycket av att studie- och yrkesvägledaren varit stressade och inte haft tid eller 

möjlighet att hjälpa dem. Vissa sa att de fick information om gymnasievalet från vänner och 

bekanta snarare än från studie- och yrkesvägledare och nästan alla sa att de skulle vilja ha mer 

hjälp och stöd från sin studie- och yrkesvägledare. 
 

Om hon kunde ha gett mer information och tips om hur jag skulle göra för att 

få komma in på någon mer seriös fotbollslinje hade kanske saker och ting sett 

annorlunda ut idag. Det kändes inte som att hon ville mitt bästa, det var som 

att hon ville att jag skulle göra det som var minst krångligt.57      

6.3)Under)skolgången 
Irma upplevde att det var svårt att komma in i gruppen till en början. Hon uttryckte under 

intervjun att som ensam flicka i en klass med pojkar så krävs en speciell jargong för att 

pojkarna ska släppa in en. Hon kände sig från början väldigt ensam och eftersom hon flyttat 

från sin hemort för att gå denna utbildning hade hon heller inte så många vänner på orten. 

Irma sa att alla lärare sedan första dagen har jobbat för att hon ska komma in i gruppen och bli 

en i gänget genom att till exempel dela in grupparbeten på så vis att hon hamnade med de 

killar som hon själv valt. Eftersom Irma vid intervjun fortfarande gick på gymnasiet och inte 

slutfört skolan så kunde hon inte svara på hur det såg ut i slutet av utbildningen men efter 

första terminen såg hon en klar förbättring av relationerna i klassen och hennes plats i den.  
 

Sofia hade inga större problem att komma in i klassen, hon sa under intervjun att jargongen 

bland pojkar är lite tuffare än med flickor. Pojkar kan vara mer rakt på sak och prata öppet om 

till exempel sexuella relationer medan flickor kan prata bakom ryggen på varandra. “Ja alltså 

det är lite tuffare jargong med killar.. Det blir ju mer drama när man är med tjejer så på så 

vis kändes det bättre att gå med killar”58 Under hela utbildningen trivdes hon bra med klassen 

och hon sa under intervjun att hon efter studenten nästan bara umgås med pojkar.  
 

 

                                                
57 Intervju Sofia, bygg- och anläggningsprogrammet 1504016 
58 Intervju Sofia, bygg- och anläggningsprogrammet 1504016 
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Filip beskrev relationen till sina klasskamrater som mycket god men han hade inget intresse 

av att umgås med dem på fritiden. Filip sa under intervjun att han nästan bara umgicks med 

äldre personer och därför hade sina vänner utanför skolan och sina klasskamrater på skolan. 

Han trivdes bra på skolan och med utbildningen under hela skoltiden.  
 

Sverker sa under intervjun att han trivdes bra under sin utbildning och att klasskamraterna 

hade en sammansvetsad relation. Grupperingar uppstod vilket var något som Sverker ansåg 

vara naturligt. Han sa dessutom att trots grupperingar så var det ingen i klassen som behövde 

vara utanför eller bli mobbad.  
 

Stina upplevde sin gymnasietid som mycket god. Hon berättade under intervjun att det ibland 

uppstod grupperingar och att hon som flicka ibland dög och ibland inte. Stina upplevde även 

en del fördomar och ett gammalt tankesätt från pojkarnas håll “Det fanns ju några i klassen 

som tyckte att tjejer ska vara hemma och stå vid spisen.”59 Men det fanns även pojkar som 

hon trivdes bra med och umgicks med under sin gymnasietid.  
 

Siv trivdes inte speciellt bra i början av sin utbildning, hon kände sig väldigt ensam och 

övervägde under första läsåret att byta utbildning, både på grund av relationen i klassen och 

på grund av hennes familjerelation. Eftersom hon hade gått in i utbildningen med den 

uppfattningen att hon inte skulle ha några vänner i klassen så var hon ändå ganska förberedd 

och fortsatte kämpa. Siv hade ganska mycket frånvaro på grund av problem vid sin 

menstruation och hade svårt att få förståelse från de manliga lärarna ”Nu går du jakt då ska 

du vara som vi.. litegrann så kände jag”60 Under andra året fick Siv en bättre relation till sina 

klasskamrater, detta eftersom att många av dem som tidigare bott tillsammans på internatet 

flyttade till egna lägenheter på orten vilket gjorde att pojkarna inte längre var lika 

sammansvetsade och Siv fick en plats i gänget. “Det blev som en familj, vi bodde ju så nära 

varandra”61 

 

Simon berättade under intervjun att han trivdes bra under sin gymnasietid, dock så blev det 

inte många tillfällen när hela klassen kunde ses och umgås utanför skolan på grund av skilda 

intressen. Simon pendlade dessutom till skolan och hade 11 mil enkel väg vilket ledde till att 

                                                
59 Intervju Stina, fordonsprogrammet, 150403 
60 Intervju Siv, naturbruksprogrammet 150406 
61 Intervju Siv, naturbruksprogrammet 150406 
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han ofta var tvungen att passa busstider och därför inte kunde umgås mycket med 

klasskamraterna under fritiden.  
 

Fredrik trivdes bra under gymnasietiden.  Han tyckte att han hade en bra klass med många 

olika individer och personligheter vilket ledde till att skolan blev rolig att gå till. Han kände 

under gymnasietiden att han kunde göra grupparbeten tillsammans med vem som helst ur 

klassen. Men han sa också att han självklart fått bättre relation till vissa och vissa hade han 

vid intervjutillfället fortfarande kontakt med.  
 

6.4)Efter)gymnasiet 
Fem av totalt åtta informanter har någon gång jobbat med det som de utbildade sig till på 

gymnasiet och tre av dem gjorde fortfarande det vid intervjutillfället. Dessa tre uppgav att de 

trivdes bra med det och inte hade något större intresse av att byta, detta går att se i Sofias svar 

“ja sedan jag tog studenten så har jag jobbat som murare. Trivs bra så än så länge så vill jag 

fortsätta.”62 De andra tre hade bytt jobb och uppgav vid intervjutillfället att de trivdes med 

sina dåvarande arbeten. Stina uppgav att hon gärna skulle jobba med det som hon hade 

utbildat sig till om hon fick chansen, “jag jobbar idag som städerska och trivs med det. Eller 

det är ett jobb.. men skulle gärna vilja jobba med det jag utbildade mig till, men det är svårt 

med jobb.”63 Även Fredrik hade vid intervjutillfället bytt arbetsrinktning “ja, jobbade som 

vikarie inom handikappomsorgen och även lite på sjukhuset, idag har jag bytt bana och sitter 

och monterar och säljer värmekabel, varma badrumsgolv och liknande produkter.”64 

 

De som inte hade jobbat inom branschen anger brist på jobb eller bristande intresse som 

anledning. Några av dem hade fått jobb inom andra branscher och eftersom de trivdes bra 

inom det yrket hade de valt att inte aktivt söka jobb inom det yrke som de utbildat sig till, 

någon som kände så var Filip “nej det har jag inte, efter gymnasiet flyttade jag ner till min 

sambo som hade flyttat till Småland. Intresset för hästar svalnade lite så jag tog jobb inom 

vården.”65 Andra hade redan under gymnasietiden känt att yrket kanske inte var något för 

dem och även om utbildningen i sig varit givande och bra så ville till exempel Sverker inte 

arbeta med det han hade utbildat sig till. 
 

                                                
62 Intervju Sofia, bygg- och anläggningsprogrammet 1504016 
63 Intervju Stina, fordonsprogrammet 150403 
64 Intrevju Fredrik, omvårdnadsprogrammet 150413 
65 Intervju Filip, naturbruksprogrammet 150408 
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Inte alls. Jag fick erbjudande två dagar innan studenten att jobba på en 

fönsterfabrik vilket jag tog direkt eftersom jag sommarjobbat där och visste 

vad som gällde. Efter några praktiker som jag hade haft på 

omvårdnadsprogrammet så märkte jag mer och mer att detta inte var något 

för mig men när jag väl kände det så hade det gått så lång tid att jag inte 

kunde byta linje.66  
 

Avslutande fråga var om informanterna skulle valt samma utbildning idag om de fick chansen 

och resultatet där liknar till stor del föregående fråga, två av sju67 skulle ha valt samma 

utbildning medan två var osäkra och resterande tre sa klart nej. Orsakerna till svaren berodde 

på hur deras situation såg ut idag och kunde även höra ihop med vilken uppfattning de fått av 

branschen. Även om de skulle valt samma utbildning så var till exempel Siv inte intresserad 

av att jobba med det som hon utbildat sig till. 
 

Ja absolut! Jag skulle välja samma men skulle inte tveka lika mycket. Jag 

skulle njuta mer av det och gå samma inriktning. Fiskeintresset har vuxit 

mycket efter gymnasiet. Skulle inte vilja jobba som det nu, det var en mycket 

erfarenhetsrik utbildning, men ingenting som jag vill jobba med.68 

 

Fredrik var en av de som var osäkra på om de skulle valt samma utbildning och angav ett 

dåligt bemötande som anledning.  

 

Oklart om de skulle bli samma med tanke på hur man blir behandlad som 

vikarie. Man ska alltid vara tillgänglig och aldrig ledig och när man 

börjar närma sig inlasning/inpolning så slutar dom höra av sig om 

jobberbjudanden.69 

 

De som inte skulle valt samma utbildning idag är Filip, Simon och Sverker. De anger olika 

anledningar till detta. Sverker eftersom han inte längre hade den fysiska möjligheten att söka 

till polisutbildningen som han tidigare varit intresserad av. Simon angav andra intressen och 

Filip upplevde att han inte hade någon nytta av sin utbildning vid intervjutillfället. 
 
                                                
66 Intervju, Sverker, omvårdnadsprogrammet 150416 
67 Irma som inte slutfört sin gymnasieutbildning inkluderas inte i detta avsnitt. 
68 Intervju Siv, naturbruksprogrammet 150406 
69 Intervju Fredrik omvårdnadsprogrammet 150413 
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Nej. Jag skulle valt ett mer högskoleförberedande program som typ Samhälls. 

När man är 16 år så är man inte jättesugen på att plugga och jag valde efter 

mitt intresse men jag har ingen nytta av min utbildning idag. Jag hade önskat 

att jag läste mer och blivit behörig att läsa vidare.70 

 

7.)Analys/Diskussion 
Man pratar om att yrkesvalet är som en livslång process och valet till gymnasiet lägger den 

grund som yrkesvalet sedan baseras på. Valet av gymnasieprogram är ett stort beslut i 

ungdomars liv och detta val kan vara avgörande för mycket av deras framtid. Som blivande 

studie- och yrkesvägledare är det intressant att undersöka valet till gymnasiet eftersom det kan 

anses vara det första betydelsefulla beslutet som ungdomar gör i sin karriär och är därför 

viktigt för eleven. Gymnasievalet är det första steget in i vuxenvärlden och för att klara av 

detta val måste eleven vara välinformerad, något som genom denna studie kunnat utläsa att så 

inte alltid är fallet. Vissa av våra elever hade aldrig någon kontakt med studie- och 

yrkesvägledare vilket kan betyda att de eleverna inte hade tillräckligt mycket förkunskap för 

att göra ett välgrundat val.  

7.1)Påverkan)inför)valet)
Enligt Gruffman så väljer pojkar och flickor yrkesförberedande gymnasieprogram av väldigt 

olika anledningar. Han skriver att det generellt sett är vanligare att flickor vill jobba med 

människor medan pojkar föredrar att jobba med praktiskt arbete.71 Vad som går att utläsa från 

resultatet är att dessa informanter skiljer sig från den generella normen eftersom flickorna i 

studien ville jobba med praktiskt arbete istället för med människor. Pojkarna ville jobba med 

människor istället för med praktiskt arbete. Det skulle vara intressant att undersöka varför just 

dessa elever valt att göra ett könsöverskridande val och om det finns fler elever som vill men 

inte vågar på grund av de normer och regler som finns och säger att flickor ska vara på ett 

visst sätt och pojkar på ett annat. Finns det ungdomar som är intresserade av något som enligt 

normen inte tillhör dennes kön och därför inte våga följa sina drömmar och intressen? 

Gymnasievalet ska vara ett fritt val oavsett kön och skolan har ett ansvar att uppmuntra till 

sådana val. Det ska vara elevens eget val som grundas på intressen och förmågor snarare än 

något annat.  Enligt läroplanen för grundskola förskoleklassen och fritidshemmet ska skolan 

                                                
70 Intervju Filip, naturbruksprogrammet 150408 
71 Ulf Gruffman, “Klassresenärer och kvarstannare,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning 
i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
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”ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet”72 

 

Gottfredson ser karriärval som en matchningsprocess, vilket innebär att individen söker yrken 

som passar individens egen personlighet, intresse, förmåga och begåvning och kommer på så 

sätt fram till vad de vill bli.73 Detta stämmer även överens med vad Gruffman skriver om att 

många pojkar väljer gymnasieprogram utifrån goda erfarenheter från sommarjobb eller 

praktik.74 En övervägande del av informanterna valde till gymnasiet utifrån intresse eller goda 

erfarenheter på praktik eller öppet hus. Tre av dem valde utifrån goda erfarenheter från 

praktik eller öppet hus, men bara en av dem var pojke medan de andra två var flickor. Det 

som går att utläsa från resultatet är alltså att de flesta som deltagit i studien valt utifrån något 

slags intresse, vissa på grund av ett nyfunnet intresse och andra på grund av intressen de haft 

sedan tidigare. Enligt Gotfredson’s karriärteori måste individer ibland kompromissa i sina 

karriärval på grund av dennes förmågor och möjligheter och detta betyder att högt önskade 

yrkesalternativ måste uteslutas. Individen anpassar sina val i första hand efter kön, i andra 

hand efter social ställning och sist via personlighet och intresse.75 Någon som i studien varit 

tvungen att kompromissa är Stina som helst av allt ville gå transport men på grund av att 

hennes betyg inte var tillräckliga så nöjde hon sig med att gå maskin- och lastbilsmekaniker. 

Även Sverker har varit tvungen att kompromissa sitt i karriärval på grund av den skada som 

gjort att han inte längre är behörig att söka till polisutbildningen.  
 

Dresch och Lovén tar i sin studie upp vem som påverkade eleverna och de kunde se att 

eleverna bara var till en liten del medvetna om att de blev påverkade. I denna studie hade 

föräldrar den största påverkan på eleverna och hälften sa att föräldrarna var väldigt 

engagerade samt att de hade stora förväntningar och att det var viktigt att lyssna till dem. I 

studien ansåg dessutom de flesta att det var viktigt att deras föräldrar kunde vara stolta över 

dem. Studie- och yrkesvägledaren samt kompisar ansågs betydelsefulla medan lärarna inte 

hade så stor påverkan. De flesta ansåg att de var de själva som hade valt utan någon påverkan 

                                                
72 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: Skolverket, 2011), 8. 
73 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
74 Ulf Gruffman, “Klassresenärer och kvarstannare,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning 
i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
75 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
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från andra, men föräldrarna var en mycket viktig stödjande faktor.76 En övervägande del av 

informanterna upplevde att de inte blev påverkade av personer i sin omgivning inför 

gymnasievalet och de som sa att de blivit påverkade säger att detta var positiv påverkan som 

kom från föräldrar eller syskon. Till skillnad från litteraturen så sa alltså informanterna att de 

inte blivit påverkade men som Dresch och Lovén sagt så är bara en liten del medvetna om att 

de blir påverkade och det skulle kunna vara så att dessa informanter blivit påverkade utan att 

ha reflekterat över det.  
 

Enligt Gotfredson’s teori så börjar barn vid 9 års ålder bli medvetna om vad som är yrken av 

hög status och inte, de börjar även vara medvetna om vilka yrken som den egna familjen 

skulle tycka var acceptabla eller inte samt se samband mellan inkomst, utbildning och yrke. 

Teorin säger även att barn från 14 års ålder börjar ta sin önskade plats i samhället mer för 

givet. Ungdomarna försöker hitta yrkesalternativ som passar med deras värderingar, 

personlighet och förmågor samt familjens behov.77 Detta går att ställa mot Dresch och Lovéns 

studie som säger att ungdomar vid 15 års ålder kanske inte är mogna nog att ta ett så stort 

beslut angående sin framtid och att många elever känner sig stressade inför gymnasievalet.78 

För att jämföra det med resultatet av denna studie så uppgav några av dem under intervjun att 

de kände sig osäkra inför sitt val medan det för andra var helt självklart vad de skulle söka. 

Författarna kan till viss del hålla med Dresch och Lovén när de säger att ungdomar vid 15 års 

ålder inte är tillräckligt mogna för att ta ett sådant stort beslut om sin framtid men de tror att 

detta snarare beror på bristande kunskap än omognad. Det är viktigt att påbörja arbetet för 

ökad medvetenhet tidigare, kanske redan i årskurs sex med mer prao, diskussioner och 

studiebesök på olika arbetsplatser. Det är viktigt att eleverna får tidig inblick i arbetslivet för 

att de ska kunna göra välgrundade val när de ska söka till gymnasiet och studieförfattarna tror 

att detta på bästa sätt uppnås genom att ta med eleverna till arbetslivet och så tidigt som 

möjligt börja prata om framtiden. 
 

Könsskillnader i skolan har förvisso minskat men sedan slutet av 90-talet har det inte minskat 

speciellt mycket. Enligt skolverkets rapport om könsskillnader i måluppfyllelse och 

utbildningsval så beror detta på att arbetsmarknaden har förändrats och att ungdomar väljer 

                                                
76 James Dresch och Anders Lovén, “Vägen efter grundskolan,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
77 Linda S Gottfredson, ”Gottfredson´s theory of circumscription, compromise and self-consept,” In 
Careerchoice and development, red. Duane Brown, (Chichester:John Wiley and Sons Ltd, 2002) 
78 James Dresch och Anders Lovén, “Vägen efter grundskolan,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 



 29 

utbildning utifrån denna förändring snarare än något annat.79 Könsfördelningen i 

gymnasieskolan är särskilt ojämn på de yrkesförberedande programmen. Några av de 

mansdominerande programmen har dessutom den mest extrema könsfördelningen, det finns 

alltså en högre del män på kvinnodominerade utbildningar är vad det finns kvinnor på de 

mansdominerade.80 Könsfördelningen på till exempel naturbruksprogrammet har över tid 

förändrats och programmet som tidigare var mansdominerat har övergått till att vara ett 

kvinnodominerat program. Detta beror på de olika inriktningarna som lockat fler flickor men 

på vissa inriktningar är det enligt vår uppfattning fortfarande övervägande del pojkar. Detta 

visar sig på till exempel jakt och fiske-inriktningen. Enligt skolverkets statistik81 är det 

övervägande del flickor på naturbruksprogrammet. Men om det skulle vara så att det på vissa 

inriktningar är övervägande del pojkar så skulle det innebära att snedfördelningen på just 

detta program är större än vad som visas i statistiken.  

 

 
Figur 3 Andel sökande pojkar respektive flickor till yrkesförberedande gymnasieprogram 2014/1582 

 

År 2005 så var 3 % av alla som gick bygg och anläggningsprogrammet kvinnor medan det 

fem år senare var 9 %. För att jämföra detta med typiskt kvinnliga yrken så har andelen män 

på omvårdnadsprogrammet ökat från 13 % till nästan 19 %.83 Även om detta är en positiv 

ökning men det tål att diskuteras ifall det är tillräckligt för att alla elever som funderar på att 
                                                
79 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
80 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
81 Skolverket. Tabell 2 A: Sökande till gymnasieskolan till läsåret 2014/15 (Skolverket, 2015) 
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/skolor-och-elever/skolor-
och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.227337 Hämtad 2015-02-20 
82 Se bilaga 5 
83 Ulf Gruffman, “Klassresenärer och kvarstannare,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning 
i individuellt och politiskt perspektiv, red. Lisbeth Lundahl (Lund: studentlitteratur, 2010) 
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göra ett könsöverskridande val ska våga ta steget och känna sig välkomna på utbildningen 

precis som om de skulle gjort ett traditionellt val. De informanter som ingått i studien har alla 

gjort ett könsöverskridande val och när de fick frågan om varför de valde som de gjorde så 

var det till större del intresse som styrde dem till dessa utbildningar. De blev uppmuntrade av 

sin familj att göra detta val och det var till större andel lärare och studie- och yrkesvägledare 

som ifrågasatte detta. I skolverkets rapport om ungdomars utbildnings- och yrkesval- I egna 

och andras ögon säger författarna att: 
 

Satsningar som gjorts för att locka flickor till mansdominerade tekniska 

utbildningar utgått från att det kvinnliga könet, i motsats till det manliga, 

betraktats som ett problem. Det kvinnliga måste ändras för att passa normen. 

Motsvarande har inte gällt för pojkar i relation till kvinnodominerade 

utbildningar. De tillskrivs inga brister som bör åtgärdas för att de skall klara 

av dessa utbildningar. ”Budskapen är snarare: pojkar behövs i vård och 

barnomsorg och flickorna behöver tekniken.”84 

 

Slutsatser som går att dra av studiens resultat är att ungdomar till liten del vet att de 

blivit påverkade och att de ibland kan bli påverkade utan att reflektera över det. Denna 

påverkan kan komma från att föräldrar uppmuntrat informanterna att utforska sina 

möjligheter redan från det att de var väldigt unga. Påverkan kan dessutom komma från 

lekar i skolan eller värderingar som individerna blivit utsatta för hela sina liv. Vissa 

informanter kanske valde helt utan yttre påverka. Detta är väldigt positivt för dem och 

det stärker intrycket av att informanterna i denna studie valt helt utifrån intresse. 

7.2)Bemötande)
Det som sägs om att kvinnor måste ändras för att passa normen stärks efter att ha pratat med 

informanterna, dels genom det som Siv upplevde ”Nu går du jakt då ska du vara som vi.. 

litegrann så kände jag”85 Även Sofia kände under utbildningen att det var annorlunda att 

umgås bara med pojkar “Ja alltså det är lite tuffare jargong med killar.. Det blir ju mer 

drama när man är med tjejer så på så vis kändes det bättre att gå med killar”86 Något som 

Författarna lagt märke till är att pojkarna i studien inte haft samma upplevelser när det 

kommer till relationer i klassen. Ingen av pojkarna uppgav under intervjun att de inte trivdes i 
                                                
84 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval- I egna och andras ögon (Stockholm: Skolverket, 2004), 
46.   
85 Intervju Siv, naturbruksprogrammet 150406 
86 Intervju Sofia, bygg- och anläggningsprogrammet 1504016 
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klassen eller att de någon gång kände sig utanför på grund av sitt kön. Skillnaden mellan 

pojkarnas och flickornas upplevelser i gymnasiet är alltså olika och det skulle vara intressant 

att veta vad detta beror på. Är det så att pojkar blir annorlunda behandlade men inte tänker på 

det. Eller är det så att flickor välkomnar en ensam pojke bättre än vad pojkar gör med en 

ensam flicka? Alla individer är olika men det är ändå viktigt att man oavsett könstillhörighet 

ska känna sig välkommen i vilken grupp som helst, både i skolan, på arbetet och i 

fritidsaktiviteter.  

 

Officiellt heter det att skolan aktivt skall verka för jämställdhet mellan könen- läroplaner och 

läroböcker ska vara befriade från könsdiskriminerande element. De flesta lärare på skolan- 

såväl kvinnliga som manliga är positiva till jämställdhet.87 Två av de flickor som intervjuats 

hade fått negativa kommentarer angående sitt gymnasieval och detta var framförallt från 

lärare och studie- och yrkesvägledare på skolan, “du kommer kasta bort all din kunskap och 

din framtid om du väljer bygg”88 “Ja, i princip alla lärare på skolan sa att ska du verkligen 

gå det här? Det finns ingen framtid. Även studie- och yrkesvägledaren på skolan sa det. Har 

du verkligen tänkt igenom det här?”89 Enligt skolverket har jämställdhetsmålen funnits i 

läroplanen sedan 60-talet för att minska det traditionellt könsstyrda utbildningsvalen och för 

att öka otraditionella val.90 Enligt Imsen så liknar förhållandet mellan flickors och pojkars 

utbildningsval fortfarande det som fanns på mitten av 70-talet.91 Men skolverkets rapport 

motsätter detta genom att säga att könsfördelningen sedan 90-talet blivit något jämnare, men 

att det sedan slutet av 90-talet inte jämnats ut speciellt mycket.92 Även Gruffman skriver att 

skillnaderna minskat.93 Det skulle kunna vara så att Imsen tagit hänsyn till andra aspekter 

eller att hon inte ansåg att ökningen varit tillräckligt stor för att vara av betydelse. 

Anledningen till detta är något som bara går spekulera kring. 
 

Resultatet i studien visar att informanterna inte kör på upptrampade stigar som Imsen säger 

men det skulle kunna vara så att lärare, studie- och yrkesvägledare och andra vuxna inte varit 

lika öppna för förändring som dessa ungdomar. Detta ser författarna som ett stort problem. 

Skolan har ett ansvar gentemot eleverna att ge dem utrymme att utforska otraditionella 
                                                
87 Gunn Imsen, Elevens värld- Introduktion till en pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur, 2006) 
88 Intervju Irma, bygg- och anläggningsprogrammet 150408 
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90 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval- I egna och andras ögon (Stockholm: Skolverket, 2004) 
91 Gunn Imsen, Elevens värld-Introduktion till en pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur, 2006) 
92 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (Stockholm: Skolverket, 2006) 
93 Ulf Gruffman, “Klassresenärer och kvarstannare,” I Att bana vägen mot framtiden- karriärval och vägledning 
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intressen, det är något som inte Siv och Irma fått uppleva på grund av sitt gymnasieval. Om 

två personer av åtta (25 %) i denna studie upplevde detta, hur många ungdomar finns det då i 

hela Sverige som under varje gymnasievalsperiod tvingas försvara sitt yrkesval? En tanke 

som väcks är om utgångspunkten för studie- och yrkesvägledning ska ligga hos individens 

intressen och önskemål eller samhällets krav och efterfrågan? 

 

Enligt SOU 2004:43 har de som brutit könsmönster svårare att få jobb inom det område de 

utbildats i.94 Av de informanter som ingick i denna studie så har fem någon gång jobbat med 

det som de utbildade sig till och de andra tre har inte gjort det. Tre av dessa informanter 

jobbade vid intervjutillfället med det som de hade utbildat sig till på gymnasiet och de andra 

hade fått jobb inom andra branscher. De flesta av våra informanter har gått tillbaka till 

traditionellt styrda yrkesroller. Endast Filip gick från ett kvinnodominerat yrke till ett annat 

medan de andra fyra valt en inriktning som styrs mer av tradition. Vad detta beror på går 

endast att diskutera men det skulle kunna vara så att det varit svårare för dessa ungdomar att 

få arbete inom den valda branschen på grund av deras kön. Om elever som väljer att bryta 

könsmönster först möter negativa kommentarer på grund av sitt gymnasieval och sedan inte 

får något jobb inom branschen på grund av sin könstillhörighet så känns det inte speciellt 

lockande för oss som studie- och yrkesvägledare att uppmuntra till sådana val. Även om 

skollagen klart och tydligt säger att skolan ska uppmuntra till otraditionella val så verkar det 

inte som att den gör det.  

7.3)StudieE)och)yrkesvägledning)
Genom studiens gång har många starka åsikter kring studie- och yrkesvägledning kommit till 

känna. Eftersom detta är av stor vikt i vårt framtida yrke så är även detta något som 

författarna valt att analysera och diskutera utifrån resultatet. 

 

En stor del av informanterna angav att de upplevt tids- och kunskapsbrist när de varit i 

kontakt med studie- och yrkesvägledare. Detta går att utläsa från intervjun med Irma “den 

SYV vi hade på högstadiet hade problem med det svenska språket och hade inte nog mycket 

kunskap om de olika gymnasieprogrammen, skolorna och kurserna.”95 Även Sofia hade en 

del klagomål på den studie- och yrkesvägledare som hon mött inför valet till gymnasiet “jag 

var väldigt intresserad av fotboll och ville gärna gå på ett fotbollsgymnasium. Hon sa att 

detta inte gick och gav mig inga andra förslag eller någon förklaring på varför jag inte 

                                                
94 SOU 2004:43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden (Stockholm: Fritzes, 2004) 
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kunde.”96 Författarna till studien anser att även detta är ett stort problem och skulle vara 

intresserade av att veta vart det brister. Är det så att dessa studie- och yrkesvägledare saknar 

rätt utbildning, kan det bero på den ständiga förändringen i gymnasiereformen eller kan det 

kanske vara som Sofia uttryckte sig under intervjun “det kändes inte som att hon ville mitt 

bästa, det var som att hon ville att jag skulle göra det som var minst krångligt.”97  
 

Enligt skolverkets allmänna råd med kommentarer kring arbete med studie- och 

yrkesvägledning så bör studie- och yrkesvägledare i skolan se till att den information som ges 

till elever angående vidare utbildning och arbete vara aktuell, opartisk, tillförlitlig och 

tillgänglig för eleven när denne behöver den. Eleven behöver kunna lita på att informationen 

från studie- och yrkesvägledaren inte styrs av personliga värderingar. Studie- och 

yrkesvägledaren får dessutom inte låta sina förutfattade meningar styra den information som 

eleven ska förses med.98 Detta överensstämmer helt med författarnas åsikter och de tycker att 

det ska vara en självklarhet för alla studie- och yrkesvägledare. En möjlig åtgärd för att kunna 

uppnå dessa mål är att det satsas mer på fortbildning till studie- och yrkesvägledare och att 

mer tid ska ges till dem. Av de informanter som varit i kontakt med studie- och 

yrkesvägledare så uppgav alla att denne kändes stressad eller att denne saknade kunskap 

och/eller resurser för att hjälpa eleven att göra ett välgrundat val och en av dem fick dessutom 

ett dåligt bemötande på grund av sitt val “(...) även studie- och yrkesvägledaren på skolan sa 

det. Har du verkligen tänkt igenom det här? De försökte verkligen att få mig att välja mina 

andra val.”99 

 

Resultatet pekar alltså på ett stort missnöje bland eleverna när det kommer till den studie- och 

yrkesvägledaren som de haft kontakt med inför sitt gymnasieval. Alla som varit i kontakt med 

studie- och yrkesvägledare angav att de inte kände sig prioriterade eller att studie- och 

yrkesvägledaren helt enkelt inte hade tillräckligt med kunskap för att hjälpa dem. Vissa säger 

att de fick information om gymnasievalet från vänner och bekanta snarare än från studie- och 

yrkesvägledare och nästan alla säger att de skulle vilja ha mer hjälp och stöd från sin studie- 

och yrkesvägledare.  
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Lite, vi hade väldigt lite tid med SYV på grundskolan, hon jobbade inte så 

ofta, hon hade många elever att hjälpa så vi fick väldigt lite hjälp och dålig 

hjälp eftersom hon alltid var stressad.100 

 

Det tycker författarna som studie- och yrkesvägledarstudenter låter skrämmande, en stor 

anledning att vi läser till studie- och yrkesvägledare är för att kunna hjälpa andra människor 

men hur ska de kunna hjälpa andra om det inte finns tillräckligt mycket tid till just detta? Att 

det saknas kunskap låter även det skrämmande, yrkets rykte kan bli skadat vilket i sin tur kan 

leda till att unga människor slutar att uppsöka studie- och yrkesvägledaren inför stora val och 

därför kanske inte gör lika välgrundade val som de har möjlighet att göra. 

 

En slutsats som går att dra av resultatet i denna studie är att det aldrig fullt ut går att sätta sig 

in i en annan individs situation. Författarna anser att studien skapat en viss förståelse för hur 

just dessa informanter upplevt sitt val av könsöverskridande gymnasieutbildning. Detta tar vi 

med oss i vår framtida yrkesroll och anser att det kommer hjälpa oss att bemöta framtida 

elever med den respekt som de förtjänar. Samma respekt som tydligt saknats vid bemötande 

av vissa av våra informanter. 

7.4)Slutord)

Att skriva denna studie har varit givande och fått upp våra ögon för ett problemområde som vi 

inte trodde fanns. Vi har många gånger under resans gång känt en hopplöshet kring vår 

blivande yrkestitel och de brister som klart och tydligt finns. Både hos framtida kollegor men 

även hos högre uppsatta som strukturerat arbetet på ett sätt som enligt oss är fel. Detta 

eftersom att elevernas rätt till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet på ett eller annat 

sätt försummats. Att hitta litteratur av hög kvalitet inom ämnet har inte varit något problem, 

det finns gott om litteratur som beskriver skillnader mellan könen inför gymnasievalet. Det 

finns dessutom många bra källor som behandlar vad som påverkar ungdomar inför deras val 

till gymnasiet. Något som vi anser är en brist inom just detta ämne är dock fakta kring 

elevernas upplevelser och information kring möjliga åtgärder på det problemområde som 

framkommit. Vi har genom våra intervjuer fått fram bra empiri som varit till stor hjälp vid 

sammanställningen av resultatet. Vid många tillfällen i intervjuerna fick vi en slags aha-

känsla och vi hoppas kunna ge hjälp och stöd till framtida elever på ett bättre sätt än vad våra 

informanter upplevde att de fått. Efter att ha lyssnat på våra informanters upplevelser av 

                                                
100 Intervju Fredrik, omvårdnadsprogrammet 150413 



 35 

studie- och yrkesvägledning så känner vi oss motiverade att engagera oss i vår framtida 

yrkesroll.  

 

Vi skulle vilja uppmana till vidare forskning genom att till exempel utveckla denna studie i 

större skala, dessutom skulle vi gärna se anknytande studier såsom lärares synvinkel på 

könsöverskridande gymnasieval. Dessutom om det är någon skillnad på vald sysselsättning 

mellan de elever som gått en traditionell respektive otraditionell gymnasieutbildning. 

Dessutom skulle vi vilja få svar på hur vi som studie- och yrkesvägledare ska tänka när vi 

möter elever som vill bryta könsmönster i sitt gymnasieval – är det elevens intresse och 

önskemål eller samhällets krav och efterfrågan som ska vara styrande? 

 

Vi vill avsluta med en tankeställare till läsaren. Försök alltid att sätta dig i den andres skor 

innan du uttalar dig. Om du var den som ville göra ett könsöverskridande studie- eller 

yrkesval – hur skulle du då vilja bli bemött? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

)

)
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9.1)Bilaga)1:)Intervjuguide)med)intervjufrågor 
 

 

 

 

 

!

8.1 Bilaga 1: 

INTERVJUFRÅGOR 

TEMA- personuppgifter 
 

1 Man/kvinna: 
2 Ålder:  
3 Gymnasieprogram:  
4 Inriktning: 
5 Årtal: 

 
TEMA- inför valet till gymnasiet 
 

6 Vad var det som gjorde att du valde just detta gymnasieprogram? 
7 Påverkade någon dig inför ditt gymnasieval? 
8 Reagerade personer i din omgivning på ditt gymnasieval?  

 
TEMA - Studie- och yrkesvägledningens betydelse för gymnasievalet 
 

9 Har du någon erfarenhet av studie- och yrkesvägleding? (SYV) 
10 Fick du något stöd från din Studie- och yrkesvägledare inför gymnasiet? (SYV) 
11 Hade du önskat mer hjälp/stöd från din Studie- och yrkesvägledare? 

 
TEMA- under skolgången 
 

12 Hur trivdes du på gymnasiet samt i klassen? 
13 Hur var klassen uppdelad- antal tjejer antal killar?  
14 Hur var din relation till dina klasskamrater? 

 
TEMA- efter gymnasiet 
 

15 Har du jobbat med det du utbildade dig till på gymnasiet efter studenten? 
16 Om inte, vad beror det på?  
17 Jobbar du med det du utbildade dig till på gymnasiet idag?  
18 Skulle du välja samma gymnasieprogram idag? 
19 Om nej, vilket skulle du välja istället  och varför? 
20  Är det något jag har glömt att fråga?  
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9.2)Bilaga)2:)Informationsbilaga 
 

 

 

 

 

 

8.2 Bilaga 2: 

 
INFORMATIONSBILAGA 
Bilaga 1 
 
 

Examensarbetets titel: 
Mitt val 
En kvalitativ studie om könsöverskridande val 
till yrkesförberedande gymnasieprogram 
 
 

Datum: 
150330 

Ansvariga studenter: 
Ida Norberg  
Tina Lindgren 
 
E-post 
idno0009@gapps.umu.se 
tili0018@student.umu.se 
 

Universitet: 
Umeå Universitet 
 
 
Utbildning: 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

Information om projektet: 
 
Vi är två studenter som läser till studie- och yrkesvägledare vid Umeå Universitet, och vi ska 
under våren skriva ett examensarbete. Vi är intresserade av att undersöka vilka tankar som finns 
hos pojkar respektive flickor som går emot könsnormer när de söker till gymnasiet samt vilka 
upplevelser de har av detta val under och efter gymnasietiden. 
 
De utvalda intervjupersonernas riktiga identiteter kommer att förvridas så att det inte går att 
utläsa vem som har sagt vad. Intervjuerna kommer troligtvis att ta mellan 45-60 minuter och de 
kommer (med godkännande från intervjupersonen) att spelas in på band för att säkerställa 
informationen.  
 
Materialet kommer endast att hanteras av författarna till examensarbetet och kommer slutligen 
att presenteras som en del av en uppsats. Den uppsatsen kommer att publiceras och det är därför 
viktigt att du som ställer upp som intervjuperson är medveten om att deltagande i vår studie är 
frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 
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9.3)Bilaga)3:)Samtyckesbilaga 
 

 

 

 

 

8.3 Bilaga 3: 

 
SAMTYCKESBILAGA 
Bilaga 2 
 
 

Examensarbetets titel: 
Mitt val 
En kvalitativ studie om könsöverskridande val 
till yrkesförberedande gymnasieprogram 
 
 

Datum: 
150330 

Ansvariga studenter: 
Ida Norberg  
Tina Lindgren 
 
E-post 
idno0009@gapps.umu.se 
tili0018@student.umu.se 
 

Universitet: 
Umeå Universitet 
 
 
Utbildning: 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

 
 
Jag har informerats om syftet med denna intervju muntligt samt tagit del av bifogad skriftlig 
information. Jag är medveten om att min medverkan är frivilligt och att jag därmed när som helst 
kan välja att avbryta mitt deltagande.  
 
 
 
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i Ida Norbergs och Tina Lindgrens 
undersökning: 
 
 
Datum............................................................................................................................... 
 
 
Deltagarens underskrift................................................................................................. 
 
 
Namnförtydligande........................................................................................................ 
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9.4)Bilaga)4:)Yrkesförberedande)gymnasieprogram)
 

 
 
 
 

!

8.4 Bilaga 4: 

 
YRKESFÖRBEREDANDE GYMNASIEPROGRAM 

 
 
Gymnasieprogram          Inriktningar   

 
 
Barn- och fritidsprogrammet 
 
 

 
Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete 
Socialt arbete. 
 

 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
 
 

 
Anläggningsfordon, husbyggnad, måleri, 
plåtslageri och mark och anläggning. 
Banteknik (lokal inriktning) 

 
 
El- och energiprogrammet 
 
 

 
Automation, elteknik 
dator- och kommunikationsteknik och 
energiteknik. 
 

 
 
Fordons- och transportprogrammet 
 
 

 
Godshantering, karosseri och lackering, 
lastbil och mobila maskiner, personbil och 
transport 
 

 
 
Handels- och adminitrationsprogrammet 
 
 

 
Administrativ service  
Handel och service 

 
 
Hantverksprogrammet 
 
 

 
Frisör, textil design, florist, finsnickeri och 
övriga hantverk 
 

 
 
Hotell- och turismprogrammet 
 

 
 
Hotell och konferens 
Turism och resor 
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Industri tekniskaprogrammet 
 

 
Produkt och maskinteknik, svetsteknik, 
driftsäkerhet och underhållsteknik och 
Processteknik 

 
 
Naturbruksprogrammet 
 
 

 
 
Djur, skog, lantbruk och trädgård 
 

 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
 
 

 
Bageri och konditori 
Färskvaror, delikatesser och catering 
Kök och servering 
 

 
 
VVS- och fastighetsprogrammet 

 
 
Fastighet, kyl- och värmepumpsteknik, 
Ventilationsteknik och VVS 
  

 
 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 
 

 
 
Inga inriktningar 
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9.5)Bilaga)5:)Tabell)2)A.)Sökande)till)gymnasieskolan)till)läsåret)2014/15,)efter)kön)
 

 
 

G
ym

nasieskolan – E
lever – R

iksnivå 

Tabell 2 A
: Sökande till gym

nasieskolan till läsåret 2014/15, efter kön.
                    E

levernas förstahandsval, behörighet till förstahandsval och antagning till förstahandsval 1 juli.

A
ntal elever som

 sökt respektive program
 i första hand

Totalt 
K

vinnor
M

än
behöriga

antagna den 1 juli 2014
1)

P
rogram

Totalt 
K

vinnor
M

än
Totalt 

K
vinnor

M
än

G
ym

nasieskolan totalt
2)

112 554
53 399

59 155
        .

        .
        .

        .
        .

        .

N
ationella program

3)
105 792

50 622
55 170

87,8
89,1

86,7
73,3

76,8
70,1

Yrkesprogram
39 520

15 908
23 612

76,4
76,3

76,5
66,2

67,9
65,0

 B
arn och fritid (B

F)
3 414

2 134
1 280

69,9
67,9

73,2
62,9

62,1
64,2

 B
ygg och anläggning (B

A
)

5 231
481

4 750
77,1

76,9
77,1

66,6
67,8

66,5
 E

l och energi (E
E

)
5 467

194
5 273

86,5
88,1

86,4
72,7

77,8
72,5

 Fordon och transport (FT)
5 138

734
4 404

66,4
73,8

65,2
57,6

62,1
56,9

 H
andel och adm

inistration (H
A

)
3 179

1 774
1 405

74,8
76,9

72,2
66,5

69,4
62,7

 H
antverk (H

V
)

2 852
2 670

182
75,8

76,6
63,7

64,6
65,4

52,2
 H

otell och turism
 (H

T)
1 427

1 169
258

80,4
81,1

77,5
73,2

73,9
70,2

 Industritekniska (IN
)

1 813
217

1 596
79,5

88,0
78,4

64,0
75,1

62,5
 N

aturbruk (N
B

)
2 813

1 874
939

81,8
84,4

76,6
68,8

71,8
62,7

 R
estaurang och livsm

edel (R
L)

2 559
1 486

1 073
79,4

80,0
78,6

72,0
72,5

71,4
 V

V
S

 och fastighet (V
F)

1 441
35

1 406
81,5

82,9
81,4

64,5
71,4

64,4
 V

ård och om
sorg (V

O
)

3 905
3 116

789
70,4

71,6
65,4

65,2
66,7

59,6
 R

iksrekryterande utbildningar (R
X

)
4)

281
24

257
92,2

91,7
92,2

65,5
70,8

65,0

H
ögskoleförberedande program

66 272
34 714

31 558
94,6

95,0
94,2

77,5
80,8

73,9
 E

konom
i (E

K
)

12 719
6 634

6 085
96,7

97,1
96,2

75,8
81,2

69,9
 E

stetiska (E
S

)
8 063

5 244
2 819

91,4
92,5

89,3
77,7

79,3
74,6

 H
um

anistiska (H
U

)
816

670
146

95,6
96,7

90,4
83,1

84,2
78,1

 N
aturvetenskap (N

A
)

14 805
7 781

7 024
96,4

96,5
96,2

76,8
80,7

72,4
 S

am
hällsvetenskap (S

A
)

19 246
12 166

7 080
94,4

94,8
93,6

77,1
80,7

70,8
 Teknik (TE

)
9 299

1 442
7 857

95,1
95,8

94,9
82,4

89,4
81,1

 International B
accalaureate (IB

)
1 324

777
547

76,4
79,3

72,4
69,5

70,7
67,8

Introduktionsprogram
 5)

6 762
2 777

3 985
        .

        .
        .

        .
        .

        .
 Individuellt alternativ (IM

IN
D

)
1 708

728
980

        .
        .

        .
        .

        .
        .

 P
reparandutbildning (IM

P
R

E
)

452
211

241
        .

        .
        .

        .
        .

        .
 P

rogram
inriktat individuellt val (IM

P
R

O
)

1 058
451

607
56,1

62,7
51,2

30,4
33,3

28,3
 S

pråkintroduktion (IM
S

P
R

)
2 318

960
1 358

        .
        .

        .
        .

        .
        .

 Y
rkesintroduktion (IM

Y
R

K
)

1 226
427

799
        .

        .
        .

        .
        .

        .

därav andel (%
) behöriga och antagna till program

 och skola de sökt i första hand


