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Sammanfattning 

Denna undersökning avser att belysa flickor som gjort könsbrytande val till gymnasiet. 

Antalet flickor som gör könsbrytande gymnasieval har ökat något de senaste åren. 

Enligt vägledningsteorin Social Cognitive Career Theory, SCCT, gör individer 

”karriärval” utifrån sin subjektiva prestationsförmåga, den s.k.”self-efficacy”. Beroende 

av hur individen uppfattar sin egen förmåga och värderar sig själv, vidgas eller minskas 

handlingsutrymmet. Genom en enkätundersökning ville vi se om flickor som väljer 

byggprogrammet på gymnasiet har en stark självkänsla, ”self-efficacy” enligt SCCT. 

Studien omfattar 28 flickor som går på gymnasiets byggprogram i Stockholms län. Av 

resultaten i studien kan ett mönster ses av hög grad av självvärdering hos de flickor som 

gjort ett annorlunda val till gymnasiet. Av studien kan också utläsas att flickorna har 

haft ett starkt stöd från sina föräldrar i sitt otraditionella gymnasieval. Som studie- och 

yrkesvägledare är denna uppsats viktig för att öka förståelsen för de faktorer som kan 

påverka könsneutrala karriärval.   

 

 

Nyckelord 

Flickor, byggprogram, könsbrytare, ”self-efficacy”, otraditionella val, självkänsla, 

självvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This survey intends to elucidate girls that have made gender-breaking choices to the 

upper secondary school. The number of such female students has slightly increased the 

last years. According to the guidance theory Social Cognitive Career Theory, SCCT, 

individuals make career choices according to their subjective performance ability, so 

called ”self-efficacy”. Depending on how the individual considers their own ability and 

evaluates themselves, the scope for action extends or decreases. Through a 

questionnaire survey, we wanted to see if girls who have choose the construction 

education in the upper secondary school have a strong self-esteem, “self-efficacy” 

according to SCCT. The study contends 28 girls in the upper secondary schools 

construction education in Stockholm County. The results show a pattern of high degree 

of self-efficacy among those girls that have made an unusual choice to the upper 

secondary school. The study also shows that the girls have had a strong support from 

their parents in their untraditional choice. This essay can be of importance to student 

counsellors in order to increase the understanding of factors that can influence gender-

neutral career choices.   

 

Keyword 

Girls, construction education, gender-breaking,”self-efficacy”, untraditional choices, 

self-esteem, self-evaluation 
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1. Inledning 

1.1. Val av problemområde 

Sverige har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Nästan 90 % 

av den yrkesarbetande befolkningen arbetar i yrken som domineras av antingen kvinnor 

eller män. 96 % av de byggutbildade är män. 95 % av de utbildade förskollärarna är 

kvinnor. Endast fem yrken är jämställda, dvs. har minst 40-60 % av vardera könet 

(SCB, 2006).Vi tror inte att det behöver vara så.  

Barriärerna i form av faktiska hinder torde vara försumbara i dagens Sverige, 

även om det sannolikt kräver en stor personlig uppoffring för exempelvis en 

kvinna att bli byggnadsarbetare och för en man att bli förskollärare - de måste 

förbereda sig för att bli ifrågasatta och misstänkliggjorda i sin yrkesroll (SOU 

2004: 43, s.353). 

Halva befolkningen har inte tillgång till hela arbetsmarknaden. För att alla medborgare 

skall ha samma förutsättningar inom utbildning och arbetsmarknad anser vi att denna 

utveckling måste brytas. Det finns många flickor som tycker att konstruktion och teknik 

kan vara intressant. Intresset hos individer utvecklas inte i frihet och könsneutralt. 

Den starka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet 

kvarstår och fortsätter att reproduceras. ”De stora yrkesgrupperna förblir segregerade. 

Med nuvarande takt skulle det ta minst hundra, kanske hundrafemtio år, innan vi har en 

arbetsmarknad utan könssegregering.” (SOU 1998:6, s.132)   

 

Bristen på jämställdhet i utbildnings- och yrkesval påverkar samhällsekonomin menar 

Anne Boschini, nationalekonom och forskare vid Stockholms universitet. ”Om kvinnor 

hålls på traditionellt kvinnliga vägar och män motsvarande manliga, så innebär det att 

deras val blir begränsade. Människor hindras i så fall från att nå den yrkesbana som de 

är bäst lämpade för. ”Rätt person hamnar inte på rätt plats” (Länsarbetsnämnden i 

Gävleborgs län, 2005, s.16).  Tillgången av arbetskraft begränsas av att människor 

väljer yrken utifrån traditionella mönster.  

 

Studieförbundet Svenskt Näringsliv, SNS, anordnade en konferens i Stockholm 19/2 

2007, med syfte att belysa skol- och utbildningsfrågor. Här talade bl.a. IreneWennemo, 

fil dr och näringspolitisk chef på LO om marknadsutsikterna för olika 

gymnasieprogram. TPF

1
FPT  

De flicktäta programmen har dåliga marknadsutsikter när det gäller att leda till jobb 

medan de pojktäta programmen är de som ligger i topp. Exempelvis ligger bygg- och 

industriprogrammen i topp när det gäller möjlighet till arbete. Däremot har barn- och 

                                                 

TP

1
PT HTUwww.sns.seUTH  

http://www.sns.se/
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fritidsprogrammet och det estetiska programmet dåliga marknadsfördelar.  Det är dock 

fortfarande svårt för de få flickor som väljer pojktäta program att få jobb. Detta skulle 

kunna bero på att arbetsgivarna är ovana vid att se flickor i dessa yrkesroller. 

TIrene Wennemo anser att detta kan vara en stor anledning till att flickor i högre 

utsträckning läser vidare. Det finns inte några yrkesutbildningar som ger riktigt bra 

arbetsmarknadsutsikter för flickor. ”Yrkesutbildningen måste ses över och reformeras 

och det behövs mycket bättre vägledning för studenterna så att de kan få information 

om vilka avT programmen som gTer goda arbetsmarknadsutsikter” TTPF

2
FPTT menar hon.T 

  

Enligt en artikel i DN den 9/3-07 ”Byggbranschen tjänar på fler kvinnor” blir det bättre 

kreativitet och lönsamhet i byggbranschen med blandade grupper. TPF

3
FPT På vilket sätt kan vi 

då få in mer flickor på byggprogrammet, om det nu behövs en mer könsblandad 

arbetsplats? I en rapport gjord av SCB är det enbart två procent flickor på 

byggprogrammet. (SCB 2005) Varför väljer då några flickor överhuvudtaget att utbilda 

sig och arbeta inom byggsektorn?  

       

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står det att skolan medvetet och 

aktivt skall främja mäns och kvinnors lika rätt och möjligheter. Vidare har skolan ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. I dagens gymnasieutbildning är det 

likväl mycket få flickor som exempelvis söker byggprogrammet, fordonsprogrammet 

eller elprogrammet. Det är svårt att bryta traditionella könsmönster och välja efter ”sitt 

eget huvud”. Vi ser en oroande utveckling som går mot mer uppdelning av 

arbetsuppgifter utifrån kön, etnicitet och klass än tvärtom. En utveckling mot 

segregering på arbetsmarknaden, istället för mot en utveckling åt en mera jämn 

fördelning av kvinnor och män på de olika arbetsplatserna. Som studie- och 

yrkesvägledare vill vi med denna undersökning inhämta mer kunskaper om varje 

enskild individs unika egenskaper och potential, oavsett kön, klass, etnicitet samt öka 

vår förståelse för de faktorer som kan påverka till könsneutrala yrkesval. Som aktiv 

vägledare kan man bli en viktig resurs för kollegiet och därmed kanske kunna påverka 

även i jämställdhetsfrågor (Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län, 2005). 

 

Hur kommer det sig att ett fåtal flickor ändå väljer byggprogrammet på gymnasiet? 

Vi är intresserade av att se vilka de faktorer eller egenskaper är som gör att individer 

vågar göra mönsterbrytande yrkesval. Är det specifika egenskaper som bidrar till att 

exempelvis flickor väljer att studera på byggprogrammet på gymnasiet? Kan vi med 

hjälp av Social Cognitive Career Theory, SCCT, (Brown & Associates, 2002) finna 

specifika subjektiva prestationsförmågor eller en högre förmåga till självvärdering hos 

dessa flickor som vi undersöker?  
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2
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1.2 Förförståelse 
Enligt läroplanen för grundskolan, Lpo 94, skall skolan aktivt motverka traditionella 

könsmönster men vi ser att ungdomarna ändå gör traditionella val till gymnasiet utifrån 

kön. En tröghet finns i förändringen av att bryta traditionella könsmönster. I uppdraget 

som studie- och yrkesvägledare är tanken att stödja ungdomar och människor för att de 

skall kunna göra väl underbyggda val. I valprocesser och i vägledningssamtal är 

intressen, egenskaper och möjligheter viktiga faktorer att lyfta fram. Människor väljer 

likväl utifrån strukturer, påverkan och traditionella mönster. Vi tror att de flickor som 

valt byggprogrammet har satt intresse och egenskaper som första prioritering. För att 

kunna göra det antar vi att flickorna måste ha en stark självvärdering. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om flickor som har valt byggprogram på gymnasiet 

har en stark självkänsla. Med självkänsla menar vi i denna undersökning subjektiv 

självuppfattning, self-efficacy, enligt Social Cognitive Career Theory, SCCT. Vi vill 

med denna studie finna ny kunskap om varför elever gör otraditionella, könsbrytande 

val av gymnasieprogram.  

 

 
 



 

 4 

1.4 Begrepp 

Brytare/könsbrytare: Individer som gör ett yrkesval/utbildningsval som bryter mot 

gängse normer och genusperspektiv, exempelvis flickor som väljer pojkdominerande 

utbildningar (vår definition). Dessa personer är ensamma eller nästan ensamma 

representanter för sitt kön i utbildning eller yrke. Brytare syns och märks och ger olika 

resultat beroende på om man är man eller kvinna. Hon eller han kan alltså förväntas 

sticka ut som udda (Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län, 2005).  

Genus: En översättning av engelskans gender. Begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja 

de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala 

kön. Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet könsroll (NE, 

2007).TPF

4
FPT 

Jämställdhet: Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Det 

förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (SCB, 

2006). 

Jämlikhet: Ett vidare begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och 

grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, 

religion, etnicitet, social tillhörighet mm. Jämställdhet är en av de viktigaste 

jämlikhetsfrågorna (SCB, 2006). 

Könsbalanserad: Där andelen pojkar/flickor, kvinnor/män är någorlunda jämt fördelat 

på gymnasieprogram, andra utbildningar samt i arbetsmarknaden (vår definition). 

Könssegregering: En uppdelning med en dominans av det ena eller det andra könet. I 

denna studie gäller könssegregering främst gymnasieprogram och yrken (vår definition). 

 

Mönsterbrytare: Individ som bryter de traditionella könsmönstren och gör ett 

otraditionellt val (vår definition). 

 

Otraditionella val: Val gjorda oavsett sedvänja och tradition (vår definition). 

 

Self-efficacy: Subjektiv prestationsförmåga, självuppfattning enligt SCCT. 

 

Självkänsla: Den grundläggande inställning individen har till sig själv genom att man 

accepterar sig själv sådan man är och att man känner att man blir accepterad av andra  

( Ahlgren, 1991 s.33).  

 

Självskattning: Här menar vi samma innebörd som självvärdering, se nedan. 

 

Självvärdering: Den värdering en individ gör av sin förmåga och sina egenskaper i 

olika bestämda eller specifika avseenden ( Ahlgren, 1991 s.32).  
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4
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras en genomgång av den historiska utvecklingen inom 

utbildning och arbetsmarknad ur ett genusperspektiv. Nuläget inom 

gymnasieutbildningen visas också. Vidare redogörs för teori och forskning som vi anser 

vara relevant för denna studie. 

2.1 Historik 

2.1.1 Genus 

                         Trots att arbetsmarknadens organisation och utbildningssystemets uppbyggnad idag  

                          är väsenskild från vad den var för hundra år sedan och trots att kvinnorna idag utgör 

hälften av arbetskraften och inga yrken är stängda för dem längre är inte de gamla, 

manspräglade, strukturerna utplånade  (SOU 2 004:43 s. 11). 

 

                      Under nittiotalet har könssegregeringen sakta förändrats genom att antalet kvinnor ökat 

på flera tidigare helt manliga områden. En viktig och stark drivkraft att integrera nya 

grupper på arbetsmarknaden har varit efterfrågan på arbetskraft. Detta framgår tydligt i 

studier av kvinnors etablering på arbetsmarknaden. ”Industrialismens genombrott 

medförde en kraftig expansion på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft steg. I 

första hand anställdes dock män” (SOU 2 004:43 s.29).  

                  

                     Vid tidigare perioder av arbetskraftsbrist blev kvinnorna en arbetskraftsreserv. 

Efterfrågan av kvinnor var främst till husliga arbeten, sjukvården och 

småbarnsutbildningen. Exempel på industrier där kvinnor efterfrågades var inom 

kemisk industri, tändsticksindustrin, cigarettfabriker och skoindustrin. 1911 infördes en 

förbudslag mot att kvinnor fick arbeta på nätterna och kan därför ses som en orsak till 

att kvinnornas möjligheter begränsades. Denna lag hävdes 1962. Tekniska framsteg 

inom tjänsteproduktion och inom kontorsområdet fick så småningom en stor betydelse 

för kvinnornas rekrytering till arbetsmarknaden.  

                     

                      Kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden var inte helt oproblematiskt och diskussioner 

om lämpligheten att släppa in ogifta och gifta kvinnor på gamla och nya arbetsområden 

var stor. Under 1920- och 1930-talen florerade en debatt om huruvida en lag om att 

förbjuda gifta kvinnor att yrkesarbeta. Fram till 1920-talet var utbildningsmöjligheterna 

ytterst begränsade enbart till en grundläggande utbildning. Den högre utbildningen var 

tillskriven pojkarna. (Ibid.) 

 När den moderna arbetsmarknaden etablerades tilläts aldrig kvinnorna delta på samma 

villkor som männen. Under 1900-talets första hälft existerade således en rad 

begränsningar, restriktioner t.ex. arbetsgivares oinskränkta makt att avskeda kvinnor 

som gifte sig. Detta är en bidragande faktor och kan ses som en förklaring till hur den 

könsuppdelade arbetsmarknaden kom till enligt SOU 2004:43.  

                     Under 1900-talets senare hälft har kvinnors villkor i Sverige blivit bättre och från 1960-
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och 1970-talen har kvinnors rätt till arbete blivit mer accepterat, oavsett 

familjesituation. (Ibid.) 

                       

                     Allt fler flickor går nu på gymnasium och högskolor. 1962 var det 12 726 som tog 

studenten från gymnasium varav precis hälften var flickor. (Hirdman, 2001).  

                     Under 1960- och framförallt under 1970-talen formulerar kvinnor krav på bl.a. bättre 

yrkesutbildning för flickor. Vid denna tid slussades dessa ut i s.k. kvinnoyrken, 

vårdarbeten, kontorister, daghem mm. Mot decenniets slut blir diskursen politisk och 

det formuleras ett jämlikhetens genuskontrakt. Den svenska regeringen överlämnar 

1968 en rapport om kvinnans ställning i Sverige till FN.  I denna kunde bl.a. läsas; 

 
 TFöreställningen om att kvinnor bör försörjas genom äktenskapet måste effektivt motarbetas –   

 även i lagstiftningen, eftersom den är ett direkt hinder för kvinnans ekonomiska självständighet 

  och hennes möjligheter att konkurrera på lika villkor  på arbetsmarknaden. 

  (Hirdman, 2001 s. 166) 

                     När regeringen 1972 tillsatte en delegation för att skapa rättvisa mellan könen valdes 

ordet jämställdhet. Ordet valdes för att hålla isär den nya önskan om rättvisa mellan 

könen från den gamla önskan om rättvisa mellan klasserna – jämlikhet. 

Den gamla stereotypa visionen av Han och Hon förändrades sakta till ett 

jämlikhetskontrakt mellan moderna människor med samma skyldigheter, möjligheter, 

rättigheter och ansvar såväl hemma som ute i arbetslivet. (Ibid.) 

  

Så långt har vi hunnit med jämställdheten inom utbildning och arbetsmarknad: 

 

1960 SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna. 

1969 Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet. 

1970 Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet. 

1971 Särbeskattning, d.v.s. individuell beskattning av arbetsinkomst ersätter   

         sambeskattning. 

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 

         Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. 

         Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet. 

1983 Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. 

         Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret. 

1984 Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn. 

1985 Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen. 

1992 Ny jämställdhetslag. 

1994 Reviderad jämställdhetslag. Riksdagsbeslut om ny nationell policy för  

         jämställdhet. Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik. 

2001 Jämställdhetslagen skärps bl.a. vad avser jämställdhetsanalys av löner. 

2004 Regeringen beslutar om handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom  

         Regeringskansliet. 

2006 Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken. 

         En handlingsplan för jämställda löner har överlämnats till riksdagen. (SCB, 2006)                                                                                               
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                      Idag finns det inga eller mycket få formella hinder kvar. Kvinnor kan precis som män 

utbilda sig till och inneha alla typer av yrken på svensk arbetsmarknad. Men ännu är 

skillnaderna stora både mellan mäns och kvinnors yrken och deras arbetsvillkor. (SOU 

2004:43 s. 37) Enligt samma utredning kan framtiden förändras och arbetsmarknaden 

skulle kunna bli mer könsbalanserad och individerna mer könsöverskridande än vad 

fallet är idag.(Ibid.) 

 

 

2.1.2 Nuläge 

Trots att jämställdhetsarbetet har gått framåt med hjälp av olika avtal och lagar råder 

alltjämt stor könssegregering främst på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. 

 

 
Figur 1. Visar fördelningen av elever efter kön på respektive gymnasieprogram. 

Källa: SCB, 2005 
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Idag ser fördelningen av pojkar samt flickor på gymnasiets byggprogram och inriktning 

ut enligt följande bild. Det är överlag pojkar som väljer byggprogrammet och dess 

inriktningar.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anläggning

Husbyggnad

Måleri

Plåtslageri

Lokal inriktning

Pojkar

Flickor

 
 

Figur 2. visar fördelning av pojkar och flickor på byggprogrammet och respektive inriktning. 

Källa: SCBTPF

5
FPT  

 

 

För att få en uppfattning om hur snedfördelat vissa gymnasieprogram är belyses dessa 

fyra program. Två flickdominerade samt två pojkdominerande program. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Barn- och fritid

Omvårdnadsprogram

Byggprogram

Fordon

Pojkar

Flickor

 

Figur 3. Fördelning av flickor pojkar på två typiska flickprogram respektive pojkprogram 

Källa: SCBTPF

6
FPT  
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I en artikel i Dagens Nyheter 13/5 – 07 kan vi läsa om aktuell forskning som visar att 

kvinnor som arbetar i mansdominerade företag är friskare än kvinnor som arbetar i 

kvinnodominerade företag.TPF

7
FPT Det är slutsatsen i en stor studie av företag i privat sektor. 

Att personal i den offentliga (kvinnodominerade) sektorn har högre sjukfrånvaro än 

personal i privata företag har varit känt sedan tidigare. Nu har man forskat vidare och 

studerat vad som skapar en friskare arbetsplats.  Det har visat sig att manstäta 

arbetsplatser blir friska arbetsplatser. En orsak tros vara att män ställer högre krav på 

jobbet när de anställs. Troligen får kvinnans jobb fortfarande komma i andra hand inom 

familjen. 

 

2.2 Forskningsanknytning 

Av de karriärvalsteorier som behandlar faktorer vilka påverkar individers studie- och 

yrkesval, är Social Cognitive Career Theory, SCCT, den teori som bäst stämmer med 

föreliggande studie och dess syfte att studera könsbrytande elevers självärdering. 

2.2.1 Social Cognitive Career Theory, SCCT 

Social Cognitive Career Theory, SCCT, har formulerats av Robert W. Lent, Steven D. 

Brown, Gail Hackett. Teorin har fokus på kognitiva faktorer till hur vi söker utbildning 

och arbeten, eller med Brown och Lents ord, karriär. Den svenska innebörden av ordet 

är inte riktigt densamma som den amerikanska innebörden. Karriär i Browns och Lents 

betydelse handlar mer om huruvida individen utvecklar sig själv och i vilken grad det 

sker. De menar hur vi ser på oss själva och vår omgivning. SCCT bygger i huvudsak på 

Albert Banduras teorier om social inlärning eller social kognitivism. Teorin är även 

länkad till två grenar inom karriärutveckling som har utvecklats från Banduras arbete; 

det är Kromboltz teori om social inlärning vid yrkesval samt Hacket och Betz´s teori om 

kvinnors subjektiva prestationsförmåga vid karriärutveckling. Därifrån har teorin hämtat 

faktorer som påverkar karriärval, t.ex. speciella förmågor, begåvningar, skicklighet och 

omgivning. Det är en kontextuell teori där allt skall ses i sitt sammanhang. SCCT har tre 

huvudfaktorer som påverkar våra val i arbetslivet/karriären.  

 

1. Den första är ”self – efficacy”, dvs. den egna subjektiva prestationsförmågan, det 

egna självförtroendet eller vår självvärdering. Människans uppfattning om sin egen 

förmåga och duglighet (subjektiva prestationsförmågan) att utföra t.ex. ett visst arbete 

eller en viss utbildning. Denna självvärdering är inte ett fast och bestämt karaktärsdrag 

utan innehåller föreställningar om sig själv som kan förändras kontinuerligt beroende på 

sammanhang.  Self – efficacy innefattar uppfattningen om den egna kapaciteten.  

 

2. Den andra faktorn är det förväntade resultatet av det vi kanske kommer att välja att 

göra, ”outcome expectations”. Den personliga uppfattningen om de konsekvenser eller 

resultat som en viss handling kan ge. 
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3. Den tredje och sista faktorn handlar om de egna målen, ”personal goals”, vilka mål 

som individen har. De beslut som individen tar för att engagera sig i en speciell aktivitet 

eller för att påverka sina framtida resultat. 

 

Detta är individens handlingsutrymme och enligt denna teori ses dessa tre faktorer som 

grundläggande byggstenar, ”building blocks” för att ”bygga sin” karriär. De tre 

faktorerna är nyckelmekanismer med vilka människor kan utöva sina handlingar kring 

studier och yrkesval. Subjektiv prestationsförmåga, förväntat resultat och personliga 

mål är tre faktorer som påverkar varandra. Brown, Lent och Hackett menar att intressen, 

förmågor och värderingar samverkar och denna kontext bidrar till valet av karriär samt 

påverkar den verklighet som individen lever och verkar i 

 

Människors tro på sig själva och sina möjliga karriärvägar är nyckelfaktorer i den 

process som det är att välja nya vägar i livet, inom studier och yrken. En viktig del av 

att kunna tro på sig själv är även den responsen individen får av sin omgivning. Om 

denna respons dessutom är positiv, ökar chansen att självförtroendet och den egna 

skattningen höjs. Vid negativ respons finns sannolikt en möjlighet att individen inte 

uppfattar att han/hon klarar av exempelvis en aktivitet eller en utbildning. Teorin 

omfattar även hur viktig det rådande klimatet är för individer, d.v.s. vad tillåts individen 

att göra under sin uppväxt, under skoltiden mm. Det är av vikt att få pröva för att få en 

chans att utvecklas. Den positiva responsen ökar möjligheten att våga välja efter sin 

egen förmåga och intresse, att exempelvis göra ett annorlunda, könsbrytande yrkesval. 

Denna tro på sig själv och sambandet med egna mål och konsekvenser (resultat) tar man 

fasta på i Social Cognitive Career Theory, SCCT. 

Det är främst punkt 1, ”self efficacy” och dess innebörd denna studie baserats på. I 

undersökningen studeras huruvida flickor på byggprogrammet har en stark självkänsla. I 

fortsättningen används begreppet ”self-efficacy” och försöket till svensk översättning; 

subjektiv prestationsförmåga.  

 

2.3 Anknytande litteratur 

2.3.1 Yvonne Hirdman 

Hirdman är professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Hon har forskat och teoretiserat om genus och beskriver i sin 

bok; ”Genus – om det stabilas föränderliga former” hur hon ser på begreppet genus 

samt vilka konsekvenser det fått för bl.a. kvinnans inträde på arbetsmarknaden. Hennes 

forskning och teorier handlar om kvinnors och mäns låsta positioner inom exempelvis 

utbildning och arbetsliv. Hirdman menar att begreppet genus inte bara ”häftar” vid 

kroppar, utan vid allt, det genomsyrar världen omkring oss, kvinnligt/manligt, fyller 

platser, tyg, situationer, politik, arbete och mat. Det handlar om överförda abstraktioner, 

manligt/kvinnligt. Hon menar även att genus är klarare i sin betydelse än begreppet kön. 
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Med det stabilas föränderliga former menar hon att det skedde en tidig kontraktsgrund, 

dvs. kvinnorna i det tidiga svenska arbetslivet kom att arbeta inom vissa yrken som blev 

”kvinnliga arbetsplatser”. 1960 arbetar 900 000 kvinnor och antalet daghemsplatser var 

endast 10 270 stycken (Hirdman, 2001 s.162) Med dessa siffror diskuterar hon 

jämlikhetskontraktet och funderar över de ”förvärvsarbetande husmödrarna”. Hirdman 

försöker förklara hur den könssegregerade arbetsmarkanden kommit till och varför den 

bestått trots ett aktivt jämlikhetsarbete i Sverige. Hon menar att till skillnad från andra 

länder kunde det svenska genuskonflikten bestå och samverka både med en ekonomisk 

utveckling och med arbetarrörelsens egen, växande inställning till demokrati och 

ekonomi. I Sverige avbröts inte detta genuskontrakt av de stora världskrigen. Det är 

enligt Hirdman avgörande skäl till att svensk jämlikhetskontrakt kommit igång på allvar 

långt senare än i andra länder. Ifrån att ha haft en primärsegregering, där män 

lönearbetar och kvinnor hushållsarbetar, till sekundärsegregering. I första hand gäller 

denna sekundärsegregering på arbetsmarknaden. (Ibid.) 

 

TDet betyder att själva begreppet köns-roll i sig upprätthåller och ständigt uppmanar oss att på 

nytt ställa den fråga som ständigt leder fel, enligt mig, frågan om vad som egentligen spelar 

mest roll för människors uppträdanden och handlanden: är det ”könet” eller är det ”rollen”? T 

(Hirdman, 2001 s. 13) 

 

2.3.2 Rose-Marie Ahlgren  

 

Rose-Marie Ahlgren, fil. doktor vid Lärarhögskolan i Stockholm, har i en studie forskat 

kring elevers val och hur deras handlingsutrymme ser ut samt vilka faktorer som styr 

deras val och väljande. Hon har en teori om huruvida elevers självvärdering och 

självförtroende kan ses som en viktig faktor av personlig karaktär som styr och 

begränsar det subjektiva handlandet (Ahlgren, 1991). Teorin handlar om hur ungdomar 

uppfattar sig själva samt hur de värderar sin egen förmåga och hur detta avgör vilka mål 

de sätter upp för sina yrkesliv. Ahlgren bygger sin teori på George H. Meads 

symboliska interaktionsteori och Festingers sociala jämförelseteori. Kortfattat kan dessa 

teorier uttryckas så här: ”Människan är den hon är med hjälp av och tillsammans med 

andra människor. Hennes identitet och medvetande byggs upp som en konsekvens av 

social interaktion” (Hagström 1999 s. 92) 

Eleverna gör sin självvärdering utifrån t.ex. andras reaktioner på ens handlingar. ”Om 

den bedömning han gör av andras reaktioner på honom stämmer med den bild han har 

av sig själv, bekräftas hans självvärdering genom assimilation” (Ahlgren, 1991 s. 59). 

Skulle däremot reaktionen avvika från den egna självbilden omstrukturerar individen 

sin självbild genom ackommodation. Genom ackommodationen får individen en 

förändrad och en mer differentierad bild av sig själv vartefter erfarenhetsområdena ökar. 

Detta förutsätter att individerna har en grundtrygghet samt en tillit till sin omgivning 

och till sig själva. Ahlgren menar att dessa individer ”har en stark självkänsla, så att 

han vågar göra en omprövning av sin självvärdering”. (Ibid. s.59 ) 

Ahlgrens teori påminner om SCCT:s tankar om vilka faktorer som påverkar självbilden 

eller self-efficacy. Båda teorierna menar att signifikanta andra, egna värderingar, 

förutsättningar och tidigare erfarenheter samt mål och ambitionsnivån påverkar 
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individen. I SCCT lägger forskarna till; anlag, kön, etnicitet, hälsa, individens kontext 

och intressen som påverkansfaktorer tillsammans med signifikanta andra, de egna 

förväntningarna, inlärda erfarenheter. En viktig gemensam faktor för båda teorierna är 

den respons individen får av föräldrar, nära vänner, lärare, förskolepersonal m.fl. Det är 

av betydelse att bli uppmärksammad och det visar sig i individens prestationer i t.ex. 

skolan på vilket sätt man uppmärksammats. En av skolans viktigaste uppgifter är att 

skapa en miljö där eleverna kan känna sig trygga, accepterade samt värdefulla, anser 

Ahlgren. Hon menar vidare att ju bättre självvärdering och självförtroende en individ 

har påverkar i sin tur inte bara motivationen att t.ex. studera utan även vilka vägar i livet 

hon tar samt strategierna för detta. ”Ungdomar med ett starkt självförtroende ser 

möjligheter att välja utifrån ett bredare spektrum av yrken och också välja mer 

otraditionellt utifrån sina egna värderingar.”  (Hagström, 1999 s. 107) 

 

2.4 Forskningsfrågor 

 Har mönsterbrytande flickor som väljer byggprogrammet på gymnasiet en stark 

självkänsla? 

 Har dessa flickor en hög grad av självvärdering? 

 Är stark subjektiv prestationsförmåga, ”self-efficacy”, enligt Social Cognitive 

Career Theory, av betydelse för de flickor som söker byggprogrammet på 

gymnasiet? 

 

2.5 Avgränsningar 

Undersökningen begränsar sig till att studera specifika egenskaper som gör att dessa 

flickor väljer till, i detta fall, byggprogrammet. Kan det finnas en starkare subjektiv 

prestationsförmåga hos dessa flickor än hos de flickor som gör traditionella 

gymnasieval. Andra faktorer såsom sociala och ekonomiska villkor, samt förhållanden 

kring klass och etnicitet och deras betydelse för flickornas val är av betydelse. Dock har 

detta valts bort i denna studie då det redan finns mycket forskning gjord kring dessa 

påverkansfaktorer. Undersökningens fokus kommer inte att ligga på social eller 

ekonomisk bakgrund. Denna undersökning inriktar sig på självvärdering av egenskaper 

hos dessa flickor som gjort mönsterbrytande val till gymnasiet. Studien omfattar flickor 

som går på byggprogram i Stockholms län. 
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2.6 Grundantagande/kunskapssyn 
Det är viktigt att unga människor hittar en plats i samhället som inte är grundad på 

vilket kön man har. Tidigare har vi arbetat med förskolebarn som vi har kunnat studera 

och vi kan därför konstatera att barn har intresse för vitt skilda saker oavsett kön. På 

vilka sätt skulle det gå att stärka unga individer i sitt val och få dessa val att vara av mer 

könsneutral karaktär? Människor skulle välja yrken mer efter sitt intresse och sin 

potential än utifrån förväntningar och konventioner om samhället och arbetsmarknaden 

skulle vara mer könsneutralt. Då skulle människor våga lämna de normativa ramarna 

och pröva andra kompetenser än som det är nu. 

Den svenska gymnasieskolans utformning med 17 program och alla olika inriktningar är 

en god förutsättning för en utjämning.    

 

2.7 Antaganden/hypotes 

Flickor som valt byggprogram på gymnasiet har en stark subjektiv prestationsförmåga. 
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3. Metod   

3.1 Undersökningsstrategi 
Den metod som användes i undersökningen är icke-experimentell med en intensiv 

uppläggning. Undersökningen genomfördes inte genom något experiment med 

försökspersoner eller mätningar av förändringar hos individer. Studien genomfördes 

med hjälp av frågeenkäter. Undersökningen har ett genusperspektiv och är begränsad i 

sin omfattning då inte hela rikets flickor på gymnasiets byggprogram ingår i studien. 

Undersökningen kombinerar kvalitativ och kvantitativ metoder. En förhoppning finns 

att förstå respondenternas subjektiva uppfattning av sig själva och deras upplevelser, 

snarare än att se en objektiv sanning. ”När vi studerar subjektiviteten koncentrerar vi oss 

på den mening som människor tillskriver sin omgivning, däremot inte omgivningen i 

sig” (May, 2001 s. 24).  

3.2 Metoder och tekniker 

I undersökningen användes enkäter (bilaga1) via e-post för att samla in svar. Enkäterna 

var utformade med öppna frågor, skalfrågor och skattningsfrågor. Enkäten var således 

både kvalitativ och kvantitativ i sin utformning. Resultaten från enkäterna kodades och 

sammanställdes med hjälp av dator. 

3.3 Genomförandesteg 

För att ta reda på hur många gymnasieskolor i Stockholms län som anordnar 

byggprogrammet samt hitta adresser till skolorna användes gymnasieintagningens 

hemsida.TPF

8
FPT  Kontakt via e-post togs med respektive rektor/studierektor på berörda skolor 

för att få vidare kontakt med flickor som går på byggprogrammet samt för att förtydliga 

studiens syfte, bilaga 2. Av intresse för studien var flickor på alla inriktningar och 

årskurser inom byggprogrammet. Dessa flickor blev undersökningens respondenter. 

Enkäten med frågor samt de etiska forskningsprinciperna skickades direkt till de 

berörda flickorna i de fall e-post adresser till flickorna kunde erhållas. I de fall flickorna 

inte hade egen e-post adress eller då tillgång till flickornas e-post inte erhölls, skickades 

enkäterna via lärare, rektor eller vägledare för vidarebefordran till flickorna. En 

påminnelse har skickats via e-post till de rektorer som inte svarade vid första kontakten. 

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

Urvalsgruppen var samtliga flickor på alla gymnasieskolor med byggprogram, alla 

inriktningar och alla årskurser i Stockholms län. De inriktningar som flickorna har 

kunnat välja under sin utbildning är bl.a. husbyggnad, anläggning, plåtslageri, målare.  
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Eftersom antalet flickor på byggprogram i Stockholms län var så få kunde alla skolor 

kontaktas. I Stockholms län finns det 18 gymnasieskolor med byggprogrammet. Av 

dessa gymnasieskolor är 12 i kommunal regi och 6 i enskild regi. 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen med enkäter gjordes via e-post. Till undersökningen utformades 

enkäter med 14 frågor som är både slutna och öppna i sin utformning. Enkäten innehöll 

även tre skalfrågor samt nio skattningsfrågor. Svaren från enkäterna har antingen 

skickats via e-post eller brevledes.  

3.6 Tillförlitlighet 

Undersökningen var begränsad till flickor som går på byggprogrammet och omfattade 

inte flickor på andra normativa ”pojkprogram”. Då undersökningen endast gäller flickor 

på byggprogram i Stockholms län kan inte ett generellt antagande göras av resultaten. 

Den slutsats som kan dras kan betraktas som giltig endast i sitt specifika sammanhang.  

Av ca 74 flickor som går på byggprogram i Stockholms län har 28, svarat på vår enkät, 

vilket utgör ca 38 %. Då svarsfrekvensen är så pass hög kan validiteten anses vara 

relativt hög. Bortfallets storlek beror troligtvis på att e-postkontakten med de olika 

skolorna inte har uppmärksammats och därmed har kontakt med flickorna på 

byggprogrammet gått förlorad. Detta trots att upprepade kontakter med skolorna tagits.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Ett följebrev skickades via e-post till berörda ansvariga på respektive gymnasieskolor 

för att godkänna undersökningen samt enkäterna. I enkäterna finns inga namn eller 

annan data som kan tänkas hänvisa till enskilda elever. Vid enkätutskicket informerades 

eleverna om de forskningsetiska reglerna och de utgår från de fyra huvudkraven; 

Samtyckeskravet: ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” 

Informationskravet: ”forskaren skall informera en av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiften.” 

Konfidentialitetskravet: ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem”. 

Nyttjandekravet: ”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare” (HSFR. Forskningsetiska principer i 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 1999). 
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3.8 Bearbetning och analys av resultatdata  

Resultaten bearbetades på olika sätt. De öppna frågorna i enkäterna sorterades, 

sammanfattades och försök att tolka svaren gjordes. De övriga skalfrågorna och 

skattningsfrågorna kodades, sammanställdes i tabeller och diagram samt tolkades 

(bilaga 3). Resultaten tolkades utifrån forskarnas förförståelse och kunskaper. 

Undersökningen är således hermeneutisk till sin art. Utifrån de sammanställda data 

gjordes ett försök att finna samband med undersökningens frågeställningar samt en 

falsifiering eller verifiering av undersökningens hypotes. Sex av flickorna svarade inte 

på tre av skattningsfrågorna, dock valdes att ändå visa hela skattningen i ett diagram.  
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4. Resultat 

4.1 Resultatredovisningssätt  

 

Resultaten från enkäten redovisas i sammanfattad form, som stapeldiagram och som 

cirkeldiagram med utgångspunk från frågorna i enkäten. Enkäterna besvarades av 28 

flickor som går på byggprogrammet i Stockholms län.  

Fråga ett och två redovisas i cirkeldiagram och innehåller; flickornas ålder, vilken 

årskurs samt inriktning på byggprogrammet. Fråga tre handlar om det var ett 

förstahandsval eller inte. På fråga fyra fick flickorna svara vilka fritidsintressen de har. 

Frågorna fem till åtta handlar om mamma/pappas utbildning samt yrke. Fråga nio 

handlade om de tre roligaste skolämnena i grundskolan. Fråga tio handlade om varför 

de valt byggprogrammet. 11 – 13 var skalfrågor om hur stor eller litet stödet var av 

mamma, pappa och studie- och yrkesvägledaren. Fråga 14 handlade om någon annan 

påverkade deras val till gymnasium. På fråga 15-17 fick flickorna svara på frågor som; 

vad vill de arbeta med, studera vidare, speciella drömmar eller mål samt vad de gör om 

fem år.  
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4.2 Resultat från enkätfrågorna 

 

Fråga 1 och 2 på enkäten rörde ålder, år på gymnasiet samt inriktning inom 

byggprogrammet de valt eller kommer att välja.  

Inriktningar de valt är måleri 20 stycken, snickare, murare, bygg och anläggning, 

snickeri och husbyggnad, bergsprängning eller inte valt någon inriktning ännu.  

 

Antal flickor, fördelat på ålder

8

6

5

9

16 År

17 År

18 År

19 År

 
Fig. 1 visar åldersfördelning av de flickor som svarat.  

 

 

 

 

 

Antal flickor fördelat på gymnasiets år

15

5

8 År 1

År 2

År 3

 

Fig. 2 visar hur flickor har fördelats på respektive år 1-3. 
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Fråga 3 gäller förstahandsval eller inte. Av 28 flickor har 26 svarat att detta var deras 

förstahandsval. 

 

 

Fig. 3 Cirkeldiagrammet visar hur många av 28 svarande flickor som gjort ett förstahandsval till 

byggprogrammet. 

Fördelningen av hur många flickor som valt till 

byggprogrammet i första hand.

1:a hands val

93%

2:a hands valet

0%

3:e hands valet

7%

1:a hands val

2:a hands valet

3:e hands valet
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Fråga 4 Flickornas fritidsintressen: svaren varierade mellan ”kompisar, festa, pojkvän, 

hunden, träna, gå på gym, köra cross, bilar, folkrace, handboll och sova”. 

Fråga 5 Mammas utbildning: 10 vet ej, 3 grundskola, teoretisk utbildning, 

undersköterska, sömmerska, frisör, ekonomi, 2-årig social linje, sjuksköterska, inget 

gymnasium, barn och fritid, naturvetenskaplig utbildning etc. 

 

Fråga 6 Mammas yrke: 2 bevakningsföretag, undersköterska, bussförare, expedit i 

affär, inom barn, 2 kontorist, städare, ekonomiassistent, dokumentalist, 3 arbetar inte, 

kanslist, ekonom, vårdare, frimärkstryckeri, 2 förskollärare, dagisfröken etc.  

Fråga 7 Pappas utbildning: 11 vet ej, 3 har ingen utbildning, teknikprogrammet, 

teoretisk, 2-årig social linje, elprogrammet, bygg-gymnasium, it-konsult, grundskola, 

målarutbildning, naturvetenskaplig utbildning etc. 

Fråga 8 Pappas yrke: Lastbilschaufför, 2 byggare, 2 tekniker, elektriker, Dagab, 

städare, vet ej, annons chef, 2 egen företagare, gräv och entreprenör, posten, hissmontör, 

marknadschef för ett tryckeri, telefoniansvarig på SAS/CSC, säljare, målare, 

försvarsmakten etc. 

Fråga 9 De tre roligaste skolämnena i grundskolan: slöjd: 13, hemkunskap: 12, 

engelska: 8, idrott: 10, svenska: 10, matematik: 7 och bild: 6 stycken är de sju ämnena 

som ligger i topp av favoritämnena i grundskolan. 

 

Fråga 10 Varför byggprogrammet valdes: verkar kul: 8, vill arbeta med händerna och 

att det är praktiskt: 6, skoltrött: 6. Resterande flickor vill få ett arbete, vill måla eller 

snickra samt tror att det är lätt att få ett arbete. 
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Fråga 11-13 Frågan gäller hur mycket deras mamma, pappa, studie- och yrkesvägledare 

har varit ett stort, medel eller inget stöd alls i valet till byggprogrammet. Här svarar 19 

flickor att mamma varit ett stort stöd, 7 ett medelstort stöd samt 2 svarar att mamman 

varit ett litet stöd. 19 flickor svarar att pappa varit ett stort stöd. 6 svarar att pappa varit 

ett medelstort stöd samt 3 att pappa varit ett litet stöd. 3 flickor ansåg att vägledaren 

varit ett stort stöd, 9 stycken ansåg att vägledaren varit ett medelstort stöd och 16 

svarade att vägledaren inte haft betydelse för valet till byggprogrammet. 

Fig. 4 Visar antalet flickor och hur mycket stöd de anser sig fått av mamma, pappa eller studie- och 

yrkesvägledare. 

 

Fråga 14 På frågan om någon annan har påverkat deras val svarade 22 flickor att ingen 

annan varit viktig för deras gymnasieval. I de fall någon hade varit en viktig person för 

deras val av program svarade de flickorna exempelvis att pappa varit extra viktig. 

 

Fråga 15 a) På frågan om vad de vill arbeta med svarade 19 flickor att de vill arbeta 

som målare, 3 vet ej och resterande flickor vill arbeta med varierande yrken inom 

byggbranschen. 

  

Fråga15 b) På frågan huruvida de vill studera vidare eller inte, svarar bara 3 ja. Svar 

som ”kanske”, ”nej” och inget svar alls dominerar. 

 

Fråga 16 På frågan om de har några speciella mål/drömmar är svaren mycket 

varierande; bl.a. hitta ett bra arbete, inga drömmar alls, leva livet, arbeta utomlands, 

massor av drömmar, bli rik, flytta till Afrika och hjälpa det fattiga, lycklig, bli något 

inom bygg, ha familj, öppna hunddagis, åka till Chile och arbeta ihop pengar, köpa hus, 

skaffa egen lägenhet och bli egen företagare. 

 

Fråga 17 På frågan om vad de gör om fem år svarar 8 att de troligtvis målar och 6 vet 

inte alls vad de gör om fem år. Resten av flickorna har många olika förslag och tankar 

om framtiden, bl.a. att de är egna företagare, full betalda snickare, arbetar och bor i 

Afrika, kanske har barn, har egen krog utomlands eller har gått en bartenderutbildning 

etc. 

0

5

10

15

20

Mycket stöd Medel Litet stöd

Mamma

Pappa

Syv



 

 22 

 

 

Fråga 18 Elevers självskattning. Ämnena de skulle skatta sig själva är: teknisk 

förmåga, ekonomisk förmåga, konstnärlig förmåga, ledar förmåga, kreativ/skapande 

förmåga, sälj förmåga, praktiskt handlag, administrativ förmåga och abstrakt förmåga.  

 

 

 

 

Fig. 5 Visar flickornas självskattning av olika egenskaper. 
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4.3 Resultatsammanfattning 

Denna undersökning kan sammanfattas med att det är övervägande 18 - åringar som 

svarat, de har valt måleri samt går i årskurs ett eller i årskurs tre. Av 28 svarande har 26 

svarat att de valt byggprogrammet i första hand. Flickorna i undersökningen har mycket 

fysiska fritidsaktiviteter, såsom olika idrotter och många av flickorna tycker om 

motorsport som cross, folkrace och bilar. Viktigt för dem är också deras kompisar.  

 

Ingen av flickornas mammor har någon form av könsbrytande utbildning eller har ett 

utmärkande könsbrytande yrke. Tvärtom arbetar de flesta av mammorna inom typiska 

kvinnliga yrken. Flickornas pappor har typiska manliga utbildningar och yrken. Flera av 

flickorna har uppgett att de inte vet vare sig mammas eller pappas utbildning. Svaren 

indikerar på övervägande okvalificerade arbeten och merparten av föräldrarna har gått 

praktiska utbildningar och inte teoretiska.  

 

Av de tre roligaste skolämnena är det slöjd, och då oftast träslöjd, hemkunskap och 

idrott som dominerar. Alltså praktiska ämnen som kräver aktivitet. Matematik, bild 

samt engelska är näst på tur av favoritämnena.  

 

Den största anledningen till att välja byggprogrammet är att flickorna är skoltrötta samt 

att programmet verkar kul. Flickorna menar även att de vill arbeta praktiskt. När det 

gäller stödet för sitt gymnasieval anser de flesta flickorna i undersökningen att de har ett 

mycket stort stöd av både mamma och pappa medan studie- och yrkesvägledarens roll 

för valet av gymnasieprogram har varit liten. I de få fall flickorna nämnt någon annan 

som påverkat deras gymnasieval är det kompisar, morbror, chefen eller ”låtsaspappa”. 

En majoritet av flickorna vill arbeta inom måleri. Endast tre av de 28 flickorna svarar att 

de vill studera vidare.  

 

Flickorna stora mål i livet verkar vara att finna ett arbete som de skall trivas med och 

gärna inom någon av de inriktningar de valt inom byggprogrammet. De har stora planer 

och många drömmar angående vad de vill och vad de gör om fem år. Svaren indikerar 

på driftiga och företagsamma flickor. Av de självvärderande skattningarna kan utläsas 

att flickorna värderar sig förhållandevis högt, då de svarar i snitt över fyra på 

skattningsskalan. Noll är lägst och sju är högst på skattningsskalan.  
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5. Analys 

De flickor som svarat på enkäten är mellan 16-19 år gamla. Deras ålder stämmer ganska 

väl med det år som de går på gymnasiet. Alla 16 och 17 åringar går i år ett och två. Alla 

19 åringar går i år tre. De flickor som är 18 år är spridda över alla tre år. Vi kan anta att 

de 18 åringar som går i år ett (och ev. även de som går i år två) har gått på det 

Individuella gymnasieprogrammet, s.k. IV, först eller varit studielediga mellan 

grundskola och gymnasiet och ev. har arbetat. 

 

Den inriktning av byggprogrammet som är mest förekommande är utan tvekan måleri. 

Alla de flickor som svarat på enkäten och som går det tredje året finns på måleri. Det är 

också den inriktning som är mest representerad bland flickorna i år ett och två. ( se även 

under Resultatsammanställning) 

 

Av de 28 flickor som svarat på enkäten är det hela 26 stycken som har valt 

byggprogrammet i första hand. Det resultatet tyder på att byggprogrammet var ett 

medvetet och önskat val för dessa flickor. Det var alltså inte ett gymnasieprogram som 

de kom in på av en slump. Flickorna blev inte heller ett offer för sortering d.v.s. följde 

ett mönster efter kön och klass. 

 

När det gäller flickornas fritidsintressen, kan vi se ett mönster av fysiskt aktiva och 

rörliga flickor som verkar tycka om att göra saker på sin fritid samt har en mängd olika 

intressen. Vi kan se att flickorna har intressen som kan anses som ”pojkaktiga” som ex. 

cross, motorcyklar, bilar och folkrace. Många av flickorna är aktiva inom olika sporter 

såsom handboll, fotboll samt är tränare i simning.  

 

Fråga 5 och 6 i enkäten rör mammans utbildning och yrke. Här finns ett mönster av 

kvinnor som inte har gjort könsbrytande utbildnings- eller yrkesval. Flickornas mödrar 

arbetar övervägande inom typiska kvinnoyrken som inte kräver högre utbildning i form 

av högskoleexamen eller liknande. Exempelvis finns barnskötare, undersköterska och 

kontorist representerade här. Mammans utbildning och yrke tycks inte ligga till grund 

för dotterns könsbrytande yrkesval. 

 

Fråga 7 och 8 rör pappans utbildning och yrke. Här finns ett mönster av män som 

arbetar inom typiskt manliga yrken och som inte har någon högre utbildning. Här 

finns exempelvis hissmontör, byggarbetare och målare representerade. Möjligen kan 

pappans yrke vara en påverkansfaktor till dotterns gymnasieval. 

De skolämnen som ett övervägande antal av flickorna tyckte var roligast i grundskolan 

var praktiska ämnen som slöjd, hemkunskap och idrott. Dessutom har flera av flickorna 

nämnt matematik och bild som roliga ämnen. Vi kan se ett samband mellan att tycka om 

praktiska skolämnen och att välja byggprogram på gymnasiet. Tron på att ”jag” kan 

åstadkomma något med mina händer är viktig, stärker individens ”self-efficacy” och 

bidrar till ett vidgat perspektiv där byggprogrammet kan ses som en möjlighet.  
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Många av flickorna uppger skoltrötthet som ett skäl att välja byggprogrammet. 

 

Ett starkt samband finns när det gäller det stöd flickorna i undersökningen anser sig fått 

hemifrån, fråga 11 och 12. Så gott som samtliga flickor anser sig fått ett starkt stöd från 

både sin mamma och pappa. Däremot uppfattar nästan alla flickor att stödet de fått från 

studie- och yrkesvägledaren har varit litet, fråga 13. Vi kan utläsa av svaren att stödet 

från mamma och pappa har varit viktigare än stödet av studie- och yrkesvägledaren för 

dessa flickor. Enligt SCCT är feedback och respons en viktig faktor för att individens 

självvärdering skall stärkas. Den egna värderingen och självförtroendet höjs. Rose-

Marie Ahlgren menar att inte alla individers eller gruppers värderingar betyder lika 

mycket för individen. ”Individens egna värderingar av vad som är viktigt att ha 

kunskap om eller att prestera påverkas av omgivningens värderingar, speciellt av 

personer omgivningen som känslomässigt eller åsiktsmässigt är viktiga för individen, 

d.v.s. signifikanta andra. (Hagström, 1999 s.97)  

 

Flickors föräldrar och deras egen uppväxt torde ha påverkats av 1970-talets 

jämställdhetsarbete samt en förändrad syn på genus i skolan. Vi antar att dessa föräldrar 

är 60-talister, möjligen födda i slutet på 50-talet och har då växt upp när 

jämställdhetsdebatten tog fart på allvar i Sverige. Samtidigt som deras barn växer upp 

med förskola och skola som får nya läroplaner, vi tänker då främst på Lpo94, vars 

arbete med bl.a. jämställdhet mellan könen förtydligats. Överlag har medvetenheten 

troligen ökat angående genus och att flickor respektive pojkar kan och har den fulla 

rätten och möjligheten idag att välja vilken utbildning samt yrke som de själva önskar. 

Det betyder alltså att fler könsbrytande utbildningsval görs idag till skillnad från bara 20 

år sedan. Med ökad medvetenhet ökar möjligheten att elever idag kan välja utifrån sina 

egna intressen och sina förmågor enligt SCCT. Vi kan anta att skolans läroplan fört med 

sig att eleverna i högre grad kan tillgodogöra sig en högre grad av self-efficacy och 

därmed vågar elever tro på sig själva mer. Detta kan ses som en del av förklaringen till 

de något ökande könsbrytande valen till gymnasiet.  

 

Ett annat samband kan diskuteras. När flickorna haft ett medelstort eller inget stöd av 

föräldrarna kan man fundera över huruvida stödet från studie- och yrkesvägledaren då 

har varit viktigare. Det kan vara rimligt att av resultaten resonera kring hur viktigt 

någon form av stöd ändå är. Får eleven inte stöd av föräldrar blir kanske stödet viktigare 

från studie- och yrkesvägledaren eller möjligen någon annan som individen har en 

kontakt med. Enligt SCCT och Ahlgren är responsen av signifikanta andra viktig för 

den subjektiva prestationsförmågan. Nästan samtliga flickor anser att ingen annan har 

påverkat dem i deras gymnasieval. I de få fall någon påverkat dem nämns pappan som 

extra viktig.  

 

När det gäller vad flickorna vill arbeta med i framtiden kan vi se ett starkt samband 

mellan vald inriktning och de yrken som flickorna nämner som rimliga. Fler än hälften 

av målareleverna tror att de kommer att jobba som målare även om fem år. 

Målareleverna är de som är mest klara över hur de tror att sitt liv ser ut efter 

gymnasietiden.  

På frågan som gäller drömmar och mål svarar så gott som alla flickor att de vill vara 
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verksamma och göra något, exempelvis arbeta utomlands, bli egen företagare, jobba 

inom bygg och som målare och eventuellt utbilda andra. Ett fåtal flickor var utan 

drömmar och mål. Här kunde vi se ett mönster att samma flickor hade svårt att svara på 

andra frågor som gällde deras framtid. Resten av flickorna har tydliga och uttalade 

tankar om mål och framtid. 

Så gott som samtliga flickor svarar att de arbetar på något sätt om fem år. Ingen svarar 

med säkerhet att de kommer att studera. Ett fåtal flickor kan eventuellt tänka sig 

framtida studier. Det finns en uttalad önskan om att få ett jobb efter gymnasietiden och 

här kan valet av gymnasieprogram spela stor roll. Bygg- och industriprogrammen är de 

gymnasieprogram som ligger i topp när det gäller möjlighet till arbete.  

 

Vi kan se en stark tendens hos alla flickor att generellt skatta sig högt på den sju gradiga 

skalan. Vår tolkning är att flickorna har en stark tro på sig själva, ”self-efficacy”, enligt 

SCCT och en stark tillit till sin egen förmåga. 

  

Ett mönster kan ses mellan flera andra faktorer hos dessa flickor som vi anser intressant. 

De var skoltrötta i årskurs nio i grundskolan, fysiskt aktiva och tycker om skolans 

praktiska ämnen UochU de har valt byggprogrammet i första hand. Vi kan se en koppling 

till SCCT och ”self-efficacy” där tron på sig själv, sin självvärdering, gör att perspektiv 

vidgas och ger en större arena av möjligheter att välja ifrån.  

Detta tillsammans med föräldrars starka stöd och goda utsikter att få jobb efter 

gymnasietiden, torde göra byggprogrammet attraktivt för flickor. 

 

 

 

 

 



 

 27 

6. Slutsatser 

Vårt antagande överensstämmer med vår tolkning av resultaten i denna begränsade 

undersökning. Vi anser att resultatet av de 28 flickornas svar kan påvisa att just dessa 

flickor har en stark subjektiv prestationsförmåga, en stark självvärdering. Det vill säga 

en stark ”self-efficacy” enligt SCCT.  

Urvalet är dock för litet för att kunna göra en generell slutsats att alla flickor som valt 

byggprogram på gymnasiet i hela Sverige, har en stark subjektiv prestationsförmåga. 

Således kan inte vår hypotes verifieras helt eftersom vårt antagande gäller hela riket. 

 

Av resultaten drar vi slutsatsen att dessa flickor har en stark självkänsla utifrån att de 

värderar sig generellt högt på skattningsfrågorna. Med andra ord, dessa flickor vågar 

välja utifrån sig själva, sina intressen, förmågor trots vetskapen att de blir könsbrytare 

och kommer att ”sticka ut” och det krävs en hel del av dem. Genom att koppla ihop flera 

av de svar som flickorna gett har vi fått en bredare bild av dessa flickor och deras styrka 

att tro på sig själva och sin förmåga.  

Det är inte enkelt att välja otraditionellt och könsbrytande då dessa flickor är tvungna att 

hantera andra elevers, föräldrars, anhöriga och andra lärares värderingar kring detta, 

eftersom det skiljer sig från normen.  [...] ”– de måste förbereda sig för att bli 

ifrågasatta och misstänkliggjorda i sin yrkesroll.” (SOU 2 004:43 s.353)  
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Av resultaten kan mycket utläsas och tolkas och vi har funderat fram och tillbaka på hur 

resultaten av flickornas självvärdering säger något för betydelsen av att välja till 

byggprogrammet. Vi ser ett mönster av att flickorna skattar sig förhållandevis högt. Vi 

vet dock inte hur merparten av flickor i dessa åldrar, oavsett gymnasieprogram, skulle 

skatta sig. Kanske är det så att ungdomar generellt har en högre självvärdering idag 

jämfört med tidigare. Flickorna i vår undersökning har alltså höga tankar, 

föreställningar om sig själva, ett gott ”self-efficacy”, en stark självvärdering. Hur god 

självinsikten är för flickor i denna ålder och hur realitetsanpassad den är blir däremot en 

annan diskussion.  

Det finns troligen fler faktorer än denna undersöknings enkätfrågor som skulle kunna ge 

oss svaren på varför just de har valt byggprogrammet. Vi kan konstatera att dessa 

könsbrytande flickor troligen ser flera och nya möjligheter att få ett arbete. De vågar sig 

på att göra ett val som stämmer väl med deras egna intressen. Kanske är det så enkelt att 

de informationsmässigt tagit del av arbetsmarknadsprognoser och drar en egen slutsats 

av det. Vi antar att det inte kan ha undgått många elever att byggbranschen är i stort 

behov av ny arbetskraft.  

 

Är då en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden så viktig om nu utvecklingen går 

så långsamt? Att Sverige har en av den mest könssegregerade arbetsmarknaden i 

världen borde vara skäl nog för en snabbare förändring. Att kvinnor som arbetar i 

mansdominerade företag är friskare än kvinnor som arbetar i kvinnodominerade företag 

är ytterligare en anledning till förändring. Vi anser att tredje part i tjänstesektorn får en 

bättre och mer komplett service om de som utövar tjänsten är av båda kön. Exempelvis 

barn inom förskola/skola och patienter inom sjukvården har rätt att bli bemötta av båda 

könen. De flickor som ingår i vår undersökning verkar också vara mycket nöjda och 

stolta över sitt annorlunda gymnasieval. Eftersom flickorna i så stor utsträckning hade 

valt byggprogrammet i första hand anser vi att deras val också var ett medvetet och 

önskat val.  

Vi funderade på hur pass jämställdhetstanken har slagit igenom i förskolor, grundskolor 

samt har förankrats hos föräldrar och alla de människor som arbetar med barn och 

ungdomar. Kan detta vara ett gott tecken på eller snarare ett resultat av ett 

jämställdhetsarbete som pågått en tid? Detta arbete kanske äntligen börjar synas. Om vi 

har förstått historien, sett över tid, skall det i nuläget inte finnas formella eller några 

andra hinder för flickor att välja vilken utbildning eller arbeta med vad de vill och i 

denna studie, välja en pojkdominerad utbildning. Detta gäller givet pojkarnas möjlighet 

att välja könsbrytande utbildningar också, dock är det en annan diskussion samt en 

studie i sig hur deras utbildningsval och arbetssituation ser ut.  

Det finns många fler aspekter att fundera på som gäller skolans värld. I den litteratur vi 

undersökt finns det indikatorer på att lärarsammansättningen är av betydelse. Eftersom 

vi själva är kvinnor och arbetat inom förskola så kan vi förstå argumentet att förskola 

och skola tenderar att upprätthålla könssegregeringen. Det måste vara av betydelse för 

barn och ungdomars könssocialisering att personalen till största delen består av just 

kvinnor. Alla barn oavsett kön behöver både kvinnliga och manliga förskollärare och 
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lärare. Om det skulle råda en könsbalans inom skolan skulle fler elever välja över 

könsgränserna, anser vi . Fanns det en könsbalans i lärarkåren torde vi inte behöva 

fundera på huruvida eleverna valde gymnasieprogram utifrån sitt kön, de skulle troligen 

göra ett val utifrån sig själva. Vad vi menar är, råder det könsbalans reproduceras inte 

utbildningar eller yrken som kvinnodominerat respektive mansdominerat. Kritik emot 

skulle kunna vara att det egentligen inte spelar någon som helst roll vilket kön 

förskollärare eller lärare har för betydelsen av reproducerandet av manligt/kvinnligt. 

Föräldrars roll tycks ha en stor inverkan i alla fall av betydelsen att våga vara en 

könsbrytare. Dessa flickor hade i de flesta fallen mycket stort stöd av både mamma och 

pappa. Det ser troligen ut så generellt, att de flesta föräldrarna stöder sina barn i deras 

val av gymnasieprogram. Medvetna föräldrar tänker troligen i andra banor idag än för 

femtio år sedan.  

Det var några flickor som svarade mycket kortfattat, hade inga drömmar och de verkade 

inte riktigt veta vad de egentligen gjorde på detta gymnasieprogram. Dessa flickor har vi 

funderat över. Hur ser dessa flickor, på sig själva och på det faktum att de väljer något 

så otraditionellt som byggprogrammet? Har de en extra ordinär stark självkänsla eller 

har de tvärtom ett behov av att bli sedda och bli bekräftade och väljer därför ett 

könsbrytande gymnasieval? Som brytare får man vara beredd på att ”sticka ut” och bli 

sedd. De kan inte ”försvinna i mängden”. 

  

7.2 Metoddiskussion 

För att få svar från så många av flickorna på byggprogram i länet som möjligt valdes att 

använda enkätfrågor som metod. Det hade inte varit möjligt att nå så många vid 

kvalitativa intervjuer med det transkriberingsarbete som dessa kräver. Vi insåg 

svårigheten med att mäta individers självkänsla. De olika frågor som enkäten bestod av 

var en hjälp för att försöka se mönster som skulle kunna tolkas. Vi trodde inte att 

skattningsfrågorna enbart skulle kunna ge oss tillräckligt resultat. 

 

Under arbetets gång har vi haft svårigheter att finna tillgänglig statistik över hur många 

flickor som faktiskt går på byggprogram i Stockholms län. Hos både SCB och 

Skolverket är den statistik vi sökt bristfällig när det gäller elevantal baserat på kön. 

Detta förvånade oss. 

 

Det var flera av skolledarna som inte svarade. Ansåg de att vår frågeenkät var 

ointressant, fanns det inga flickor på deras byggprogram eller varför svarade de inte? Av 

alla flickor som vi önskade nå med vår enkät svarade hela 38 % på enkäten och det får 

ses som ett relativt högt deltagande för Stockholms län. De rektorer, studierektorer och 

inte minst lärare som engagerat sig i att distribuera frågorna till flickorna på respektive 

skola, har varit en viktig faktor för att svarsfrekvensen ändå blev så pass hög. 

 

När svaren började komma via e-post förstod vi snart att enkäterna borde ha ”Word” 

formaterats på ett sätt så att de kunnat öppnas och svarandet av enkäterna underlättats. 

D.v.s. det var tydligen svårt att hantera i e-post. Vi tog för givet att ”alla” ungdomar 

idag hanterar datorer mycket bättre än oss som inte vuxit upp med dessa. Det var en 
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missbedömning från vår sida och somliga har tagit hjälp av respektive skolas 

dataavdelning. Dock tycks det som om de flesta klarat av att hantera enkäten via e-post. 

Flera skolor valde att skriva ut enkäterna på papper till eleverna, låta dem fylla i dem, 

samla in dem och skicka dem åter till oss via vanlig brevpost. 

 

Vi funderade länge på frågorna och valde de som finns i bilagorna. Efteråt vid tolkning 

av svaren insåg vi att frågor om drömmar/mål och vad de gör om fem år, var svåra 

frågor för ungdomar som lever mycket i nuet. Många struntade i att svara, eller svarade 

att de inte visste.  

 

Sex av flickorna svarade inte på tre av skattningsfrågorna, dock valdes att ändå visa hela 

skattningen i ett diagram. Det visar ändå på en hög värdering av de svar som inkommit.  

Av svaren att döma på de sista två skattningsfrågorna kan vi dra en slutsats att ordvalen 

troligen var för svåra att förstå. Orden var ”administrativ förmåga” samt ”abstrakt 

problemlösning”. Här fick vi en del frågetecken och en flicka skrev att hon helt enkelt 

inte förstod orden.  

Något som kunde ha ökat validiteten av resultaten kunde ha varit att låta en 

kontrollgrupp göra skattningen av egenskaper. Detta insåg vi under sammanställningen 

av resultaten. Kontrollgruppen kunde ha varit ett antal flickor från ett helt annat 

program, ett mer könsneutralt eller flickdominerat. Vi tänkte även på en kontrollgrupp 

med pojkar för att se huruvida ungdomar överlag skattar sig högt. Detta var något vi 

försökte göra i ett senare skede av studien men som inte fungerade delvis p.g.a. 

tidsbrist. 

 

 

7.3 Framtiden 

    

Inför framtiden finns det många tankar och funderingar kring jämställdhet och hur den 

könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige skall kunna förändras. Denna undersökning 

och andra studier, kring vilka faktorer som är viktiga för att människor skall utvecklas 

som individer och kunna ta tillvara sina unika egenskaper, är av största vikt för att 

utvecklingen skall gå framåt inom detta område. Vi som studie- och yrkesvägledare 

behöver också ta till oss dessa nya kunskaper och insikter. Det skulle vara av stort 

intresse anser vi att studera hela riket angående flickor som valt byggprogram och deras 

”self-efficacy”. Skulle dessa resultat kunna generaliseras och i så fall, vad har det för 

betydelse? Det är av vikt att förstå vad det innebär att vara en könsbrytare, vilka 

konsekvenser det får för den enskilda individen. En studie med hela rikets flickor som 

går på byggprogrammet skulle kunna jämföras med andra elever på andra 

gymnasieprogram, även pojkar, för att se hur de skattar sig. Detta för att verkligen ta 

reda på om dessa brytare har en stark självkänsla.  
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Studie- och yrkesvägledare har en mycket viktig roll i valet av utbildning och yrke över 

könsgränserna. Dock måste medvetenheten inkludera den ”gamla” synen på ”vem som 

gör vad” i arbetslivet. Vi kan inte ta för givet att alla som torde ha förmåga kommer att 

välja det ”det som individen möjligen skulle vara mest och bäst lämpad för” eller att just 

denna elev självklart skulle passa på exempelvis byggprogrammet. Vem avgör det 

egentligen? Det måste vara upp till varje enskild individ att göra sina egna medvetna 

val. Utvecklingen mot en mer könsbalanserad utbildning och arbetsmarknad går framåt 

om än långsamt. Vi kan vara en del av ett förändringsarbete angående genusperspektiv i 

exempelvis de arbetskollegier vi arbetar inom. Det är ett förändringsarbete som 

inkluderar och involverar alla människor.  (Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län, 2005).  

 

Jämställdhetsarbetet måste fortgå och aldrig avstanna. Enligt våra resultat ser vi en 

ökning, om än svag, av individer som gör könsbrytande val. Skolans jämställdhetsarbete 

måste innefatta, som vi ser det, ett utökat arbete med elevers självkänsla och deras tro 

på sig själva. När människor har en stark självkänsla kan och vill de tillgodogöra sig 

nya kunskaper och erfarenheter lättare. Enligt SCCT ökar en individs 

handlingsutrymme med den egna självuppfattningen. 

 

En viktig kunskap vi lärt oss under detta arbete är den kvinnliga utbildnings- och 

arbetslivshistoria i Sverige och den kunskapen gav oss insikten om varför det ännu råder 

en stor könssegregering i jämförelse med andra länder. Kvinnor och män måste utbildas 

över könsgränserna för att möta arbetsmarknadens behov. Troligen främst inom den 

offentliga sektorn och inför en framtid är det i lika hög grad viktigt att belysa pojkars 

och mäns könsbrytande val samt arbeta hårt för att deras otraditionella val ökar och 

fortgår.  

 

Det är viktigt för alla individer att bli uppmärksammad. Det har visat sig vara av stor 

betydelse för individens prestationer i t.ex. skolan på vilket sätt man uppmärksammats. 

En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa en miljö där eleverna kan känna sig 

trygga, accepterade samt värdefulla, anser Ahlgren. Hon menar vidare att ju bättre 

självvärdering och självförtroende en individ har påverkar i sin tur inte bara 

motivationen att t.ex. studera utan även vilka vägar i livet en individ väljer. 

 

Det tål att fundera på om det kommer att ske en könsmärkning av exempelvis måleri, då 

flest flickor tenderar att välja måleri. Skulle det i förlängningen kunna leda till att pojkar 

tenderar att välja bort denna inriktning?  

 

Att flickor börjat hitta till typiska manliga yrken som exempelvis byggnadsarbete är en 

utveckling som vi tror kommer att fortsätta. Det finns ingen anledning att flickor skall 

låta bli vissa yrken. Detta gäller naturligtvis omvänt för pojkar också. De hinder som 

möjligtvis finns är till för att elimineras. Att det går att hitta nya lösningar är något som 

vi lärt oss under arbetet med denna studie. Man talar exempelvis om att byggnads arbete 

är för tungt för kvinnor rent fysiskt. En lösning på det problemet har varit att göra tunga 

cementsäckar hälften så stora och därmed hälften så tunga. Man kan dessutom fundera 

över om vårdyrket är mindre tungt!  
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Det finns åsikter bland manliga byggnadsarbetare att kvinnor inte kan arbeta inom 

byggbranschen när de bildar familj. Små barn måste hämtas och lämnas på förskolor 

och byggen startar oftast tidigt på morgonen. Kan flextid vara en lösning på det 

problemet? När en arbetsplats blir mer jämställd kommer andra samtal att utspela sig på 

arbetsplatsen och i lunchrummen och nya lösningar infinner sig. Vi har bara vinster att 

göra på en mer jämställd arbetsmarknad. Yvonne Hirdman uttrycker det så här. 

 

Det tabu-segregerade samhället har förändrats. Dramatiska nya möten uppstår. Det finns 

situationer av blandning mellan könen med oförutsägbara konsekvenser. Här ligger framtidens 

punk-effekt – att vi plötsligt kan mötas av det mest otänkbara […]. Det har med andra ord skett 

en ruckning av genusordningens stabilitet vad gäller segregeringen (Hirdman, 2001 s. 202). 
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9. Bilagor 

 

 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 Följebrev till flickorna på byggprogrammen. 

Hej! 

Vi är två blivande studie- och yrkesvägledare och vi ska nu göra vårt 

examensarbete. Vi är intresserade av dig som gjort ett annorlunda 

gymnasieval.  

Eftersom du studerar på byggprogrammet skulle vi bli väldigt glada om du 

vill svara på några frågor. Frågorna rör ditt gymnasieval och bakgrunden till 

det. 

Din medverkan är frivillig. Vi uppskattar om du vill svara på alla frågor men 

du får självklart välja att avstå från att svara på någon fråga. 

Undersökningen är helt anonym och inga namn kommer att finnas i vår 

sammanställning eller i den slutliga redovisningen.   

Om något är oklart eller om du undrar över något, hör gärna av dig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pia Engberg HTUxxxxxxxxx@xxx.xxUTH  

Inger Sjögren HTUxxxxxxxxx@xxxx.xxUTH  

 

 

 
 
 

mailto:TUxxxxxxxxx@xxx.xxUT
mailto:sjogren.inger@spray.se
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Intervjuguide/enkät 

1. Ålder: 

 
2. a) Vilken inriktning på byggprogrammet går du?  

 

b) År på gymnasiet? 

 
3. Var det ditt förstahandsval?  Ja……………Nej mitt………...hands val  

 

      Om nej, vad sökte du i första hand?   

 
4. Fritidsintressen/tycker om att göra? 
 
5. Din mammas utbildning?   

 

6. Din mammas yrke? 

 

7. Din pappas utbildning? 

 

8. Din pappas yrke? 

 

9. Vilka tre skolämnen var de roligaste i grundskolan? 

      
10. Varför sökte du byggprogrammet?  

 
11. Hur mycket stöd anser du att din mamma gav dig i ditt 

gymnasieval? (sätt kryss på linjen) 

 

 Lite------------------------------------------------------------------------------------ Mycket 

 
12.  Hur mycket stöd anser du att din pappa gav dig i ditt gymnasieval? 

(sätt kryss på linjen) 

         

 Lite------------------------------------------------------------------------------------ Mycket 

 

 
13. Vilken roll spelade studie- och yrkesvägledaren för ditt 

gymnasieval? (sätt kryss på linjen) 

 

      Liten roll---------------------------------------------------------------------------- Stor roll 
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14. Finns det någon i din omgivning som har påverkat ditt   

      gymnasieval?  

     

       I så fall vem  

     

    15. a) Vad vill du arbeta med efter gymnasiet? 

     

     b) Studera vidare? 

 

 

16. Har du några speciella mål/drömmar för framtiden?¨ 

    

       

 17. Vad tror du att du gör om fem år? 
      

 

     18. Gör en bedömning av din förmåga inom varje område nedan.  

Hur mycket eller hur lite har du av de egenskaper som nämns nedan 

jämfört med andra personer i din ålder? Var så ärlig som möjligt!  

Markera lämplig siffra. 

 

 

 
Teknisk förmåga 

Ekonomisk förmåga Konstnärlig förmåga 

 

Hög förmåga           7              7             7 

           6              6             6 

           5              5             5 

Medelmåttig förmåga           4              4             4 

           3              3             3 

           2              2             2 

Låg förmåga           1              1             1 

  

 

 

 

 

Ledar förmåga 

Kreativ/skapande 

förmåga 

Sälj förmåga 

Hög förmåga           7           7           7 

           6           6           6 

           5           5           5 

Medelmåttigförmåga           4           4           4 

           3           3           3 

           2           2           2 

Låg förmåga           1           1           1 
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 Praktiskt handlag Administrativ 

förmåga  

   Abstrakt      

   problemlösning 

Hög förmåga           7           7           7 

           6           6           6 

           5           5           5 

Medelmåttig förmåga           4           4           4 

           3           3           3 

           2           2           2 

Låg förmåga           1           1           1 

 

 

Var snäll skicka enkäten med dina svar till någon av våra e-poster: 

Hxxxxxxxxxx@xxxxx.xxUTH  eller xxxxxxxxx@xxx.xxUTH  så snart du kan.    

 

                       

 
 
                               Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 

mailto:xxxxxxxxxx@xxxxx.xxUT
mailto:xxxxxxxxx@xxx.xxUT
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Bilaga 2 

 

 

Förfrågan till skolledare 

 
 

Hej! 

Vi är två blivande studie- och yrkesvägledare och vi ska nu göra vårt 

examensarbete. Vi är intresserade av hur gymnasieungdomar tänker kring 

olika egenskaper man kan ha.  

Eftersom du studerar på gymnasiet skulle vi bli väldigt glada om du vill göra 

en snabb skattning av en del egenskaper. Din medverkan är frivillig. Vi 

uppskattar om du vill svara på alla frågor men du får självklart välja att avstå 

från att svara på någon fråga. Undersökningen är helt anonym och inga 

namn kommer att finnas i vår sammanställning eller i den slutliga 

redovisningen.   

Om något är oklart eller om du undrar över något, hör gärna av dig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pia Engberg HTUxxxxxxxxxxx@xxx.xxUTH  

Inger Sjögren HTUxxxxxxxxx@xxxx.xxUTH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piaengberg86@msn.com
mailto:TUxxxxxxxxx@xxxx.xxUT
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Bilaga 3 

Kodning av 28 enkäter 

 

  

1. Ålder 16 år: 6       17 år:8          18 år:9             19 år: 5 

  

2. Inriktning Snickare: 1         Murare: 1            Måleri: 20 

  bygg & anläggning: 1,  

 snickeri & husbyggnad: 1, bergsprängning: 1, 

 lärling: 1, Ingen inriktning ännu: 2 

  

  

Årskurs Årskurs 1: 15      Årskurs 2: 5         Årskurs 3: 8    

  

3. Förstahandsval Ja: 26                   Nej: 2                                      

  

  

4. Fritidsintresse Kompisar: 13  Festa: 6  Pojkvän: 2   

 Hunden, folkrace, träna/gym: 2, handboll, cross: 2,  

 Bilar: 3, motorcyklar, musik: 2, Hästar/rida: 5, fotboll,  

 inget svar: 1, fika med kompisar, film: 2, krogen, 

 tränare i simning & gymnastik, scouting, läsa,  

 tapetsera möbler, dataspel, teckna, spela gitarr, 

 Sova: 2, blommor, idrotta,  

  

5. Mammas utb. Vet ej: 10, undersköterska, grundskola: 3, 

  teoretisk, sömmerska, frisör, ekonomi,  

  2-årig social linje, sjuksköterska, inget gymnasium 

  barn och fritid, naturvetenskaplig utbildning, 

 Lärarutbildning, säkerhet, bilprovningsutbildning, 

 kokerska 

  

6. Mammas yrke Bevakningsföretag: 2, undersköterska, bussförare, 

  expedit i affär, inom barn, kontorist: 2, städare: 2, 

  ekonomiassistent, dokumentalist, arbetar inte: 3, 

 

kanslist, ekonom, vårdare/vårdbiträde: 2, 

frimärkstryckeri, förskollärare: 2, dagisfröken, 

 

lärare, apotekstekniker, säkerhet/låssmed, 

besiktningsman/kvinna, kokerska,  
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7. Pappas utb. Vet ej 11, ingen 3, teknikprogrammet,  

 teoretisk, 2-årig social linje, elprogrammet, 

  bygg-gymnasium, it-konsult, grundskola, 

  målarutbildning, naturvetenskaplig utbildning 

  Bilmekaniker, lastbilschaufför, juristutbildning 

  

8. Pappas yrke Lastbilschaufför: 2, byggare: 2, tekniker,  

  elektriker, Dagab, städare, vet ej, annons chef. 

  egen företagare 2, gräv och entreprenör, 

  

posten, hissmontör, marknadschef för ett 

tryckeri, 

 telefoniansvarig på SAS/CSC, säljare, målare 

 Försvarsmakten, driftledare på SL, tidningsbud, 

 

Säkerhet, it-tekniker, sjukpensionär, 

betongbyggare 

  

9. Tre roligaste skolämnena slöjd: 13   hemkunskap: 12   engelska: 8 

i grundskolan. idrott: 10   svenska: 10   matematik: 7  bild: 6 

 

musik: 4,  teknik: 2, spanska: 1, inga roliga 

ämnen: 4 

  

  

10. Varför byggprogram? Skoltrött: 6  Få ett arbete: 2  

 

Arbeta med händerna/praktiskt: 6, vill bli 

snickare: 2 

 verkar kul: 8, vill måla: 2, inget svar: 2,  

 

intresserad av bygg & måleri och att tillverka 

saker: 1 

 

bra yrke: 1, lätt att få arbete: 1, fysiskt 

ansträngande: 1 

  

11. Stöd av mamma Mycket: 19            Medel: 7                  Lite/Inget: 2 

  

12. Stöd av pappa Mycket: 19            Medel: 6                  Lite/Inget: 3 

  

13. Stöd av syv. Mycket: 3              Medel: 9                 Lite/Inget: 16 

  

  

 Nej, ingen: 22   Annan påverkan: 2  (pappa) 
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14. Har någon annan 

påverkat ditt val? Min chef, kompisar, morbror, ”låtsaspappa” 

  

  

15. A Vad vill du arbeta med? Målare: 19  Vet ej: 3   Snickare: 4 

 bergarbetare/anläggare:1, plattsättare: 1 

 bli egen: 1, arbetsledare inom målning:1 

  

B studera vidare? kanske:9,   vet ej: 3,   Ja: 3   Inget svar: 7 

 Nej: 6 

  

16. Speciella mål/drömmar? Hitta ett bra jobb: 5,   Inga drömmar: 6 

 Leva livet, jobba utomlands, massor av drömmar,  

 
tjäna pengar: 3, flytta till Afrika, lycklig 2, ha familj: 2, 

bli 

 något inom bygg, öppna hunddagis, hjälpa 

 fattiga, till Chile och arbeta ihop pengar, 

 köpa hus, egen lägenhet: 3, egen företagare: 6 

 att det går bra för mig under och efter skolan,  

 
bli rockstjärna , vara målare och kanske utbilda 

andra 

 
till målare, resa till Nya Zeeland, flytta från 

Stockholm, 

 egen floristbutik, 

  

17. Vad gör du om fem år? Målar:8,  Vet ej. 6   

 Egen företagare : 2, full betald snickare: 2, jobbar: 7 

 bor i Afrika, kanske barn, egen krog utomlands, 

 bartenderutbildning, flyttat hemifrån, plattsättare 
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  ELEVERS SJÄLVSKATTNING 28 Flickor 

     

   TEKNISK    EKONOMISK   KONSTNÄRLIG  

   FÖRMÅGA   FÖRMÅGA   FÖRMÅGA  

HÖG 7  3   2  3  

 6  6  5   6  

 5  7  7  5 

MEDEL 4  8  6  6 

 3  3   3  4 

 2  1  2  1 

LÅG 1    3  2  

 0      1 

     

  LEDAR KREATIV SÄLJ 

  FÖRMÅGA FÖRMÅGA FÖRMÅGA 

HÖG 7  4  6  5 

 6  6  4  1 

 5  7  6  7 

MEDEL 4  5  11  7 

 3  3  0  5 

 2  1  0  0 

LÅG 1  2  0  2 

 0  0  0  1 

     

  PRAKTISKT ADMINISTRATIV ABSTRAKT 

  HANDLAG FÖRMÅGA FÖRMÅGA 

HÖG 7  2  1  0 

 6  8  1  5 

 5  7  8  4 

MEDEL 4  2  5  5 

 3  0  0  2 

 2  0  0  0 

LÅG 1  0  0  0 

 0  1  5  4 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

                                                  


