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Sammanfattning 

Under utbildningen till Studie- och yrkesvägledare kom vi att upptäcka hur intressetester av 

olika slag blivit ett allt populärare sätt att skaffa sig förslag på lämpliga studie- och yrkesval. 

Intressetester används av verksamma vägledare inom både skola och arbetsförmedling. Internet 

är vårt främsta informationsanskaffningsmedel och används alltmer inom vår bransch. Syftet 

med denna studie är att undersöka elevers attityd till intressetester. Framförallt undersöka om 

dessa tester genererar i en ökad kunskapsproduktion och om den kunskapen då är giltig. Vi ville 

även undersöka om intressetester kan ersätta behovet av mer personlig vägledning. En 

enkätundersökning innehållande 13 frågor kring respondenternas upplevelse av intressetester 

utfördes på en grupp gymnasieelever i Norrtälje kommun. Med stöd av denna studies 

undersökningsresultat, karriärutvecklingsteorier och vägledningsmetoder har följande slutsatser 

kunnat dras: Att intressetester är ett bra verktyg för att finna ny kunskap om sig själv och olika 

yrken. Att tester har god förmåga att matcha rätt person till rätt yrke men att utfallen av testerna 

inte bedömdes som helt hundraprocentigt seriösa. Behovet av personlig vägledning ansågs av 

majoriteten inte direkt kunna ersättas med intressetester. Det finns nästan ingen tidigare 

forskning kring problemområdet men vi uppmanar för framtida forskning att undersöka 

konsekvenserna av en alltmer webbaserad vägledning.  
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Abstract 

During this education to become career counselors we came to detect how measurements of 

interest of various kinds is becoming more and more popular when to get proposals on 

appropriate study - and career choices. Measurements of interest are used of career counselors 

within both schools and employment offices. The Internet is our most useful facility when it 

comes to find information and is used increasingly within our sector. The aim with this study is 

to examine students' attitude to measurements of interest. Above all examine if they generate in 

an increased knowledge production and if that knowledge is valid. We also wanted to examine 

if measurements of interest can replace the need of more personal guidance. A questionnaire 

survey containing 13 questions around individuals’ experience in measurements of interest was 

carried out on a group of high school students in the city of Norrtälje. With support of this 

study's survey results, career development theories and guidance methods the following 

conclusions can to be drawn: measurements of interest are a good tool in order to find new 

knowledge about yourself and different trades. Measurements of interest have good ability to 

match the correct individual with the correct trade but the outcomes of the measurements were 

not assessed entirely one hundred percent serious. The need of personal guidance was by 

majority not considered directly to be replaced with measurements of interest. There is almost 

no previous research around the problem area but we urge for future research to examine the 

consequences of progressively more guidance on the web.  
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1 INLEDNING 

I utbildningen på studie- och yrkesvägledarprogrammet ingår att lära sig använda datorn som ett 

hjälpmedel i vägledaryrket. Detta exempelvis för att snabbt kunna ge hjälpsökande efterfrågad 

information. När individer har behov av stöd inför olika valsituationer vare sig det är 

utbildningsval till gymnasieskolan eller högskolan eller yrkesval vid sökandet av nytt arbete så 

finns en stor mängd informativa hemsidor. Vi upptäckte under utbildningen att många av dessa 

hemsidor erbjuder olika typer av intressetester. Exempelvis på www.syoguiden.com 
1
finns allt 

från tester för karriär- och yrkesval och personlighetstester till språktester eller ett test som 

utifrån svaren visar vad man skulle arbetad med om man levt på medeltiden. Ett omfattande 

intressetest finns även på www.arbetsformedlingen.se 
2
. Testerna används framförallt i syfte att 

hjälpa elever eller arbetssökande att hitta rätt jobb eller utbildning genom att ställa frågor kring 

individens intresseområden och önskvärda arbetsuppgifter. Behövs verkligen alla dessa 

intressetester eller är det vi vägledare som är överflödiga i den alltmer webbaserade världen?  

1.1 Val av problemområde 

Problemområdet i denna uppsats grundar sig i funderingar kring intressetester och dess olika 

användningsområden. Som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet provades två 

intressetester i syfte att få inblick i hur de fungerade och hur de kunde användas inom 

vägledning. Dessa var Vägvisaren (Holland 1995) och Karriärpaketet
3
. Då testerna 

experimenterades med under utbildningen blev resultatet inte alls vad många i klassen hade 

förväntat sig från början. Vägvisaren bygger på ett kodsystem som efter utfört test omvandlar 

resultatet till en kod. Den koden i sin tur ger förslag på yrken som just din personlighetstyp 

passar för. Några av oss studenter fick en kod som inte tillhörde yrket Studie- och 

yrkesvägledare och frågan uppstod kring vad det var för egenskaper som saknades för att få just 

den bokstavskombinationen. Studie- och yrkesvägledare placeras under koden SIA. För att få ett 

I som står för Investigative och som syftar till ett mer akademiskt intresse skulle den som fyllde 

i testet ha svarat med höga värden på frågor som var uppbyggda efter ett naturvetenskapligt 

intresse och inte ett samhällsvetenskapligt. Detta tolkades som att om man inte var intresserad 

av astronomi eller forskning i ett laboratorium så passade man inte heller som Studie- och 

yrkesvägledare.  

                                                     
1 http://www.syoguiden.com/category2.asp?BenID=8 (2009-04-17 11:45) 

2https://sso.arbetsformedlingen.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=108&C3=108&GOREDIRECT=true

&URL3=https%3a%2f%2fsso.arbetsformedlingen.se%2fIntressetest%2fPages%2fStart.aspx 

(2009-04-17 11:52) 

3 http://www.karriarpaketet.se/KF-Net/StartSide.jsp (2009-04-18 20.11) 

http://www.syoguiden.com/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.syoguiden.com/category2.asp?BenID=8
https://sso.arbetsformedlingen.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=108&C3=108&GOREDIRECT=true&URL3=https%3a%2f%2fsso.arbetsformedlingen.se%2fIntressetest%2fPages%2fStart.aspx
https://sso.arbetsformedlingen.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=108&C3=108&GOREDIRECT=true&URL3=https%3a%2f%2fsso.arbetsformedlingen.se%2fIntressetest%2fPages%2fStart.aspx
http://www.karriarpaketet.se/KF-Net/StartSide.jsp
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Erfarenheten av det andra testet Karriärpaketet var ungefär detsamma. Blev inte resultatet det 

förväntade så var det enkelt att gå tillbaka till frågorna och själv lista ut vad man borde ha svarat 

för att få ett visst resultat. Denna erfarenhet gjorde att funderingar uppkom över vad de här 

intressetesten egentligen erbjuder individer.  

Under tre års tid har utbildningen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet innefattat kunskap 

kring karriärutvecklingsteorier och samtalsmetodik. Dessa teorier och metoder beskriver hur 

människor fungerar i olika beslutfattningsprocesser och vilka metoder i samtal som lämpar sig 

för att fungera som stöd åt människor när de ska göra sina studie- och yrkesval. En av de 

främsta verktyg en blivande Studie- och yrkesvägledare bör ha är kunskapen om hur man 

genom samtal på bästa sätt hjälper individen att vidga sina perspektiv. Både kring sig själv, 

kring yrken och vilka alternativ som finns för att finna en lämplig yrkeskarriär.  

Framförallt under praktiken kom det till kännedom att många av de verksamma vägledarna 

arbetar mycket med intressetester. Upptäckten gjordes också att flertalet av det 

utbildningsmaterial som eleverna fick hemskickade med information om gymnasieprogram 

innehöll flertalet intressetester. Då vägledande samtal fördes med elever i år 9 inför 

gymnasievalet var det många elever som uppmanades att gå hem och göra ett intressetest. 

Eleverna råddas däremot inte att följa upp testernas utfall med vägledaren.  

Idagens samhälle förs en hel del debatter kring felmatchningar av yrken och att antalet elever 

som väljer om efter första året på gymnasieskolan ökar. Det förefaller som att undervisningen i 

skolorna har blivit allt mer webbaserad och med det också i vissa fall studie- och 

yrkesvägledningen. På internet finns hemsidor som erbjuder webbaserad vägledning i form av 

chat, e-post etc.
4
 Denna trend att allt mer använda sig av datorstödd vägledning kan vara 

riskfylld om det inte görs på ett skäligt sätt. Det skulle kunna vara lämpligt av vägledaren att 

exempelvis ha ett inledande samtal med den sökande innan användandet av ett datorprogram. 

Att använda dator som hjälpmedel vid vägledning bör dessutom vara styrt efter behov och inte 

ersättas av samtal (Lovén 1996).    

Resonerande tankar följde över varför så många vägledare väljer att arbeta med den här typen 

av tester. Ersätter de rentav samtal mellan Studie- och yrkesvägledaren och den hjälpsökande? 

Kanske av ren tidsbrist då många kommuner tvingas skära ned på just studie- och 

yrkesvägledningen då det blir skralt i skolornas ekonomiska resurser? Det föreföll därför viktigt 

att undersöka elevernas attityd till intressetester. Ser elever på intressetester som en chans att få 

en tydlig och strukturerad bild av sig själva, sina intressen och en möjlig karriärväg eller är de 

bara ett oseriöst tidsfördriv? Dessutom syntes det angeläget att undersöka om elever tycker att 

personlig vägledning i samband med intressetester är efterfrågat. Avslutningsvis eftersträvas 

med studien att ge verksamma vägledare, som använder sig av intressetester, elevers generella 

attityd till intressetester. Detta för att i framtiden undvika att intressetester används 

slentrianmässigt som ett alternativ till samtal.  

                                                     
4 http://www.vagledningsinfo.se/ (2009-05-08 16:45) 

http://www.vagledningsinfo.se/
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1.2 Förförståelse 

Vår förförståelsen kring intressetester är att de används ute i skolverksamheten utan uppföljande 

samtal i samband med dessa. Att de individer som gör sådana här tester inte alltid har någon att 

diskutera testets resultat med skulle kunna bero på studie- och yrkesvägledares brist på tid i sin 

verksamhet. Sådan tidsbrist kan resultera i att personlig vägledning med elever inte hinns med. 

Flertalet intressetester används i syfte att perspektivvidga elevers syn på sig själva och sina 

egenskaper. Borde det då inte finnas professionella vägledare till hands att hjälpa eleverna att 

tolka testernas resultat? Vissa av testerna fungerar på det sättet att individen som gör ett 

intressetest svarar på testens frågor eller påståenden utifrån vad den är intresserad av att göra. 

Detta tror vi kan få till följd att resultatet inte nödvändigtvis visar på det individen vill arbeta 

med. Den som utför testet kan dessutom om än undermedvetet svara utifrån den person man 

önskar sig vara. De här testerna riskerar att bli missvisande. Vi är rädda för att individer med låg 

självinsikt kanhända tar resultatet av testet för det som är sant. Detta tror vi skulle kunna leda 

till att individen söker sig till utbildningar eller yrken som senare visar sig vara helt fel.  

1.3 Antagande 

Vi antar att användandet av intressetester i sig inte är något problem utan det mycket väl kan 

vara ett bra sätt att finna ny kunskap om både sig själv och om olika yrken. Däremot antas att 

om de individer som genomför intressetester inte får diskutera resultatet med en professionell 

vägledare så ökar istället risken för att resultatet blir missvisande eller att testerna inte tas 

seriöst. Detta för att vägledaren skall kunna hjälpa individen att förstå testets resultat och inte 

enbart leda till ökad kunskapsproduktion.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers attityd till intressetester.  

1.5 Forskningsfrågor 

Är intressetester ett hjälpmedel som bidrar till ökad kunskap om sig själv och framtida 

yrkesval? 

Genererar intressetester till giltig kunskap? 

Ersätter intressetester behovet av vägledande samtal med en Studie- och yrkesvägledare? 

1.6 Avgränsningar 

Eftersom den här undersökningen endast är gjord inom en tidsram på 10 veckor så fanns inte 

möjligheten att undersöka alla gymnasieelever på vald gymnasieskola som någon gång utfört ett 

intressetest.  Studien är genomförd på en grupp gymnasielever som går i årskurs 2 och som 

deltog i en kurs där utförandet av ett intressetest ingick. Perspektiv utifrån kön, klass eller 

etnicitet behandlas inte i denna studie. 
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1.7 Kunskapssyn/Människosyn 

Kunskapssyn är förhållandet mellan kunskap, föreställningar och sociala villkor. Det kan 

exempelvis handla om skillnader i föreställningar och världsbild och mellan olika sociala 

grupper (Sohlberg & Sohlberg 2002). Denna studie är kvantitativ till sin design. Kvantitativ 

forskningsmetod har sin utgångspunkt i positivismen. Positivistisk samhällsforskning är en 

forskningstradition som försöker tillämpa naturvetenskapliga forskningsmodeller när den 

undersöker sociala beteenden. Positivismen baserar sig på ett antagande om att det i den sociala 

världen finns mönster, regelmässigheter, orsaker och följder som kan förklaras genom mätning 

precis som inom naturvetenskapen. Som forskare ska man ha ett objektivt förhållningssätt till 

det som undersöks (Denscombe 2002).  

I denna studie efterforskas mönster utifrån respondenternas attityder till intressetester. Det finns 

en del kritik riktad mot den positivistiska kunskapssynen. En del av den kritiken utgörs i form 

av huruvida det verkligen kan finnas objektiv kunskap (Widerberg 2002).  I den här 

undersökningen kan det inte påstås att det enbart funnits intresse att undersöka mönstret i 

elevernas attityd till intressetester utan också forska kring deras subjektiva intresse. Därför finns 

inslag av kvalitativa frågor i enkäten (se bilaga 1). Den kunskapssyn som kanske mer ligger till 

grund för denna studie skulle vara realismen. Denna har som utgångspunkt att se på människan 

både som objekt och subjekt då människan påverkas av sin omgivning och därmed också 

hennes interaktion gentemot andra (May 2001). Det viktigaste har varit att beskriva de 

perspektiv som ligger till grund för studien. Studien har utförts utifrån en humanistisk 

människosyn. Den ser på människan som likvärdig oavsett kön, klass eller etnicitet. Alla 

människor har samma rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. Slutligen betonas att 

denna studie utgår ifrån att kunskap är något som skapas både i den vardagliga och i den 

vetenskapliga kontexten.  

1.8 Begrepp 

Med begreppet intressetest menar vi ett test där individen besvara olika typer av frågor som kan 

rangordnas efter vad individen prefererar när det beträffar arbetssysslor och/eller 

fritidsaktiviteter. Testerna kan vara tryckta häften i pappersform eller helt webbaserade. Syftet 

med testerna är att få ett resultat eller en personlig profil som hjälper individen att komma fram 

till vidare eller ytterligare val av studier och/eller arbeten i framtiden.  

2 BAKGRUND 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Litteraturen till undersökningen har sökts på olika sätt genom att studera böcker, artiklar och 

avhandlingar som belyst denna studies problemområde eller närliggande. De internetkällor som 

använts för litteratursökningen är bibliotekskatalogen Libris samt sökmotorn Google.  
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Exempel på sökord som använts är: intressetest, Holland + teori, Cognitive Information 

Processing Approach, yrkesval, testmetodik samt webbaserad vägledning. Redan befintlig 

litteratur från utbildningen har använts. Tidigare forskning i ämnet intressetest är nästintill 

obefintlig. Litteratursökningen resulterade i två C-uppsatser i ämnet dels "Test- ett bra verktyg 

vid långtidssjukskrivnas återgång till arbetet? (Lindroos 2008) samt ”Webbaserat valstöd - Kan 

det ge ökad självkännedom och yrkeskunskap?” (Gunnarsson 2008).  

2.2 Litteratur- och forskningsanknytning 

Här beskrivs vilken litteratur som använts för att förklara redan tidigare forskning och teorier i 

ämnet. Bakgrundsdelen är indelad i tre områden. Karriärutvecklingsteorier, Tester och 

Vägledning med hjälp av vägledare eller dator? Syftet med bakgrunden är att påträffa 

förklaringar med hjälp av tidigare litteratur och forskning som kan svara på de forskningsfrågor 

som ställts i denna studie. Det första området Karriärutvecklingsteorier beskriver tre teorier; 

Hollands teori om personlighetens betydelse i arbetsmiljön, CIP (Cognitive Information 

Processing) och konstruktivistisk vägledning.  Dessa exemplifierar olika teorier kring vad som 

är betydelsefullt för människor i dess karriärutveckling när det handlar om yrkesval och 

beslutsfattande. Vidare belyser dessa teorier på vilket sätt intressetester kan vara behjälpligt och 

även vilken form av kritik som riktats mot användandet av dessa. Det andra området Tester 

redogör för hur tester har använts i Sverige inom vägledning, hur de är utformade och två andra 

studiers resultat kring dess användning i karriärvägledningssammanhang. I det tredje området 

Vägledning med hjälp av vägledare eller dator? beskrivs olika vägledningsmodeller kring 

vägledningssamtalets betydelse för individen när det rör studie- och yrkesval. Här skildras 

likaså på vilket sätt webbaserad vägledning påverkar individen i dess karriärutveckling och på 

vilket sätt den skiljer sig från mer personlig vägledning.  

2.2.1 Karriärutvecklingsteorier  

Hollands Theory of Personalities in Work Environments (Brown 2002) skiljer sig något från de 

flesta teorier om karriärutveckling. Vanligtvis förespråkar dessa teorier att vi människor vid val 

och beslutstagande påverkas av interaktionen människor emellan. Arv och miljö formar oss och 

är även de faktorer som påverkar hur individen gör sina Studie- och yrkesval och fattar beslut 

menar Holland. Undersökningar visar på ett genetiskt samband mellan personlighet och 

yrkesval. Personer med vissa personlighetsdrag tillhör en viss yrkesgrupp gemensamt med 

andra personer med liknande personlighetsdrag. Här skiljs sex olika personlighetstyper ut som 

matchar åt en viss kategori av yrken. Valet av yrke återkastar bilden av en persons motivation, 

kunskap, personlighet och förmåga. Holland menar dessutom att ens yrke mer är som en livsstil.  

De sex olika personlighetstyperna som teorin bygger på är följande: konventionell, företagande, 

social, artistisk, undersökande och slutligen realistisk. Vidare menar Holland att dessa sex 

personlighetstyper finns inom varje människa och att de ofta är en kombination av flera. En 

personlighetstyp är emellertid mer framträdande d v s mer dominant än de andra. För att 

individen skall komma till sin rätt i sin karriär är det viktigt att individen hamnar i rätt 

yrkesmiljö. Där kommer individen att känna att den kan tillfredställa och utveckla sina 

förmågor och talanger och där individens värderingar och attityd passar in (a.a.).  
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CIP – teorin (A Cognitive Information Processing approach to career problem solving and 

decision making) är en kognitiv karriärutvecklingsteori som utvecklades under 1970 talet 

(Brown 2002). För att få en kärnfull bild av teorins spets så kan nedanstående citat illustrera 

detta. 

 ”Om du ger en man en fisk så är han mätt hela dagen, men om du lär honom  

att fiska så blir han mätt hela livet (Brown 2002, s. 312).” 

Den individ som söker hjälp hos en vägledare får egna verktyg att arbeta vidare med för att på 

så sätt kunna göra väl grundade karriärval i framtiden. Teorins grundbultar består i en process 

som innefattar både känslor och kognitiva processer som måste samspela för att få önskad 

effekt. Det är dessutom viktigt att betona att CIP- teorin inte ger några fasta svar på vad som är 

rätt eller fel eftersom det inte finns någon lösning som passar in till fullo på varje individ. CIP- 

teorins uppbyggnad är i form av en pyramid. Pyramiden symboliserar hur individen medvetet 

bör involvera alla faktorer som kan hjälpa till att lösa individens beslut kring yrkesval eller 

studieval. För att detta skall komma tillstånd är det viktigt att individen har god självkännedom 

om sig själv. CIP- teorin hjälper här till så att individen själv blir skicklig på att lösa problem.  

Målet är att med hjälp av denna teori bli självständig i sitt beslutsfattande. För att individen skall 

uppnå detta så måste individen förstå det ”gap” som infunnit sig mellan den nuvarande 

livssituationen och den önskan av något annat som individen vill uppnå. För att lösa detta ”gap” 

och komma fram till ett konkret beslut så behövs en interaktion mellan emotionell påverkan och 

de kognitiva processerna.  

För att få ett lyckat utfall baserar sig individens eget ansvar i denna process på följande faktorer: 

a) att den hjälpsökande har en inställning som är öppen till att utforska sig själv b) att individen 

känner sig motiverad att få ökad kunskap om olika av typer av yrken c) att den sökande själv är 

aktiv för att medverka till en kreativ process för att lösa problem d) att bygga upp och tro på sin 

inneboende förmåga att hitta ”rätt” yrke och e) att tillsammans med stöd av vägledaren författa 

en konkret handlingsplan för att hjälpa individen nå sitt yrkesmål. Som stöd i den processen kan 

ett intressetest vara en bra start för individen att öka sin kunskap om sig själv och om alternativa 

karriärvägar (a.a.).  

Inom den konstruktivistiska vägledningen påpekas att vägledning handlar om att få individen att 

se på sin situation i ”här och nu” perspektivet (Peavy 1998). Vidare menas att om individen har 

detta perspektiv är det lättare att sedan göra kloka val i framtiden.  En diskussion förs här kring 

terapi och vägledning vilka båda handlar om en process där internpersonell kommunikation och 

självanalys ingår. Terapi syftar till att behandla ett tillstånd som är sjukt och som behöver 

”läkas” exempelvis depression eller ett sjukligt beroende. Vad det gäller vägledning är det inte 

så att individen skall bli ”botad”. Individen skall i en interaktionsprocess med vägledaren finna 

konkreta lösningar på individens frågor kring yrkes- eller studieval. Peavy betonar att det är 

viktigt att individen själv är med och bidrar till att arbetet i denna process leder framåt.  

Här riktas även kritik mot att använda sig av tester inom vägledning då tester är ett facilt sätt att 

slippa samtala med en klient. Ett fysiskt samtal kräver så mycket mer av vägledaren för att 

kunna förstå individens komplexa livssituation (a.a.). 
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2.2.2 Tester 

Lovén (2000) hävdar att behovet av att ”matcha” rätt person med rätt arbete aktualiserades i 

början på 1900-talet eftersom industrisamhället i Sverige växte i allt snabbare takt. Detta 

medförde ett ökat behov för att bemöta dåtidens arbetsmarknadsbehov på ett tillfredsställande 

sätt. På den tiden var det uttrycket ”rätt man på rätt plats” som gällde och inte som i dag där 

individens flexibilitet och mångsidighet eftertraktas.  Tester började användas mer och mer i och 

med att arbetsmarknaden ställde högre krav på arbetstagarna. I början var den främsta 

målgruppen skolungdomar som snart skulle ut i arbetslivet som testades. Då ansågs det att ett 

enda test skulle bekräfta vad individen ämnade arbeta med och att detta utfall var att betrakta 

som en engångsföreteelse.  

Holland (1995) har utifrån sin teori om personlighetens betydelse i arbetsmiljön byggt ett test 

som på engelska heter Self-Directed Search (SDS). Testet har omarbetats för att passa in efter 

svenska förhållanden och har på svenska fått namnet Vägvisaren. Detta karriärtest syftar till att 

matcha rätt personligheter med rätt arbetsmiljö. En människas personlighetstyper kategoriseras 

enligt följande: praktisk – teknisk, teoretisk – analyserande, konstnärligt - skapande, stödjande – 

undervisande, företagsam – driftig och förvaltande – systematisk. En person kan passa in på 

flera av de olika typerna. Holland matchar sedan dessa personligheter med sex parallella 

yrkesmiljöer: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising och Conventional.  Detta 

kallas för RIASEC-modellen då testet bygger på att ta fram en personkod utifrån första 

bokstaven från den yrkesmiljö individen tillhör efter testets sammanställning. Vägvisaren är ett 

på pränt tryckt fråge- och svarshäfte baserat på frågor kring intressen, önskemål och 

kompetenser. Frågorna sammanfattas i en kod på tre bokstäver. Personkoden ska därefter 

förklara den typ av personlighet individen är och vilket typ av arbete individen prefererar (a.a.).  

Några av de intressetest som idag används inom studie- och yrkesvägledningen bygger på 

Hollands Vägvisaren. Exempel på dessa är bl.a. det intressetest som finns på 

Arbetsförmedlingens hemsida
5
 och Karriärpaketet 6

.  Arbetsförmedlings intressetest är helt 

webbaserat och bygger på ett antal påståenden som ska besvaras kring individens intressen av 

olika arbetsuppgifter eller aktiviteter. Ett exempel på ett påstående kan vara: ”Är du intresserad 

av att beställa resor och hotellrum?” Dessa ska värderas utifrån 4 svarsalternativ: ”inte alls, en 

aning, ganska och mycket”. Efter 66 frågor sammanställs svaren till en intresseprofil med 

yrkesförslag. Utgångspunkten är att få förslag på yrken som ligger inom intresseprofilen och 

andra närliggande yrken. Det främsta syftet med intressetestet är att få ett verktyg som hjälper 

individen att söka information om olika yrken.
7
 Karriärpaketet är ett webbaserat test framtaget 

av Karriärförlaget8
 utifrån en vetenskaplig studie av vägledningssökande och vägledare för att 

utveckla ett webbaserat valstöd.   

                                                     
5 (ibid) 

6 (ibid) 

7  https://sso.arbetsformedlingen.se/Intressetest/Pages/ReadMoreMulti.aspx?textid=Intressetest 

(2009-05-12 15:24) 

8 http://www.karriarforlaget.se/Startsida.861.aspx (2009-04-18 20.31) 

 

https://sso.arbetsformedlingen.se/Intressetest/Pages/ReadMoreMulti.aspx?textid=Intressetest
http://www.karriarforlaget.se/Startsida.861.aspx
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Karriärförlaget menar att de individer som gör detta intressetest kan basera ett 

vägledningssamtal på den information som fås genom testresultatet. Resultatet kan då beskådas 

och vara inbjudande till en diskussion och vidare analys av utfallet.
9
 Testet innehåller fem delar. 

Del 1 kallas Valet och gör en inventering av individens intressen.   

Del 2 Kompetens ger individen en möjlighet att fundera ut vad han eller hon redan är bra på.   

Del 3 Inspiration är frikopplad från testet och består av att individen ser bilder på olika 

arbetsmiljöer som individen sedan associerar negativt eller positivt till.  

Del 4 Hälsa ger individen möjlighet att reflektera kring hur eventuella funktionshinder skulle 

kunna inverka på kommande yrkesval. 

Del 5 Yrke innehåller information om olika yrken och fungerar som en internetlänk till 

arbetsförmedlingens hemsida med ytterligare yrkesinformation.  

I uppsatsen Webbaserat valstöd – Kan det ge ökad självkännedom och yrkeskunskap? 

(Gunnarsson 2008) diskuteras just Karriärpaketet som är byggt på empirisk forskning vilka 

vägledare och hjälpsökande har bidragit till. Hennes undersökning visar på att de elever som 

genomförde Karriärpaketet hade en samstämmig uppfattning av testet. De hade fått mer 

kunskap om sig själva och hade lärt sig något nytt av att besvara frågorna i testet. Eleverna 

ansåg att genomförandet av testet var positivt. En del uttryckte att de ville fortsätta att arbeta 

med testet hemma. Då fanns möjlighet att i lugn och ro kunna reflektera mer kring testresultatet 

och hur de skulle kunna gå vidare med det. Resultatet visar också på att eleverna hade behov av 

att följa upp Karriärpaketet med ett vägledningssamtal där de skulle få möjlighet att 

tillsammans med en vägledare diskutera testets utfall. Gunnarssons resultat visar också på den 

tidsbrist som många vägledare tampas med men att dessa tester kan fungera som en bra öppning 

på ett samtal.   

Ytterligare en studie på ungefär samma tema är Tester - ett bra verktyg vid långtidssjukskrivnas 

återgång till arbetet? Lindroos (2008) har studerat långtidssjukskrivna individer vilka i sin väg 

tillbaka till arbete bl.a. använt sig av det psykologiska testet MBTI (Myers- Briggs Type 

Indicator). Testet är utarbetat för att hjälpa individer inom bland annat karriärrådgivning. Syftet 

är att utveckla individens självinsikt. De resultatdata som Lindroos kommit fram till i sin studie 

visar att många deltagare hade en positiv inställning till att göra tester. Före själva testningen 

var deltagarna nyfikna på om testet skulle ge det utfall de hade förväntat sig. Det visade sig 

stämma för de flesta. Här framkommer också vikten av att få återkoppling och bekräftelse för att 

stärka självkänslan.  

2.2.3 Vägledning med hjälp av vägledare eller dator? 

Personlig vägledning d v s att tillsammans med en professionell vägledare få hjälp och stöd i 

olika val- och beslutssituationer bör fungera som ett komplement till individens egen kapacitet 

att själv ta sig igenom sin livskarriär.  Jämfört med de intressetest som finns tillgängliga för 

individen att svara på redan förtryckta frågor så skapas i vägledningssamtalet en relation mellan 

den sökande och vägledaren. Tillsammans försöker de skapa en bild av den sökandes situation 

för att till slut hjälpa den sökande att själv kunna hantera val på ett tillfredställande sätt och fatta 

väl underbyggda beslut (Lindh 1997). Vidare beskriver Lindh att det inte finns några specifika 

                                                     
9 (ibid.) 
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modeller för just studie- och yrkesvägledning utan de modeller som finns att tillgå är eklektiska 

dvs. eget hopsatta modeller framtagna ur många olika vägledningsmodeller.  Flertalet modeller 

som används inom studie- och yrkesvägledningen bygger på Law & Watts (1997) modell för 

karriärutbildning. Den syftar på att individen för att kunna vägledas behöver a) bli medveten om 

sig själv b) bli medveten om alternativen c) bli medveten om relationen dem emellan d) bli 

medveten om hur man fattar beslut och e) bli medveten om de färdigheter som krävs för att 

kunna genomföra beslutet. Likartat för de modeller som används är att det finns en struktur där 

vägledaren och den sökande tillsammans ska utreda och klargöra problemsituationen, hitta 

alternativa lösningar, välja ut det bästa alternativet och upprätta en handlingsplan som sen kan 

realiseras (Lindh 1997).  

Just en vägledningsmodell som påminner om Karriärpaketets utformning är 5- stegs modellen.  

Steg 1 handlar om att få klarheter i vad individen har för problem och varför individen söker 

vägledning.  

Steg 2 handlar om att vidga perspektiv. I vägledningssamtalet hjälper vägledaren individen att 

kunna se vilka möjligheter individen redan har samt tillföra ny kunskap till individen. 

I steg 3 formuleras delmål och mål för vägledningsprocessen. Det är viktigt att målen är 

konkreta så att individen har möjlighet att uppnå dem. Här ingår också att vägledaren ger 

individen ”verktyg” för att kunna lösa eventuella problem på egen hand.  

Steg 4 skall leda till en handlingsplan och hur den skall genomföras. Tillsammans så definierar 

vägledaren i samspel med individen de handlingsalternativ som finns och vad som behöver 

göras för att individen skall lyckas uppnå dem.  

Steg 5 avslutar med en utvärdering där handlingsplanen följs upp. Vägledaren går tillbaka och 

diskuterar igenom denna med individen (a.a.).  

Varje människa är unik och komplex vilket kräver flexibilitet av vägledaren att kunna tillgodose 

varje hjälpsökandes behov. För att lyckas i en vägledningssituation är det viktigt att det är 

utifrån den sökandes behov och perspektiv man utgår. Att hjälpa den sökande att vidga 

perspektiv kan det till synes vara relativt enkelt genom att ge faktainformation kring olika 

yrken. Information finns lättillgängligt exempelvis via internet (a.a.).  

Vid användandet av datorn som hjälpmedel i vägledarens yrkesutövning är det viktigt att 

analysera vilka risker och förtjänster som datorn kan bidra till (Lovén 1996). Exempel på detta 

kan vara: a) ett snabbt sätt att kunna navigera sig mellan olika hemsidor för att jämföra 

information kring olika alternativ b) ett hjälpmedel till att skapa dialog mellan vägledaren och 

den hjälpsökande ifall det är en person som kan ha svårt att uttrycka vad den är intresserad av. 

Datorn kan då bidra till en dialogskapande kontakt och kan ge vidare uppslag när det gäller att 

kunna visa på de olika alternativ som individen har att välja på. De risker som kan uppkomma 

vid datorstödd vägledning kan innebära att det konkreta stöd som vägledaren i ett fysiskt möte 

kan bistå med inte kommer till sin rätt. De olika skiftningar och nyanser som ett fysiskt möte 

genererar till är bl.a. att vägledaren lättare kan fånga upp och ta tag i olika frågeställningar. 

Detta kan inte lika lätt göras med datorns hjälp. Utifall att komplexa frågor uppstår kan omöjligt 

en dator ge ”feedback” på samma vis som en vägledare kan.  
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De kunskaper och den kompetens som vägledaren har skulle kunna försvagas om vägledaren 

enbart förde vägledning med datorns hjälp. Om däremot datorn ses som ett hjälpmedel eller 

komplement till den fysiska vägledningssituationen så kan det bidra till ökad kunskap. Detta 

eftersom kombinationen bidrar till att vägledaren kan ställa fler relevanta frågor kring den 

information som finns på olika hemsidor (a.a.) 

Lovén skriver att den information som läggs ut på olika hemsidor måste vara lättillgänglig och 

alltid ha ett korrekt innehåll. På detta sätt kan klienten alltid hitta korrekt information och 

därmed bättre kunna ställa relevanta frågor till vägledaren. Vidare påstår Lovén att behovet av 

internet kommer att öka.
10

  Hur mycket datorstöd som behövs i ett vägledningssamtal är viktigt 

för varje vägledare att själv avgöra. Det är det ingen tvekan om att datorn många gånger kan 

vara till hjälp i det dagliga vägledningsarbetet men det är viktigt att komma i håg att datorn 

aldrig kan ersätta det fysiska mötet mellan en individ och en vägledare. Exempelvis försvinner 

nyanserna i språket om inte vägledaren möter individen i samtalet.  

3 METOD 

3.1 Undersökningsstrategi 

Begreppet metod härstammar från det grekiska ordet methodos, som betyder ”längs en väg” En 

metod innebär de steg man tar längs vägen, i detta fall forskningsprocessen (Åsberg 2001).  

Den valda metoden i uppsatsen är till grunden kvantitativ eftersom det som avseddes med 

undersökningen var att få en generell överblick på respondenternas attityd kring intressetester. 

Kvantitativa metoder används när forskningsfrågan handlar om ”hur vanligt förekommande” 

något är medan kvalitativa metoder används när forskaren vill veta ”vad fenomenet betyder”. 

Den kvantitativa metoden mäter en viss mängd, vissa egenskaper eller speciella egenskaper 

(Widerberg 2002). Vidare ger den kvantitativa metoden svar på om någonting går att fastställa 

genom att mäta dess mängd, viss typ av återkommande frekvens eller förekomsten av något 

(Gilljam, Esaiasson & Oscarsson 2007). Den kvantitativa metoden besvarar således frågor som 

hur vanligt förekommande fenomenet är och vilka samband forskaren kan utläsa av sina data 

(Widerberg 2002). Denna undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars attityder till 

intressetester. Eftersom undersökningsmetoden är av kvantitativ design så är inte vad som 

påverkar elevernas attityder och inställning till intressetester det som undersöks. Däremot fanns 

ett intresse att få en subjektiv förklaring som kunde stödja och motivera det svar som eleverna 

gett då undersökningen utfördes på en liten grupp respondenter. Studien har därför en viss 

kvalitativ ansats i form av öppna svar. För att förklara studiens metodkombination så förtydligas 

här att pga. den lilla urvalsgruppen så kan detta liknas vid en fallstudie. Detta då resultatet kan 

generaliseras för just den undersökta gruppen (Kvale 1997).   

                                                     
10 Rapporten skriven 1996 [eg. ant.]  
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3.2 Metodtekniker 

Vid användandet av kvantitativ forskningsmetod används enkätfrågor som metodteknik för att 

samla in data.  Detta för att enkätsvaren ska visa på eventuella generella mönster. Den 

kvalitativa ansatsen i form av elevernas öppna svar har ett begränsat utrymme i studien. Det är 

den kvantitativa metoden d v s det mätbara som är undersökningens fokus. Enkäten (enligt 

bilaga 2) är utformad så att gymnasieeleverna fick besvara 4 bakgrundsfrågor kring, kön, 

gymnasieprogram, om de visste vilket yrke de ville arbeta med i framtiden och om de tänkte 

läsa vidare på högskola/universitet efter gymnasiet. Därefter följde 13 frågor kring 

intressetester.  Varje fråga hade en skaldindelning mellan 1-6. Om 1 var inringat innebar det att 

eleven inte alls höll med om påståendet/frågan kring intressetest. Om eleven däremot ringade in 

alternativ 6 så höll eleven med/stämde in helt i frågan. För att eleverna också skulle få en chans 

att kunna utveckla sina uppfattningar kring en viss fråga eller alla frågor så lades det till en 

kommentardel under varje fråga där eleverna kunde motivera sina svar.  

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Valet av population är viktigt. För att studien skall kunna mätas mot validitet krävs att 

populationen det vill de personer som väljs ut till undersökningen är så representativa så 

möjligt. Det är osannolikt att någon urvalsram skulle vara helt perfekt men för att den som läser 

studien ska ha möjlighet att bedöma trovärdigheten bör beskrivningen av urvalet vara noga.  

Ordet population avser det urval av de personer som väljs ut till studien. Urvalet måste göras 

med noggrannhet för att populationen ska vara representativ (Denscombe 2000). Ofta måste 

dock urvalet begränsas då hela populationen ofta är för stor att undersökas. Det behövs således 

någon form av urval (Bryman 2002). Att basera sin studie på en stor population kräver mycket 

arbete och eftersom denna C-uppsats har haft en begränsad tidsram till 10 veckor valde vi att 

fokusera studien till en mindre grupp av individer, som vi valt att kalla för urvalsgrupp.  

Vid ett praktiktillfälle kom det till vår kännedom att det förekom en speciell kurs på en 

gymnasieskola i Norrtälje kommun där det för eleverna ingick att göra intressetester som en del 

av kursen. Kursen som heter Min framtid är en av de kurser som skolan erbjuder som 

individuellt val. Syftet med kursen är att ge eleverna ökad kunskap om olika yrken och studieval 

som de kan komma att göra efter avlutad gymnasieutbildning.  Det finns flera mer eller mindre 

avancerade datainsamlingtekniker (a.a.). I vårt fall var det inte möjligt med så kallade 

sannolikhetsurval. I stället använde vi oss av ett ”bekvämlighetsurval” dvs. de elever som vi 

fick kontakt med.  I den undersökta gruppen studerar tjugo gymnasieelever i årskurs 2 på olika 

gymnasieprogram på Rodengymnasiet i Norrtälje kommun. Gymnasieeleverna läser på följande 

program: Handel- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 

Omvårdnadsprogrammet, Medieprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning Samhälle och säkerhet. De är i åldrarna 16-18 år. 
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3.4 Genomförandesteg och datainsamling 

Efter att uppsatsplanen blivit godkänd kontaktades den lärare som ansvarade för den grupp 

elever som valts ut för undersökningen. Tanken var att vid ett lektionstillfälle med kursen Min 

Framtid genomföra enkätundersökningen. Vid ett personligt möte fick äraren fick ta del av 

uppsatsplanen och ge sitt samtycke till att genomföra studien. Det bestämdes att hon skulle 

förbereda eleverna i god tid på att vi skulle komma till en lektion för att dela ut enkäterna som 

då skulle fyllas i under lektionstid. Vi kom överens om vilken dag som passade bäst för 

undersökningen.  Datainsamlingen gick till så att vi vid undersökningstillfället delade ut ett 

missivbrev (se bilaga 1) tillsammans med enkäten (enligt bilaga 2). Samtidigt förtydligades 

muntligt för eleverna vad studien syftade till och att det var helt frivilligt att delta. Det var 11 

elever närvarande på lektionen den dagen och samtliga fyllde i enkäten i klassrummet. Detta 

tillfälle tog ca 30 minuter. Enkäterna samlades in för bearbetning direkt på plats. Eftersom alla 

elever inte var närvarande vid undersökningstillfället så gjordes överrenskommelse med läraren 

att hon skulle dela ut och samla in resterande enkäter och skicka dem till oss. Ytterligare tre 

enkäter blev insamlade efter undersökningstillfället. 

3.5 Tillförlitlighet, giltighet och 
generaliserbarhet 

 

Med tillförlitlighetsaspekter, reliabilitet och validitet avses begrepp som används för att verifiera 

kunskap. Validiteten i en studie handlar om undersökningen mäter det man sagt sig att mäta, 

och reliabilitet behandlar huruvida de metoder man använder sig av är tillförlitliga (Kvale 

1997). I kvantitativ forskning är givetvis enkätens utformning av högsta vikt för studiens 

reliabilitet. Vi har ställt oss frågor som: Fångar enkäten de frågor vi vill studera? Tolkas 

frågorna på det sätt vi tänkt oss av eleverna? Ett tag föresvävade oss tanken att söka efter 

liknande studier och eventuellt använda deras frågeformulär som en utgångspunkt för vår egen 

studie. Vi beslutade oss för att konstruera en egen enkät som före studiens start granskades och 

godkändes av två handledare på Stockholms universitet. Till grund för enkäten låg inspiration 

från egna litteraturstudier, och våra erfarenheter inom detta område. Vi strävade efter att 

konstruera så enkla och avgränsade frågor som möjligt. För att öka studiens validitet och 

reliabilitet var vi närvarade under utdelningen av enkäten i klassrummet. Vi informerade också 

om vikten av att svara så ärligt så möjligt, och hur enkäten skulle komma att användas i studien. 

Genom att vi fanns i klassrummet fanns möjlighet att besvara eventuella frågor.  

Generaliserbarhet är det begrepp som används för att undersöka hur representativt ett visst 

resultat från en mindre undersökningsgrupp (population) kan appliceras på större populationer 

än dem som studerades (jmf Kvale 1997). I denna undersökning har urvalet av respondenter inte 

varit slumpmässigt.  Vi valde ut en begränsad grupp elever i en specifik stad. Det innebär att 

resultatet inte kan överföras till att gälla alla elevers attityder till intressetester. I stället ges en 

ögonblicksbild av en grupp individers attityd till ett ämne vi finner intressant och där det behövs 

mer forskning.  
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3.6 Etiska ställningstaganden 

De fyra forskningsetisk principerna som samhällsvetenskaplig forskning (HFSR 1999) grundar 

sig på är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen 

nyttjandekravet. Dessa fyra etiska principer bör varje forskare beakta och detta har även vi gjort 

enligt följande beskrivning: 

Informationskravet har tillgodosetts på två sätt dels genom att de presumtiva respondenterna fått 

vårt missiv brev där vi beskrev syftet med vår C-uppsats samt kontaktuppgifter till oss. Vi var 

även på plats när respondenterna genomförde enkäterna, detta för att de skulle ha möjlighet att 

kunna ställa frågor om det uppkom sådana när de fyllde i vår enkät.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi informerade respondenterna om att de deltog i vår 

enkätundersökning helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avstå från att medverka 

i undersökningen om de så önskade. Efter att eleverna hade fyllt i vår enkät lämnade vi våra 

kontaktuppgifter igen om de skulle komma på frågor efteråt. På så vis kunde de kommunicera 

med oss via e-post eller ringa oss. Vi informerade eleverna om att de kommer att få ta del av vår 

färdiga uppsats om de så önskar genom att vi mejlar den till deras lärare som sedan i sin tur kan 

skriva ut uppsatsen och dela ut till de elever som är intresserade av att läsa den.   

Konfidentialitetskravet uppfylldes av att enkätundersökningen var anonym. Vi informerade om 

att när väl uppsatsen blivit godkänd av examinator så skulle utskrifterna förstöras. Vi upplyste 

även om att det är bara var vi som uppsatspar och vår handledare som skulle få ta del av själva 

enkäterna.  

Nyttjandekravet ger anvisningar om att de resultat som studien visar på bara får användas för 

uppsatsens specifika ändamål och inte på annat sätt. Nyttjandekravet avser att om tolkningarna 

av resultaten är av känslig natur bör respondenterna få se det forskaren skriver innan eventuell 

publicering av uppsatsen. Vi tror inte att våra enkätfrågor skulle kunna ge upphov till att 

tolkningen av resultaten blir av känslig natur för respondenterna.  

3.7 Bearbetning av data  

Databearbetningen av vår studie genomfördes med hjälp av den kvantitativa metodens data på 

ordinalskalenivå. Insamlad data har bearbetats genom att summera antal elever som deltog i 

undersökningen samt kategorisera eleverna efter de olika variabler som enkäten är baserad på. 

Metoden används också då frågeformulär innehåller skalfrågor. Exempelvis att rangordna 

svaren efter en 5-gradig skala (Denscombe 2000). Denna studies enkätfrågor har en skala från 

1-6 där 1 är det lägsta värdet och 6 det högsta. Genom att koda dessa svarsalternativ kommer 

exempelvis värdena 1-2 betraktas som mer negativa än värdena 3-4 som betraktas relativt 

neutrala och värdena 5-6 mest positiva. Utifrån detta kommer enbart ordningsföljden att kunna 

utläsas i tabellerna. Skalan visar inte orsaken till respondenternas svar eller avståndet mellan de 

olika svarsalternativen (a.a.). För att få ett så tydligt resultat som möjligt valdes att inte redovisa 

resultatet av enkätfråga 5 ”På en skala 1-6, hur bra anser Du att intressetest är för att se vilka 

yrken en individ kan passa för att arbeta med?”. Vid bearbetningen av all insamlad data 

upptäcktes det utifrån svaren att respondenterna troligtvis inte förstått frågan jämförelsevis med 

fråga 6 ”På en skala 1-6, hur bra anser Du att ett intressetest har förmåga att matcha rätt 

person till rätt yrke? Dessa två frågor liknar varandra.  
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Dessutom gav resultatet av fråga 5 inget relevant material att analysera som inte resultatet av 

enkätfråga 6 kunde svara på. Likaså resultatet av fråga 8 ”På en skala 1-6, hur bra stämde Ditt 

resultat av intressetestet med vad Du trodde resultatet skulle bli?” finns inte redovisat under 

resultatdelen. Från början var tanken att frågan skulle svara på intressetesters prediktionsvärde 

för individen. Ingen lämplig litteratur eller forskning kring ämnet fanns att tillgå. Resultatet av 

frågan blev inte längre relevant för undersökningen eftersom resultat och analys inte kunde 

svara på forskningsfrågorna utan enbart bli egna tolkningar. 

4 RESULTAT 

4.1 Resultatredovisningssätt  

Resultatet av 12 enkätfrågor redovisas i tabellform utifrån följande fyra områden baserade på 

forskningsfrågorna: Kunskapsproduktion genom intressetester, Intressetesters giltighet, Test 

som en del av en vägledande process och Elevernas generella inställning till intressetester. 
Med giltig kunskap menas i den här undersökningen graden av seriositet som eleverna har till 

att göra intressetester. Hur sanningsenligt de svarat på enkäten samt om testernas 

matchningsförmåga. De 12 tabeller som redovisas utgår ifrån de siffervärden eleverna 

rangordnade på en skala 1-6 där 1 gav det lägsta värdet och 6 det högsta. Första raden i tabellen 

visar alla elevers svarsalternativ. Andra och tredje raden i tabellen delar upp elevernas svar efter 

vilka som går ett studieförberedande program (redovisas som SF i tabellen) respektive ett 

yrkesförberedande program (redovisas som YF i tabellen). Rad fyra och fem redovisar elevernas 

svar utifrån om de avser att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet eller inte. 

Rad sex och sju redovisar elevernas svar utifrån om de vid undersökningstillfället visste eller 

inte visste vilket yrke de ville arbeta med i framtiden. Rad åtta och nio redovisar elevernas svar 

utifrån kön. Under varje fråga kunde eleverna med egna ord motivera sitt svar.  

4.2 Kunskapsproduktion genom intressetester  

Här redovisas i vilken utsträckning eleverna anser att intressetester är ett hjälpmedel som bidrar 

till ökat perspektivvidgande vad det gäller ökad kunskap om sig själv och framtida yrkesval. 

 

Ny kunskap om sig själv genom intressetest. 

På frågan om eleverna ansåg att intressetester bidrar till ny kunskap om sig själva pekar 

resultatet i tabell 1 (s. 20) på att majoriteten av eleverna är neutralt inställda till frågan med 

något mer positiv övervikt. 79 % av eleverna svarar med värdena 4-6.  
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Tabell 1 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1 21 %  27 % 18 % 33,3 % 9 % 67 % 

2        

3        

4 43 % 67 % 37 % 46 % 33,3 % 54 %  

5 29 % 33 % 27 % 27 % 33,3 % 27 % 33 % 

6 7 %  9 % 9 %  9 %  

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

 (n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 3 ”På en skala 1-6, tycker Du att Du fått ny kunskap om Dig själv genom att göra ett intressetest?” 

 

 

Vad det gäller intressetesters kunskapsproduktion är det elever på yrkesförberedande program 

som är något mer negativt inställda. 36 % av eleverna ger värdena 5-6. 37 % är neutralt inställda 

och 27 % ger lägsta värdet. En av eleverna säger t.ex. ”[Jag]tycker inte direkt att jag lärde mig 

något nytt om mig själv”. En elev skriver: ”Kanske inget jättenytt, men lite nya idéer har jag fått 

i alla fall”. Samtidigt är det en elev från ett yrkesförberedande program som ger högst betyg 

med motiveringen ”Absolut. Innan är man lite ”försiktig” och vågar inte tro att man skulle passa 

som det man kanske vill. Men sen får man klart för sig vad man kan göra och vem man 

egentligen är.” 

 

Ny kunskap om olika yrken genom intressetester. 

Resultatet av frågan om eleverna anser sig få ny kunskap om olika yrken genom intressetester 

pekar i tabell 2 (s. 21) på att eleverna är övervägande positivt inställda och bejakande till en 

ökande kunskapsproduktion kring olika yrken. 71 % av eleverna svarar med värdena 4-6.  

Eleverna motiverade sina svar med att säga ” Vissa yrken som visas visste man inte ens om . 

Men man blir aldrig helt säker på vad yrket innebär.” Att intressetestet bidrog till 

perspektivvidgande tydliggörs av en elev enligt följande ”Ja, för man kan klicka på yrken och då 

kommer det fram info och ett yrke som verkade tråkigt innan verkade roligt.” 
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Tabell 2 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA  

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1        

2        

3 29 %  36 % 18 % 67 % 18 % 67 % 

4 14 % 33,3 % 9 % 18 %  18 %  

5 43 % 33,3 % 46 % 46 % 33 % 46 % 33 % 

6 14 % 33.3 % 9 % 18 %  18 %  

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

 (n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

 (n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

 (n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 4 ”På en skala 1-6, tycker Du att Du fått ny kunskap om olika yrken genom att göra ett intressetest?” 

 

Sammanfattningsvis ger resultatet av frågorna kring intressetester förmåga till 

kunskapsproduktion ett positivt gensvar. Elever på både studie- och yrkesförberedande program 

anser sig få ökad kunskap om sig själva men än mer om olika yrken.  

4.3 Intressetesters giltighet 

Här redovisas sanningsenligheten i respondenternas svar på enkätfrågorna, hur väl eleverna ser 

på testets förmåga att matcha rätt person till rätt yrke samt hur seriöst eleverna ser på 

intressetester.  

 

Sanningsenligheten i respondenternas svar i intressetestet. 

Resultaten redovisade i tabell 3 (s.22) pekar på att eleverna själva anser sig svarat 

sanningsenligt på frågorna i intressetestet. Hela 71 % ger högsta värdet och 29 % det näst högsta 

värdet. Oavsett om eleverna tänkte läsa vidare på högskola efter gymnasiet eller om de redan nu 

hade tankar kring vad de ville arbeta med i framtiden så tyder resultatet på att eleverna var 

generellt sett seriöst inställda till att göra ett intressetest. De elever som gett näst högsta värdet 

på frågan förklarar det genom att man svara så sanningsenligt som man bara kan t.ex.”[Jag 

svarade] så sanningsenligt som möjligt” medan de som ger högsta värdet motiveringen ”Varför 

skall man ljuga för på ett sånt test?” och ” [Jag]ljuger ju bara för mig själv då”.  
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Tabell 3 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1        

2        

3        

4        

5 29 % 33 % 27 % 18 % 67 % 27 % 33 % 

6 71 % 67 % 73 % 9 % 33 % 73 % 67 % 

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 7” På en skala 1-6, hur sanningsenligt svarade Du på frågorna i intressetestet?” 

 

Intressetesters förmåga att matcha rätt person till rätt yrke. 

Vad det gäller intressetesters förmåga att matcha rätt person med rätt yrke pekar resultaten i 

Tabell 4 på ett överhängande positivt utfall. 36 % av de tillfrågade eleverna gav ett något mer 

neutralt svar medan 57 % gav det näst högsta värdet. 7 % var mer negativt inställda medan 

ingen elev valde det högsta alternativet. 

Tabell 4 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1        

2 7 %  9 % 9 %   33 % 

3        

4 36 % 33 % 36 % 36 % 33 % 45 %  

5 57 % 67 % 55 % 55 % 67 % 55 % 67 % 

6        

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 6 ”På en skala 1-6, hur bra anser Du att ett intressetest har förmåga att matcha rätt person till rätt yrke?” 
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Vad det gäller studie- eller yrkesförberedande program är resultatet relativt lika. Detta även ifall 

eleven tänkte läsa vidare på högskola eller inte. En elev som gett ett mer neutralt värde på 

frågan kommenterar: ”Det kändes ändå som om datorn bara lottar ut några yrken. Den elev som 

gav ett av de lägre värdena menar att ”Det handlar om så mycket mer än de frågor som oftast 

kommer upp. Testernas förmåga att matcha rätt person med rätt yrke uppfattas också av 

eleverna som relativt individuellt. Några av kommentarerna lyder: ”Bra, för den matchade mig 

bra.” och ”För mig funkade det men jag tror att det är väldigt individuellt.”  

 

Intressetesters giltighet då respondenten själv kan påverka sina svar. 

Intressetesterna är utformade på det sätt att det lätt går att räkna ut vilket svarsalternativ man 

borde gett för att få ett visst resultat. Detta skulle kunna resultera i att den som gör ett test 

manipulerar svaren så att individen får det resultat han eller hon vill. Anledningen till detta kan 

t.ex. vara om ett yrke individen hoppats på skulle dyka upp i slutresultatet inte gör det.  

Resultatet i tabell 5 pekar på att eleverna har en till viss del neutral inställning till att svara 

annorlunda på frågorna om de skulle göra testet igen för att påverka resultatet. Överhängt blir 

svaret nej på frågan då 72 % av eleverna ger värdet 1-4.  

Tabell 5 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1 21,5 %  28 % 17 % 33,3 % 18 % 33,3 % 

2 29 %  36 % 28 % 33,3 % 28 % 33,3 % 

3        

4 21,5 % 33,3 % 18 % 28 %  18 % 33,3 % 

5 14 %  18 % 9 % 33,3 % 18 %  

6 7 % 33,3 %  9 %  9 %  

Ej svar 7 % 33,3 %  9 %  9 %  

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 9 ”På en skala 1-6, hur stor är chansen att Du skulle svara annorlunda på frågorna om Du gjorde testet igen för att 

få ett annat resultat?” 

 

Eleverna motiverade sina svarsalternativ med bland annat följande: ”Vore kanske kul att se vad 

som passade en om man var annorlunda. Men som sagt jag är jag och svarar jag ”falskt” lurar 

jag mig bara själv.” och ”Jag vill inte ha ett annat resultat men skulle nog få ett annat svar om 

jag gör test om några år kanske. Resultatet av fråga 9 förstärker på så vis resultatet av fråga 8 

vad det gäller intressetesters förmåga att prediktera respondentens självförståelse.  
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Respondenternas grad av seriositet kring intressetester. 

När det gäller hur seriöst eleverna ser på intressetesternas resultat är spridningen stor. Denna 

fråga är den enda i studien som får ett utfall på alla sex siffervärdena. I tabell 6 pekar tendensen 

dock åt det mer positiva hållet. Intressant att lyfta fram är att alla elever på studieförberedande 

program gett ett mer positivt värde på frågan. Av alla siffervärden är det högsta värdet som fått 

flest respondenter.   

Enbart en av de eleverna motiverat sitt val genom att säga: ”Det bli seriöst om man svarar 

seriöst.” De elever som gett nästa högsta värde låter på sina motiveringar inte som att de tycker 

att testerna är särskilt seriösa. De skriver bl.a. ”Jag tar inte svaren så seriöst, mest att det skall 

öppna upp sinnet för vilka yrken som finns.”, ”Det är ju trots allt ett webbaserat test, det känns 

inte 100 % seriöst.” och ”Klart att det inte är helt ”riktigt”. I sådana fall vore det ju väldigt 

enkelt att dela ut yrken till folk.”  

Tabell 6 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1 7 %  9 % 9 %  9,5 %  

2 14 %  18 % 18,5 %  9,5 % 33,3 % 

3 7 %  9 %  33 %  33,3 % 

4 21,5 % 33,3 % 18 % 27 %  27 %  

5 21,5 % 33,3 % 18 % 27 %  27 %  

6 29 % 33,3 % 28 % 18,5 % 67 % 27 % 33,3 % 

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

 (n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 10 ”På en skala 1-6, hur seriöst tycker Du resultatet av intressetestet är?” 

 

Sammanfattningsvis anser eleverna att matchningen av rätt person på rätt plats är relativt god. 

Eleverna har övervägande svarat sanningsenligt på frågorna utan att vara så intresserade av att 

manipulera svaren för att hitta sitt drömyrke. Vad det gäller intressetesters grad av seriositet 

tyder tycker de flesta elever att man inte ska förlita sig till 100 % på resultatet utan mer fungera 

som intresseväckare.  
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4.4 Test som en del av en vägledande process 

Här redovisas elevernas syn på om intressetester ger tillräcklig kunskap eller om de anser sig 

vara i behov av vägledande samtal i samband med att de gör intressetester.  

 

Respondenternas intresse av samtal med Studie- och yrkesvägledare  

kring intressetestets resultat 

Denna fråga fanns i enkäten i ett försöka att tydliggöra elevers behov av personlig vägledning 

kontra webbaserad perspektivvidgning. Resultatet får stor spridning med ett överslag åt det 

positiva hållet. 71 % av eleverna är intresserade av ett samtal med en Studie- och 

yrkesvägledare kring intressetestets resultat.   

Tabell 7 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1 14 %  18 % 9 % 33,3 % 9 % 133 % 

2 14 %  18 % 9 % 33,3 %  67 % 

3        

4 21,5 % 67 % 9 % 18 % 33,3 % 27 %  

5 21,5 % 33 % 18 % 28 %  27 %  

6 29 %  36 % 36 %  37 %  

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 12 ”På en skala 1-6, hur intresserad är Du av att ha ett vägledande samtal med skolans SYV kring intressetestets 

resultat?” 

 

I tabell 7 syns en tydlig tendens att de elever som var negativt inställda till samtal med en 

Studie- och yrkesvägledare var de som inte visste vilket yrke de ville arbeta med i framtiden. 

Värt att lyfta fram är också att av de eleverna var det 100 % som gick på yrkesförberedande 

program som faktiskt leder mot en yrkeskarriär. En av de här eleverna visste sitt framtidsyrke 

men det var inte alls kopplat till det yrke eleven just nu utbildade sig till.  

De elever som redan visste vad de ville arbeta med i framtiden och som hade tänkt läsa på 

högskolan var övervägande positivt inställda till ett samtal med en Studie- och yrkesvägledare 

med motiveringen: ”Finns det något viktigare än framtiden? Jag tror på intressetesten och det 

skulle vara kul att få någon typ av feedback av en annan person som är kunnig.” och ” [Ja] de 

kan komma med bra råd!”. De elever som var mer negativt inställda lämnade inga kommentarer. 
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Huruvida samtal med Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa respondenten förstå 

intressetesters resultat  

Jämförelsevis med föregående tabell som undersökte behovet av mer personlig vägledning så 

svarar fråga 13 på om samtal med en Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa respondenterna 

förstå intressetesters resultat.  De redovisade resultaten i tabell 8 visar på en jämn uppdelning 

där hälften av eleverna är positiva och hälften mer negativt inställda i frågan. 

Tabell 8 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1 14 %  18 % 18 %  18 %  

2 14 %  18 % 18 %  9 % 33 % 

3 29 %  36 % 9 % 100 % 18 % 67 % 

4        

5 14 % 33,3 % 9 % 18 %  18 %  

6 22 % 33,3 % 18 % 28 %  28 %  

Ej svar 7 % 33,3 %  9 %  9 %  

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 13 ”På en skala 1-6, anser Du att ett samtal med en SYV i samband med intressetester skulle hjälpa Dig förstå 

testets resultat?” 

 

Resultatet tyder på att de elever som inte vet vad de vill jobba med i framtiden inte heller tror att 

samtal med en Studie- och yrkesvägledare skulle vara mer behjälpligt för att förstå 

intressetestets resultat. Eleverna som var positivt inställda motiverade sina svarsalternativ med 

bland annat följande: ” [Ja] verkligen, de kan tolka på andra sätt, det är bra att prata med andra 

om det.” och ”Det blir alltid bättre om man pratar med en SYV för man kan ha massa frågor och 

SYV har ganska mycket kunskap om det.” De mer negativt inställda eleverna skrev: ” Visst kan 

det hjälpa men jag tycker att man förstår väldigt bra själv.” och ” [Nej] Jag förstod nog ändå 

varför jag fick det resultat jag fick.” 

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten av tabell 7 och 8 på att eleverna är relativt splittrade vad 

det gäller behovet av mer personlig vägledning och hjälp med att förstå ett intressetests resultat. 

Mest intressant att lyfta fram är at de elever som går studieförberedande program, planerar för 

högskolestudier och som redan nu vet vilket yrke man skulle vilja arbeta med i framtiden ändå 

gärna vill ta tillfället i akt att ta emot stöd och råd av en Studie- och yrkesvägledare medan de 

elever som varken planerat för vidare studier eller vet vad de vill arbeta med i framtiden anser 

sig ha behov av mer personlig vägledning.  
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4.5 Elevernas generella attityd till 

intressetester 

Här redovisas elevernas generella attityd till intressetester. Eleverna fick med hjälp av två 

enkätfrågor redogöra för sin inställning till intressetester före och efter att de hade gjort ett. 

Detta för att försöka få en bild av om attityden till den här typen av tester förändrades.  

 

Respondenternas inställning till intressetester innan de gjorde ett test 

Resultatet av elevernas inställning till intressetester innan de hade gjort ett pekar i tabell 9 på en 

neutral inställning men övervägande positivt. 78 % av eleverna gav värdet 4-6. Ingen av 

respondenterna var klart negativt inställd.  

Tabell 9 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1        

2        

3 22 % 33 % 18 % 18 % 33 % 18 % 33,3 % 

4 14 %  18 % 18 %  9 % 33,3 % 

5 43 % 67 % 36 % 55 %  55 %  

6 21 %  28 % 9 % 67 % 18 % 33,3 % 

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 1 ”På en skala 1-6, vad var Din inställning till att göra intressetester innan Du gjorde ett?” 

 

Oavsett vilken typ av program eleverna läste på så var ca 1/3 av eleverna neutralt inställda och 

2/3 mer positiva till intressetester. Av de elever som inte tänkte läsa vidare på högskolan gav 2/3 

det högsta värdet. 1/3 var neutralt inställda. Några av motiveringarna löd: Ganska neutral, visste 

inte riktigt vad det innebar och vad man skulle få ut av det.”, ”Tyckte att det var intressant att se 

om det stämde på det arbete som jag vill arbeta med i framtiden.” och ”Såg det mest som en kul 

grej, intressant att se om man får liknande resultat på olika tester.” 

 

Respondenternas inställning till intressetester efter att de gjort ett test 

Resultatet i tabell 10 (s.28) pekar på att elevernas inställning till intressetester förändrades till 

något mer positiv efter att de hade gjort ett test.  43 % av eleverna höjde sitt värde efter jämfört 

med före. Ca 21 % av eleverna sänkte sitt värde och 37 % ändrade inte inställning.  
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Tabell 10 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1        

2        

3 21 %  27 % 27 %  18 % 33,3 % 

4 7 % 33 %  9 %  9 %  

5 36 %  46 % 27 % 67 % 36 % 33,3 % 

6 36 % 67 % 27 % 37 % 33 % 36 % 33,3 % 

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Enkätfråga 2 ”På en skala 1-6, vad är Din inställning till att göra intressetester efter att Du har gjort ett?” 

 

1/3 av de elever som inte visste vilket yrke de vill arbeta med i framtiden höjde sitt värde från 4 

till 5 med motiveringen: ”Framtiden är intressant så betyget gick upp”. Andra elever som höjde 

sina betyg kommenterade enligt följande: ”Svaren stämde bra tycker jag på det jag gjorde och 

hjälpte till lite i vad jag är intresserad av.” och ”Det fanns vissa yrken som jag inte tyckte 

passade men många intressanta som jag inte tänkt på, kul.” Av de elever som sänkte sitt värde 

fanns följande motivering: ”Det var roligt men jag gillade inte resultatet av det.” och ”Det var 

inte som jag hade tänkt mig.” 

 

Respondenternas generella intryck av intressetester i syfte att få ny  

kunskap om sig själv och yrken 

Vad det gäller respondenternas generella intryck av intressetester så visar resultatet i tabell 11 

(s.29) på att eleverna generellt tycker att intressetester ger kunskap om sig själv och yrken.  90 

% av eleverna ger ett värde mellan 4-6.  

100 % av eleverna på ett studieförberedande program gav näst högsta eller högsta värdet. 90 % 

av eleverna på ett yrkesförberedande program var övervägande positiva men något mer neutrala 

än eleverna på ett studieförberedande program. En enda elev ger ett mer negativt värde på 

frågan och är en av eleverna som inte vet vad han eller hon vill arbeta med i framtiden. Några av 

kommentarerna som skrevs under fråga 11 var: ”Tycker att det är ett jättebra sätt. Man får reda 

på vilka yrken som är ”jag . Yrken man inte tänkt på innan.”, ”Bra att få upp nya idéer.” och 

”Eftersom jag inte vet vad jag vill är det roligt att se vad man passar som.”  
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Tabell 11 

 

SIFFER 

VÄRDE 

ALLA 

ELEVER 

SF YF JA 

HÖG 

SKOLA 

NEJ 

HÖG 

SKOLA 

VET 

FRAMTIDS 

YRKE 

VET EJ 

FRAMTIDS 

YRKE 

1        

2 7 %  9 % 9 %   33,3 % 

3        

4 36 %  46 % 36 % 33 % 36 % 33,3 % 

5 36 % 67 % 27 % 27,5 % 67 % 36 % 33,3 % 

6 21 % 33 % 18 % 27,5 %  28 %  

SUMMA 100 % 

(n=14) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

100 % 

(n=11) 

100 % 

(n=3) 

Fråga 11 ”På en skala 1-6, vad är Ditt generella intryck av att arbeta med intressetester i syfte att få ny kunskap om sig 

själv” 

Sammanfattningsvis visar resultaten i tabell 9 och 10 på att 64 % av elever ändrade sin 

inställning till att göra intressetester efter att de hade gjort ett. Ändringarna var både negativa 

och positiva men det övervägande positiva gensvaret i tabell 11synliggör den generella 

inställningen till intressetester. 

5 ANALYS 

5.1 Analysens upplägg 

Här beskrivs relationen i svaren mellan olika frågor och variationen inom varje fråga dvs. olika 

analytiska dimensioner på undersökningens resultat. Dessa kopplas även samman med den 

bakgrundslitteratur som presenterats under kapitel 2 i studien. Kopplingar fångas också upp till 

uppsatsens inledning, problemområdesbeskrivning samt syfte och forskningsfrågor. 

5.2 Resultatanalys 

Vad det gäller intressetesters kunskapsproduktion visade resultaten på att sammantaget 79 

procent av eleverna ansåg sig ha fått ökad kunskap om sig själva genom att genomföra 

intressetester. Av de som studerar på ett studieförberedande program är det 100 procent som 

anser sig ha fått ny kunskap om sig själva genom intressetester genom att ge värdena 4-5 i 

enkäten. 27 % av eleverna på yrkesförberedande program var direkt negativa till att ha 

införskaffat sig ny kunskap genom intressetester. Detta skulle kunna förklaras av att de eleverna 
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en gång redan valt yrkesinriktning och på så vis börjat identifiera sig med sitt blivande yrke. 

Detta kan härledas till Hollands teori om personlighetstyper som syftar på att det finns ett 

samband mellan personlighet och yrkesval. De här eleverna har således ett mindre behov av att 

öka kunskapen om sig själva .  

Att eleverna på studieförberedande program tycker sig ha fått ny kunskap om sig själva kan vara 

ett utryck för att de inte riktigt än bestämt sig för vad de vill göra i framtiden. Visserligen 

uppger 81 % av eleverna att de redan vet vad de vill jobba med i framtiden men detta kan tolkas 

mer som ett önskemål och ett mål att sträva efter men att det mycket väl skulle kunna ändras 

över tid. Dessutom skulle det kunna vara så att eleverna på studieförberedande program är mer 

vana att använda datorer och internet som informationskälla i sin undervisningsmiljö. Lovén 

(1996) pekar på att god kännedom om hur man kan hitta olika informationssidor på internet och 

hur man skall förhålla sig till den information som står där bidrar till att individen inte bara får 

ny kunskap utan ökar dessutom individens självkännedom. 

Testets kunskapsproduktion vad det gäller ny information kring olika yrken visar på att 71 

procent av eleverna ger ett positivt utslag genom att ange värdena 4-6. Skillnaderna mellan 

eleverna värt att notera är att eleverna på yrkesförberedande program varierar stort mellan att ge 

neutrala och positiva värden. Eleverna på studieförberedande program är övervägt positiva.  

Anledningen till att elever som studieförberedande program kan tänkas var a mer öppna för ny 

kunskap om sig själva och kommande yrken kan tänkas bero på att dessa elever inte har samma 

utstakade karriärplaner som elever som studerar på program som inriktar sig på utbildning till 

ett specifikt yrke. CIP- teorin anser att individer som har god självkännedom om sig själva kan 

också fatta väl underbyggda studie- och yrkesval. Genom att individen har god självkännedom 

kan individen också bättre förstå det ”gap” mellan den nuvarande livssituationen och önskan av 

vad individen konkret vill uppnå för mål. Detta skulle kunna tolkas som att oavsett hur individer 

får ny kunskap om sig själva och olika yrken så är det nödvändigt för att göra framtida 

karriärval.  

Studien visar att jämförelsevis mellan självkännedomens och yrkeskännedomens 

kunskapsproduktion så anser sig eleverna ha fått mer kunskap om sig själva än om nya yrken 

via intressetester.  Detta kan tolkas som att elever i dag, oavsett program redan har god insikt i 

vad det finns för olika arbeten att välja på. Åtminstone vart man får tag på informationen. 

Någon form av ny kunskap kring sig själv och yrken genererar intressetester till vilket också 

Gunnarssons (2008) studie pekar på. Ett citat från en av respondenterna som bekräftar detta är  

”Absolut. Innan är man lite ”försiktig” och vågar inte tro att man skulle passa som det man kanske vill. 

Men sen får man klart för sig vad man kan göra och vem man egentligen är.” (s.20) 

Huruvida intressetester genererar till giltig kunskap eller inte så visar resultatet i tabell 4 på ett 

övervägande positivt utfall. 57 % av eleverna gav det näst högsta värdet vad det gäller 

intressetesters förmåga att matcha rätt person med rätt yrke. Av de elever som gav värdet 5 på 

enkätfråga 6 var det 67 % som inte visste vad de ville jobba med i framtiden. Detta tyder på en 

god matchning vilket stärker testets giltighet och Hollands teori. Holland menar på att en 

individs personlighet är kopplad till en viss yrkesmiljö. Individens personlighet i form av 

förmågor, talanger och värderingar är avgörande för om personen kommer att trivas med sitt 

yrke eller inte.  
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Eftersom intressetesterna bygger på frågor kring en persons intressen för olika arbetsuppgifter 

eller aktiviteter borde en matchningsprofil inte vara så svår att få fram. Problemet ligger snarare 

i att individen själv väljer hur den vill svara på påståenden i testet. Detta kan naturligtvis 

påverka resultatet och ge en individ en matchningsprofil som mer stämmer in på en person man 

vill vara.  

I tabell 6 svarar respondenterna på fråga 9 ”På en skala 1-6, hur stor är chansen att Du skulle 

svara annorlunda på frågorna om Du gjorde testet igen för att få ett annat resultat”. Här har en 

elev gett svarsvärde 2. D v s att eleven inte tror att han eller hon skulle svara annorlunda om 

testet skulle göras igen. Däremot visar elevens egen kommentar på frågan att möjligheten finns.  

”Vore kanske kul att se vad som passade en om man var annorlunda. Men som sagt jag är jag och 

svarar jag ”falskt” lurar jag mig bara själv.” (s. 23). 

Resultatet visar på att de allra flesta elever inte skulle ändra svaret på frågorna om de gjorde 

testet igen för att få ett annat resultat. Däremot visar en elevs motivering på varför att det finns 

en medvetenhet om att man tänker på ett sätt idag men kanske på ett annat imorgon.  

”Jag vill inte ha ett annat resultat men skulle nog få ett annat svar om jag gör test om några år kanske.” 

(s.23) 

Detta kan förklara det som beskrivs under punkt 5.2 Kunskapsproduktion genom intressetester 

om att även om man vet mot vilket yrke man strävar idag så kan det ändras om ett par år. Att 

resultatet visar på ett lågt intresse till att vilja manipulera svaren stärks av resultaten i tabell 3 

som redovisar hur sanningsenligt respondenterna svarat på testerna. Alla elever oavsett vilket 

program de läste på eller vad de hade för tankar kring framtiden gav värdet 5 och 6 på frågan. 

Detta tyder på en seriös inställning till att utföra den här typen av tester. Resultaten i tabell 6 

förstärker detta då eleverna inte såg någon mening med att manipulera sina svar i testet. 

Däremot syns i tabell 7 att en hel del av respondenterna var väl medvetna om att testets utfall 

måste ses med kritiska ögon och att utfallet inte var ”sanningen”. Här kommenterar eleverna 

med bl.a.  

”Det är ju trots allt ett webbaserat test, det känns inte 100 % seriöst.” (s. 24) 

”Klart att det inte är helt ”riktigt”. I sådana fall vore det ju väldigt enkelt att dela ut yrken till folk.”(s.24) 

CIP- teorin (Brown 2002) betonar vikten av en emotionell och kognitiv interaktionsprocess för 

att individen ska uppnå det önskemål vad det gäller studie- och yrkesval. Här menas att test kan 

fungera som stöd vad det gäller kunskapsproduktionen men att stöd från vägledare hjälper 

individen vidare i processen att nå det önskade målet. Individens eget ansvar betonas i form av 

en öppenhet att vilja utforska sig själv och tro på sin egen förmåga att hitta ”rätt” yrke.  

Detta tycker vi indikerar på det Peavy (1998) kritiserar vad det gäller användandet av tester som 

ett facilt sätt att ersätta personliga vägledningssamtal. Att eleverna inte ser testresultaten som 

”sanningen” kan bero på mängden av tester som florerar i dagens samhälle. För att kunna 

orientera sig i informationsflödet anser Lindh (1997) att en professionell vägledare bör fungera 

som ett komplement till individens egen förmåga att ta sig igenom sin livskarriär.  
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För att en individ ska kunna göra väl underbyggda val och fatta goda beslut krävs bra 

självkännedom, vilka alternativ som finns och relationen där emellan. Man måste också ha 

kunskap om hur man fattar beslut och genom för dem (Lindh 1997). I den här undersökningen 

har vi lyft fram två olika sätt att nå dit. Det ena sättet är personlig vägledning där individen får 

hjälp och stöd av en vägledare. Det andra sättet är att själv utföra olika typer av intressetester. I 

båda fallen startar det med att öka sin kunskap om sig själv och om vilka alternativ som finns. 

De intressetest vi syftat till i den här undersökningen avslutas med att individen får ett slags 

facit över vilka yrken han eller hon passar för att arbeta med. Skillnaden mellan de här två sätten 

är att det personliga samtalet fångar upp faktainformation och bygger vidare på den 

informationen för att leda individen framåt i dens karriärutvecklingsprocess.  

I dagens vägledningsarbete används även datorn, men som ett hjälpmedel. Den kan många 

gånger vara ett konkret stöd för vägledaren att snabbt finna faktainformation.  Att datorn har en 

snabbhet och kraft på ett helt annat sätt än skriftligt material ser vi dagligen när det gäller 

informationsflöden och informationshantering i media. När Lovén (1996) skrev sin rapport 

kring användandet av datorer i studie- och yrkesvägledningen att behovet av internet skulle 

komma att ökas kan vi i dag 2009 se detta besannas.  All övervägande del av kommunikationen 

förs via e-post, konferenser via internet och så vidare för att inte tala om all 

informationssökning. Datorns inverkan på individer har helt klart bara ökat och ökat med åren 

från att denna rapport skrevs. Ibland kan det i en vägledningssituation uppstå en svårighet att 

samtala mellan den hjälpsökande och individen. De kan då vara behjälpta av ett intressetest för 

att sedan kunna följa upp resultatet. Detta kan vara ett sätt att öppna för dialog mellan 

vägledaren och den sökande (a.a.).  

Vi har tydligt kunnat se av den här studiens resultat att de flesta elever tycker att intressetester är 

ett bra hjälpmedel i matchning mellan person och yrke och att det ger god kunskapsproduktion.  

Precis som i Gunnarssons (2008) studie pekar behovet på ett samtal med en vägledare efter ett 

genomfört intressetest. Eleverna motiverade sina svar genom att efterfråga feedback från en 

yrkeskunnig och att det var viktigt att kunna ställa frågor kopplade till testresultatet. Av de 

elever som var mer negativt inställda till ett samtal med en Studie- och yrkesvägledare var de 

elever som studerade på yrkesförberedande program. Intressant är också att just de eleverna var 

osäkra över om de skulle läsa vidare på högskolan. Få visste redan idag vad de ville arbeta med 

i framtiden. Resultatet pekar på att eleverna på yrkesförberedande program var osäkra på om de 

valt rätt program. Här borde det istället funnits ett stort behov av personlig vägledning kan vi 

tycka. Däremot var det bland eleverna på ett studieförberedande program det största behovet av 

vägledning fanns. Det här är elever som eventuellt kommer från mer studievana hem och som är 

ganska strukturerade och vet vad de vill. För att knyta an till CIP- teorin och citatet ”Om du ger 

en man en fisk så är han mätt hela dagen, men om du lär honom att fiska så blir han mätt hela 

livet (Brown 2002, s. 312)” finns här en tydlig tendens att människor har en kognitiv förmåga 

att lära av sina erfarenheter.  

I Lindroos (2008) studie kan också dras en parallell där många elever som studerade på 

studieförberedande program också var positivt inställda till att ha en uppföljning efter utfört test. 

Här önskade respondenterna återkoppling för att få bekräftat att man var inne på rätt spår. 

Bekräftelse på det man gör är också något som ökar självkänsla och som hjälper den kognitiva 

processen framåt (Brown 2002). De här eleverna är vana att få och ta emot hjälp.  
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Under vår praktik på utbildningen märkte vi att fler elever från studieförberedande program 

oftare sökte upp vägledare till skillnad från elever på yrkesförberedande program. De 

motiveringar som vi fick från de här eleverna om varför det var bra att ta hjälp av en vägledare i 

anknytning till ett intressetest var bl.a. att testet skulle kunna vara en god början på ingångar till 

ett vägledningssamtal och att vägledaren hade så mycket mer kunskap att tillföra. Detta resultat 

överrensstämmer med det som Lovén (1997) också pekar på att datorn kan medverka till en god 

dialog, perspektivvidgning och förmedla nya idéer kring de alternativ individen har att välja på. 

Däremot det behövs mer personlig vägledning för att individer ska kunna fatta väl underbyggda 

studie- och yrkesval. Vår studie visar på att de undersökta eleverna från ett studieförberedande 

program förstår vikten av personlig vägledning mer än de undersökta eleverna från de 

yrkesförberedande programmen.   

När det kommer till respondenternas generella attityd till intressetester gav de skriftliga 

motiveringarna antydningar åt en viss nyfikenhet av vad resultatet skulle påvisa men indikerade 

även på en del tvivel. Respondenterna som deltog i denna studie visade sig vara tämligen 

positiva men ändå något avvaktande i sin inställning till att göra intressetester innan de hade 

gjort ett. I tabell 9 kan man se att 43 % av eleverna gett näst högsta värdet på frågan. 

Det som är intressantast att lyfta fram här är att en del av eleverna faktiskt ändrade åsikt efter att 

de hade gjort testet. Fler elever hade en mer positiv inställning till intressetester efter att de hade 

gjort ett. Som en elev motiverade det: 

”Framtiden är intressant så betyget gick upp”. (s. 28) 

Detta tolkar vi som att eleverna kände sig bekräftade av testets resultat. De elever som sänkte 

sitt värde på fråga 2 (inställning efter testet) jämfört med fråga 1(inställning före testet) antydde 

nämligen att de inte var nöjda med resultatet av testet . I slutändan visar studien på en generellt 

god attityd till intressetester vilket även Gunnarssons (2008) och Lindroos (2008) resultat 

påvisar.  

6 SLUTSATSER 

De slutsatser som dras utgår ifrån majoriteten av respondenternas svar inom varje resultat- och 

analysområde. Slutsatserna svarar på frågeställningarna samt verifierar eller falsifierar det 

antagande som gjorts kring denna studies problemområde. 

Vad det gäller elevers attityd till intressetester utifrån denna studie drar vi följande slutsatser: 

- att intressetester i någon form bidrar till ökad kunskap om sig själv och framtida 

yrkesval.  

- att intressetester genererar i giltig kunskap vad det gäller testers matchningsförmåga. 

Hollands teori styrker detta genom påståendet att personlighet i form av exempelvis 

förmågor och värderingar styr vilket typ av yrke en individ passar för att arbeta med. 

Eleverna väljer att svara sanningsenligt på testernas frågor vilket ökar giltigheten. 

Däremot dras slutsatsen att i och med det höga informationsflödet tar inte eleverna 

själva testresultatet som giltig kunskap.  
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- att eleverna är splittrade vad det gäller behovet av ett samtal med en Studie- och 

yrkesvägledare.  De elever som går studieförberedande program, planerar för 

högskolestudier och som redan nu vet vilket yrke de skulle vilja arbeta med i framtiden 

ser vikten av att ta emot stöd och råd av en Studie- och yrkesvägledare. Eleverna som 

varken planerat för vidare studier eller vet vad de vill arbeta med i framtiden anser sig 

inte ha behov av mer personlig vägledning. Det går inte att dra slutsatsen att 

intressetester inte kan ersätta behovet av vägledande samtal. Däremot kan vi dra 

slutsatsen att de elever som är osäkra på sina studie- och yrkesval inte själva ser sitt 

behov. Intressetesternas kunskapsproduktion är bara en liten del av det stöd en individ 

behöver för att göra ett väl underbyggt val. Lindh hänvisar till att individen inte bara 

behöver kunskap om alternativen utan även kunskap om hur man fattar beslut. Detta 

kan inte ett intressetest bidra med.  

- att vårt antagande om att intressetester kan vara ett bra sätt att finna ny kunskap om sig 

själv och om olika yrken verifieras av denna studies resultat och analys.  

- att vi varken kan verifiera eller falsifiera antagandet att intressetesters resultat kan bli 

missvisande och/eller uppfattas oseriöst om det inte får diskuteras med en professionell 

vägledare.  Detta för att vår studie inte fått in data som kan uttyda detta.  

7 DISKUSSION 

7.1 Resultat 

Här vill vi diskutera vilka nya kunskaper undersökningens resultat har tillfört och om vår studie 

liknar eller skiljer sig från andra forskningsresultat Vi vill också lyfta fram resultatens giltighet 

och generaliserbarhet.  

Av resultaten att döma har denna undersökning lärt oss mer om elevers attityd till intressetester 

än vad vi visste innan denna uppsats påbörjades. Problemområdet var till mestadels vår egen 

subjektiva uppfattning sprungna ur egna erfarenheter av intressetester. Att problemet är något 

som rör samhället i stort kan kanske ifrågasättas. Däremot tycker vi att problemet är relevant att 

forska kring för de som arbetar med vägledning och använder datorn som hjälpmedel i den 

dagliga verksamheten.  

Det som vi tyckte var mest spännande utifrån resultaten var att det skilde sig så markant åt 

mellan eleverna på studie- respektive yrkesförberedande program vad det gäller behovet av mer 

personlig vägledning. Om vi gör ett antagande att elever på studieförberedande program är mer 

studiemotiverade än elever på yrkesförberedande program så är vår egen tolkning av fenomenet 

att eleverna från yrkesförberedande program inte är lika benägna att ta emot hjälp. Vår egen 

erfarenhet vid vägledningssamtal med år 9 elever inför gymnasievalet tyder på samma sak. 

Elever som hade tänkt läsa på ett yrkesförberedande program var inte lika intresserade av att 

vidga sina perspektiv utan hade bestämt sig redan innan samtalet. Utifrån detta undrar vi hur 

man når dessa elever att ta emot det stöd skolan har att erbjuda då de som allra mest behöver 

det?  
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Något som vi inte tagit upp i bakgrunden men som vi tydligt kan se att resultaten pekar på är 

vilket individuellt behov varje hjälpsökande har. Detta är något vi under utbildningen fått 

kunskap om när vi studerat karriärutvecklingsteorier.  

Det mest primära resultatet av studien får vi väl ändå säga var att de allra flesta respondenterna 

hade en god attityd till intressetester. Detta resultat hade även de två liknande studier vi tagit 

upp också fått fram. I alla tre fallen har inte någon omfattande forskning gjorts utan det är tre 

examensarbeten på 15 hp var. Frågan är då hur generaliserbart resultatet egentligen är? Bara i 

vårt fall var även bortfallet ganska högt.  

Undersökning resulterade i ett bortfall på 30 % då vi fick in 14 av 20 utdelade enkäter. Är 

bortfallet över 15 % bör inte materialet användas (Trost 2001). I samråd med vår handledare 

ansåg vi att utifrån att det här är ett examensarbete att vi trots detta kunde använda materialet 

eftersom vi var medvetna om att resultatet bara skulle hänvisas till att gälla just vår respondent 

grupp.   

Vad det gäller giltigheten i respondenternas svar på enkätfrågorna upptäckte vi vid 

resultatbearbetningen att det fanns ett problem med respondenternas kommentarer till 

enkätfrågorna. Respondenterna hade ibland gett ett relativt högt värde på en fråga men 

motiverat svaret med en relativt negativ ton och tvärtom.  När insamlad data bearbetas enligt 

ordinalskalenivå går det inte att utläsa orsaken till respondenternas svar (Denscombe 2003) och 

eftersom siffervärdet på enkäten måste redovisas utan hänsyn till den skriftliga motiveringen så 

finns risk att de data som visas i tabellerna är något missvisande.  

Vi hade också problem med att verifiera eller falsifiera ett av våra antaganden då vi inte ser att 

undersökningen gav tillräckligt med data för att kunna svara på det. Detta kan ha berott på att vi 

inte ställde rätt frågor i enkäten kring respondenternas attityd till studie- och yrkesvägledning. 

Eventuellt hade en annan undersökningsstrategi kunnat lösa det problemet. Vi hade kunnat dela 

in respondenterna i två grupper där den ena halvan fått ett uppföljande samtal och den andra inte 

och sen jämfört de båda gruppernas resultat av enkätundersökningen.  

7.2 Metod 

Under denna rubrik tänkte vi utifrån den genomförda studien diskutera metodvalets för och 

nackdelar.  

Vi anser att vi valt rätt metod för att undersöka studiens forskningsfrågor. Särskilt då vi valde att 

lägga in vissa kvalitativa inslag i enkätundersökningen. Vi hade en extremt liten urvalsgrupp på 

20 respondenter. För att ha mer data att analysera vid ett eventuellt högt bortfall rådfrågade vi 

vår handledare hur vi skulle gå till väga för att enkätundersökningen skulle få hög 

svarsfrekvens. Vi fick rådet att lägga till en rad under varje fråga så att eleverna fick skriva 

kommentarer om de så önskade. Detta visade sig i efterhand vara ett framgångsrecept. Nästan 

alla eleverna hade mer eller mindre motiverat sina svar på kommentarsdelen under varje fråga. 

Detta var ett bra komplement till de kvantitativa data enkätfrågorna gav. Vi fick också bättre 

kunskap om elevernas attityd till testerna vilket gjorde analysen bättre.   

Den lilla urvalsgruppen innebär att det är denna begränsade grupp elevers åsikter som fångats 

upp. Vi är medvetna om att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om det var en annan grupp 

elever som undersöktes. Vi visste inte i förväg hur många respondenter som skulle vilja delta i 
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vår enkätundersökning. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt beslöt vi oss för att 

närvara i klassrummet när respondenterna svarade på enkäten. Detta bidrog till att alla elever 

vid undersökningstillfället genomförde och lämnade in enkäten. Det var en stor fördel.  

Däremot att vara i klassen vid ett enda undersökningstillfälle gjorde att det blev nästintill 

omöjligt att få in resterande enkäter från de elever som var frånvarande den dagen. Den 

undervisande läraren jagade eleverna i flera veckor efter att vi hade varit där men lyckades bara 

få in ytterligare tre enkäter. Vi kom i efterhand på att det fanns en nackdel med att både vi och 

en lärare närvarade i klassrummet vid undersökningstillfället. Om en eller flera elever inte hade 

velat delta i undersökningen kunde detta påverkas av att de inte vågade säga nej inför oss. Detta 

problem uppstår inte vid postenkäter då frivilligheten blir mycket tydligare.  

Att ifrågasätta är att validera (Kvale 1997). Vi har under arbetet med denna studie diskuterat 

frågeställningar, urval, teoretiska utgångspunkter med kritisk blick för att på så sätt öka studiens 

validitet. Vi har under arbetet med uppsatsplanen diskuterat enkäten med lärare och 

medstudenter. Genom detta har vi kunnat göra förbättringar av enkäten och på så vis ökat 

enkätens validitet. Tyvärr räckte det ändå inte ända fram då två av enkätfrågorna valdes att 

plockas bort i resultatredovisningen. Vi provade aldrig enkäten innan vi delade ut den till 

respondenterna vilket kunde ha förhindrat detta problem.  

7.3 Framtid 

Under arbetet med denna studie har vi sett att empirin kring forskning om intressetester och 

användningen av dem är skral för at inte säga nästintill obefintlig. Vår studie är ett bidrag till att 

denna viktiga fråga lyfts upp och en uppmaning till att det borde forskas mer inom detta område 

som är starkt på frammarsch. Inte minst med tanke på alla individer i kölvattnet av hög 

arbetslöshet som skall coachas för att matchas till nytt arbete. Som vi tog upp i 

resultatdiskussionen kan omöjligt några examensarbeten ge övergripande svar på de här 

frågorna. 

Intressetesters betydelse verkar allt mer öka i vårt samhälle i takt med att dagens ungdomar är 

flitiga internetanvändare och på så vis har hittat andra och snabbare informationskanaler än att 

gå till biblioteket och låna en bok om olika yrken inför framtiden. Internetsidor växer upp som 

svampar ur jorden och med tanke på att det är så lättillgängligt så är vi övertygade om att detta 

måste också inkluderas mer och mer i en modern vägledares roll för att alltid kunna ge den mest 

aktuella informationen till sina sökande i vägledningssamtal. Och därmed också stärka 

vägledarens profession och yrkeskunnande. 

Vi tycker att det skulle vara intressant att för framtiden fortsätta forska kring det ämne som 

Gunnarsson (2008) tar upp i sin studie kring webbaserat valstöd. Inom vägledningsområdet är vi 

övertygade om att det kommer att krävas moderna tidsanpassade vägledningsmetoder i en allt 

mer webbaserad värld. Frågan är bara vad som då händer med interaktionsprocessen mellan 

vägledaren och den sökande? Nuförtiden finns helt webbaserad studie- och yrkesvägledning 

tillgängligt via internet där vägledare svarar på frågor via e-post och chat. Är det vägledning? 
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Bilaga 1 
 

Stockholms Universitet 
Studie- och Yrkesvägledarprogrammet  

Examensarbete Vårterminen 2009 

 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till Studie- och Yrkesvägledare (SYV). Vi går sista 

terminen på Studie- och Yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet och ska 

göra ett examensarbete som behandlar intressetester i samband med yrkesorientering. 

Syftet med arbetet är att undersöka gymnasieelevers attityd till intressetester som 

hjälpmedel att vidga perspektiv och få ny kunskap kring sig själv, studier och yrkesval.  

Eftersom Du går kursen ”Min framtid” och i den gör ett intressetest som kallas för 

Karriärpaketet så har vi i samråd med Din lärare valt ut just den här gruppen att delta i 

vår undersökning.  

Vi skulle behöva Din hjälp att svara på en enkät som vi har sammanställt kring 

upplevelser av just intressetester. Du kommer att får fylla i enkäten under lektionstid. 

Du kommer att svara anonymt och kan när som helst välja att avbryta Din medverkan. 

 

Vi är oerhört tacksamma för Din medverkan i undersökningen! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Martina Carlsten och Jonas Jansson Storm 

Studenter på Studie- och Yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet 

 

 

Vid frågor ring: 070-170 70 60 eller 070-140 71 04 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

I den här enkäten ställer vi frågor kring Din attityd till intressetester. Karriärpaketet är 

ett av många intressetest som används inom yrkesorientering. Vi vill inte veta vad Du 

tycker om just Karriärpaketet utan mer om intressetester i allmänhet. Nu är kanske 

Karriärpaketet det enda intressetest Du gjort och då utgår Du naturligtvis från det.  

Du kommer att svara på frågorna genom att gradera Ditt svar på en skala från 1 till 6, 

där 1 ger det lägsta värdet och 6 det högsta värdet. På tilläggsraderna under varje fråga 

har Du även möjlighet att motivera Ditt svar.  

 

Tack på förhand för Din värdefulla hjälp! 

 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Är Du: 

Kille □ Tjej □ 

 
Vilket gymnasieprogram studerar Du på? 

  

 

 

 

Vilket slags yrke skulle Du vilja arbeta med i framtiden? 

 

  

 

 

 

 

Har Du tänkt studera vidare på högskola efter gymnasiet? 
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Frågor kring intressetester 

 
Fråga 1. På en skala 1-6, vad var Din inställning till att göra intressetester 

innan Du gjorde ett?  

  Lägsta                        Högsta 

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
  

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 2. På en skala 1-6, vad är Din inställning till att göra intressetester efter 

att Du har gjort ett? 

 Lägsta                       Högsta 

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
  

Motivera 

 

 

                                                                                                                                      

 

Fråga 3. På en skala 1-6, tycker Du att Du fått ny kunskap om Dig själv genom 

att göra ett intressetest? 

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 
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Fråga 4. På en skala 1-6, tycker Du att Du fått ny kunskap om olika yrken 

genom att göra ett intressetest? 

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 5. På en skala 1-6, hur bra anser Du att intressetest är för att se vilka 

yrken en individ kan passa för att arbeta med?  

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 6. På en skala 1-6, hur bra anser Du att ett intressetest har förmåga att 

matcha rätt person till rätt yrke? 

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 
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Fråga 7. På en skala 1-6, hur sanningsenligt svarade Du på frågorna i 

intressetestet? 

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 8. På en skala 1-6, hur bra stämde Ditt resultat av intressetestet med vad 

Du trodde resultatet skulle bli?  

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 9. På en skala 1-6, hur stor är chansen att Du skulle svara annorlunda 

på frågorna om Du gjorde testet igen för att få ett annat resultat?

  

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 
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Fråga 10. På en skala 1-6, hur seriöst tycker Du resultatet av intressetestet är? 

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 11. På en skala 1-6, vad är Ditt generella intryck av att arbeta med 

intressetester i syfte att få ny kunskap om sig själv och yrken? 

Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

Fråga 12. På en skala 1-6, hur intresserad är Du av att ha ett vägledande samtal 

med skolans SYV kring intressetestets resultat? 

 Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 
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Fråga 13. På en skala 1-6, anser Du att ett samtal med en SYV i samband med 

intressetester skulle hjälpa Dig förstå testets resultat?  

Lägsta                       Högsta

      

   1   2   3   4   5   6 

 □ □ □ □ □ □ 
 

Motivera 

 

 

 

 

 

Titta gärna igenom frågorna innan Du lämnar in enkäten så Du inte glömt bort någon 

fråga. 

 

  

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Martina Carlsten och Jonas Jansson Storm 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


