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mångkulturellt samhälle   

Utlandsfödda gymnasieelevers värderingar om yrken och sin egen 

framtid på arbetsmarknaden 

 

Mathias Sköld & Ruta Darzinskaite 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utlandsfödda gymnasielever ser på yrken och den egna 

framtiden på arbetsmarknaden. Den teoretiska utgångspunkten för att undersöka detta är Brown´s teori 

om kulturella värderingar och arbetsvärderingar som styr individer i deras karriärsval. Metoden som 

uppsatsen bygger på är kvantitativ, enkäter har delats ut till utlandsfödda gymnasielever på två olika 

skolor i stockholmsområdet. I resultatet framgår att yrken med hög status är de yrken som traditionellt 

sätt har hög status och är välkända yrken internationellt. En slutstats som kan dras är att vid en 

begränsad kunskap om arbetsmarknaden sker karriärutvecklingen genom en samverkan mellan 

värderingar och sociala faktorer. Respondenterna är till stor del födda i samhällen som domineras av 

grupporienterade kulturer där egenskaper som att hjälpa varandra värderas högt vid val av yrke samt 

yrkens status. Föräldrar har en stor inverkan i respondenternas framtida karriär. Respondenternas 

framtida yrkesval görs utifrån ett transnationellt perspektiv där de värderar yrken utifrån den kulturella 

omgivning i vilken de lever nu och i vilken de är födda i.  
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Young people´s views on the 

profession in a multicultural 
society 

Foreign-born secondary school students values on professions and their 

own future in the labor market 

 

Mathias Sköld & Ruta Darzinskaite 

Abstract 

The aim of the present study is to examine how foreign-born secondary school students look at careers 

and their own futures in the labor market. The theoretical starting point to explore this is Brown's 

theory of cultural values and work values that govern individuals in their career path. We used a 

quantitative method, where surveys were distributed to foreign-born high school students in two 

different schools in the Stockholm area. The results show that occupations with high status are 

professions that traditionally have high status and are well-known professions internationally. In 

conclusion, when the knowledge of the labor market is limited, career development follows through an 

interaction between values and social factors. Respondents are largely born in societies dominated by 

group-oriented cultures where properties such as helping each other is highly valued in the choice of 

occupation and professions status Our results also indicate that parents strongly influence the future 

career choice of the respondents. Respondents' future career choices are made using a transnational 

perspective in which they value occupations based on the cultural environment in which they live now 

and where they were born in. 
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1. Inledning 

Kultur påverkar oss och hela samhället när det gäller språk, traditioner, moraliska uppfattningar, 

religion, syn på arbete och sättet att leva. 

 
Culture is like blood: it flows in our body, but we do not usually see it; it keeps us alive as social 

beings, but we tend to forget about it; it shapes our living, but we are not normally aware of it 

(Launikari & Puukari, 2005:55). 

 

Kultur har indirekt och direkt påverkan för individen i dess formande av sitt liv. Kulturtillhörigheten 

ligger djupt rotad i vår personlighet, den är inte alltid synlig för oss själva men den styr i mångt och 

mycket hur vi väljer och värderar vid olika valsituationer i våra liv t.ex när det gäller val av yrke. Yrke 

är också en viktig aspekt i formandet av personlighet och identitet, det anger både vad man gör och 

vem man är (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Värderingar om yrken formar vårt samhälle och 

individens studie- och yrkesval samt påverkar den svenska arbetsmarknadens utseende. Värderingar 

skapas till stor del i vår kulturtillhörighet men även i faktorer som klass, kön och ålder. Sverige är idag 

ett invandringsland där individer från många olika kulturer lever och verkar. Under år 2009 fick 

närmare 99000 utlandsfödda uppehållstillstånd i Sverige, detta var en ökning med 10 procent från året 

innan (Migrationsverket, 2010). I och med den ökade invandringen så har Sverige blivit en 

mångkulturell nation och kulturaspekten har blivit allt viktigare i det moderna samhället. Förr var 

kultur och samhälle i mångt och mycket samma sak, de gick in i varandra och det var svårt att skilja 

dessa åt. Idag är dessa begrepp mer åtskilda, globaliseringen och internationaliseringen har bidragit till 

att samhällen innefattar många olika kulturer (Ahrne, 2008). 

1.1 Val av problemområde 

Vår undersökning fokuserar på värderingar om yrken i en gymnasieskola som idag till stor del 

innefattar elever från många olika kulturer, en så kallad mångkulturell skola. Teoretisk utgångspunkt 

för detta arbete är Brown´s (2002) teori  om kulturella värderingars och arbetsvärderingars påverkan 

vid karriärval. Främst den kulturella aspekten är det arbetet fokuserar på. Brown (2002) menar att 

värderingar är kulturellt formade och de påverkar individens syn på val av aktiviteter och förhållande 

till andra människor. Hur man värderar olika yrken beror till viss del på vilken kulturell bakgrund man 

har. Kulturella värderingar och arbetsrelaterade värderingar bidrar tillsammans till individens 

värderingssystem där framför allt kulturella värderingar styr ett yrkesval. 

 

Detta uppsatsarbete fokuserar på utlandsfödda gymnasielever för att undersöka deras synsätt gällande 

yrken, yrkesstatus och val av framtida karriär ur ett kulturellt perspektiv. Under studie- och 

yrkesvägledarprogrammets gång har vi läst om många olika områden och perspektiv på hur individer 

väljer och värderar yrken och sin egen karriär och hur den kulturella bakgrunden kan vara en viktig 

aspekt i väljandet och värderandet. Då vi som författare till denna uppsats har olika kulturella 

bakgrunder har detta bidragit till en önskan om att undersöka hur individer från olika kulturer tänker 

och värderar yrken och sin framtida karriär. Den ena av oss författare är utlandsfödd, från Litauen, och 

har erfarenhet av att det finns skillnader i värderingar om yrken utifrån kulturell bakgrund. Den andre 
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av oss har i sin utbildning läst en kurs i mångkulturell vägledning och där har frågor rörande individers 

värderingar väckts till liv, även detta är en bidragande orsak till val av ämne för uppsatsen. Många 

diskussioner om kulturella skillnader har pågått under uppsatsarbetets gång.  

 

Att få information om gymnasieelevernas syn på yrken utifrån kulturella värderingar kan hjälpa studie- 

och yrkesvägledaren hur man som vägledare ska förhålla sig till elevernas tankar om framtiden i ett 

mångkulturellt samhälle. Denna problematik kan även beröra andra yrkeskategorier såsom lärare, 

arbetsförmedlare och arbetsgivare. Vetskapen om hur ungdomar tänker kring sina karriärsval utifrån 

kulturell bakgrund kan vara till hjälp på flera olika plan, för en lärare är det viktigt att se utanför den 

kulturella kontext som vi i väst är uppväxta i för att vidga perspektiv hos elever i en mångkulturell 

skola. För en arbetsförmedlare är det viktigt med kulturell kompetens för att se till hela individen, en 

arbetsförmedlare kan vara länken mellan invididen och arbetsmarknaden. Denna undersökning kan 

bidra till kunskap om värderingar ur ett kulturellt perspektiv som skapar bättre förståelse i mötet med 

individen. Uppsatsen kan även vara intressant för arbetsgivare då kunskap om värderingar utifrån ett 

kulturellt perspektiv kan komma fram i anställningsprocessen samt i den framtida arbetsplatsen. Det 

finns få arbetsplatser där man kan bortse från etniska och kulturella aspekter. Samhället i stort kan ha 

nytta av detta uppsatsarbete, här fokuseras minoriteters syn på yrken och karriärmöjligheter och detta 

kan vara av intresse för ett samhälle där alla ska inkluderas. 

1.2 Förförståelse 
Vi läser på studie- och yrkesvägledarprogrammets tredje och sista år, vår utbildning präglas av 

beteendevetenskaplig och pedagogisk inriktning. Sociologi och psykologi är även viktiga ämnen i 

utbildningen. Tillvägagångssättet i detta arbete sker med dessa vetenskapliga områden som grund, 

detta ger oss en vid syn på människan som en helhet. Människor har olika värderingar och syn på 

yrken och dess status vilket påverkar karriärutvecklingen. Som blivande vägledare bör man ha i åtanke 

att det finns stora skillnader i arbetsvärderingar och kulturella värderingar även inom etniska och 

kulturella grupper. Vägledare bör ta itu med sina egna antaganden och värderingar och ha förståelse 

för hur ett samhälles dominerande värderingar lätt uppfattas som självklara och riktiga. Vägledaren 

bör vara öppen och ha förståelse för hur stort inflytande t ex familjen kan ha i en individs valsituation. 

Kunskap och förståelse för andra kulturer och vad som är viktigt i arbetet för olika individer är 

betydelsefulla faktorer att uppmärksamma, speciellt med tanke på den globaliserade, och tillika 

mångkulturella värld vi lever i.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva sambandet mellan kulturell bakgrund och uppfattningar 

samt värderingar om yrken hos utlandsfödda gymnasielever. Arbetet syftar även till att undersöka 

uppfattningen om den egna yrkeskarriären på arbetsmarknaden hos utlandsfödda gymnasielever. 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Hur värderar utlandsfödda gymnasieelever olika yrken? 

 

Vilka faktorer inverkar vid utlandsfödda gymnasieelevers syn på yrken? 
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Hur ser gymnasieelever som är utlandsfödda på sin egen framtid på arbetsmarknaden?  

 

1.5 Antagande 
Kulturella värderingar har en påverkan på utlandsfödda ungdomars syn på olika yrken.  

Yrkens status beror till viss del på kulturella värderingar. Individer som är födda och uppväxta i ett 

individsamhälle har till viss del skilda uppfattningar om yrken än de som är födda och uppväxta i ett 

gruppsamhälle. Utgångspunkten är också att det finns en hel del likheter i synen på yrke utifrån 

kulturella värderingar, en minoritet färgas av uppfattningar och normer från majoritetssamhället samt 

att synsätt i olika kulturer till stor del är lika. Samtidigt kan kön och genus ha stor påverkan på hur 

ungdomar värderar olika yrken. Ungdomars syn på yrken är begränsade, de har liten erfarenhet av den 

svenska arbetsmarknaden och därmed kan värderingar ändras över tid när kunskapen och erfarenheten 

om arbetsmarknaden ökar i och med ingången i vuxenlivet. 

 

1.6 Avgränsningar 
Det finns många olika påverkansfaktorer för individens karriärsval, dessa kan vara utifrån kön, klass, 

etnicitet och var man har vuxit upp. Detta uppsatsarbete fokuserar på var man vuxit upp och med de 

kulturella värderingar detta medför och lägger mindre vikt vid kön och klass påverkan. Tidigare 

forskning har lagt tyngdpunkten på kön och klass och dess påverkan på karriärsval (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006; Fransson & Lindh, 2004) och därmed blir det intressant att titta på andra faktorer. 

Uppsatsarbetet fokuserar på utlandsfödda ungdomar som går på gymnasiet och inte på studie- och 

yrkesvägledare, lärare eller andra yrkesverksamma inom skolan. Inte heller föräldrarna som kan ha 

påvekan på elevernas värderingar studeras direkt, däremot kan resultaten visa på att eleverna påverkas 

av föräldrarna och skolpersonal indirekt. Undersökningen baseras på elever som är uppväxta i ett annat 

land och som har flyttat till Sverige. Ett krav är att respondenterna ska förstå svenska språket, detta för 

att säkerställa resultatens riktighet. Skolorna är utvalda där elever ur denna kategori finns 

representerade.  

1.7 Kunskapssyn 

Kunskapssynen hänger samman med förförståelsen, vi studerar till studie- och yrkesvägledare och har 

därmed detta som utgångspunkt i vårt uppsatsarbete. Detta har påverkat vårt val av forskningsområde 

liksom hur vi väljer att ta oss an detta. Kunskap och förståelse för andra kulturer och vad som är 

viktigt i arbetet för olika individer är betydelsefulla faktorer att uppmärksamma, speciellt med tanke på 

den globaliserade, och tillika mångkulturella värld vi lever i. Utgångspunkten för uppsatsarbetet är en 

hermeneutisk kunskapssyn där fokus ligger på att förstå och inte bara begripa. Uppsatsarbetet 

fokuserar på utlandsfödda gymnasieelever som har sina kulturella värderingar som är viktiga och 

därför vill vi förhålla oss till detta och försöka förstå. Genom en ökande kunskap om detta ämne så 

ökar förståelsen för individer med olika kulturella bakgrunder och deras syn på yrken och framtid. 

Denna kunskapssyn genomsyrar hela arbetet.  
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1.8 Begrepp 
Här följer förklaring av begrepp som är viktiga för detta forskningsarbete: 

 

Karriärutveckling: Den process genom vilken individens liv av studier och anställning formas. Kan 

omfatta både utbildning och arbetsliv (Sjöstrand, 1980).  

 

Mångkulturell: Med detta begrepp menar vi en grupp eller ett samhälle med individer med olika 

kulturella bakgrunder.  

 

Status: Synonymt med begreppet prestige
1
 som förklaras enligt följande: anseende, samhällelig 

värdering som kan vara knuten till ett kollektiv eller en individ, tillskriven eller förvärvad. 

Utlandsfödd: Med detta menar vi individer som är födda i ett land utanför Sverige. 

Värderingar: Handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att 

utföra en sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en 

uppfattning
2
. 

Yrke: Yrke i denna uppsats definieras som lönearbete, försörjning, arbetsuppgifter, kvalifikation, 

position eller det man gör (Karlsson, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 prestige. http://www.ne.se/prestige, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-08. 

2 värdering. http://www.ne.se/värdering, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-02-28. 

http://www.ne.se/prestige
http://www.ne.se/värdering
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2. Bakgrund 

Detta uppsatsarbete fokuserar på utlandsfödda gymnasieungdomars syn på yrke och karriär. Litteratur 

samt forskning har sökts och valts med detta som utgångspunkt. 

2.1 Resultat av litteratursökning 
Sökning på nätet

3
 med sökorden värderingar och yrken resulterade i 8 träffar där framförallt en 

uppsats var intressant: Ungdomar, yrken och status- ur ett genusperspektiv (Ulfsdotter Eriksson, 

2006). Genom att studera referenslistan i denna uppsats uppdagades en rapport från Ungdomsstyrelsen 

(Ungdomsstyrelsen, 2004) om ungdomars attityder och värderingar. Studie- och 

yrkesvägledarutbildnings kurslitteratur har bidragit till en hel del användbar litteratur till 

uppsatsarbetet. Den teori som ligger till grund för arbetet är Brown´s (2002) teori om betydelsen av 

värderingar vid karriärval.  

 

2.2 Forskningsanknytning 
Under detta avsnitt lyfts det fram vilken forskning som är av intresse utifrån det valda uppsatsområdet.  

 

2.2.1 Kulturens betydelse för värderingar 

För att förstå hur en individ värderar yrken och sin framtida karriär utifrån sin kulturella identitet bör 

man titta närmare på vad kultur är. I Launikari´s & Puukari´s (2005) forskning integreras flera olika 

forskare i sin syn på kultur kopplat till vägledning. De delar som är av intresse utifrån syftet med 

uppsatsarbetet redovisas nedan. 

 

Språk, sättet vi klär oss, vilken parfym vi använder, sättet vi hälsar, hur vi tittar på varandra, våra 

värderingar om arbete, tid, vänskap, professionalism, fysisk kontakt, genusroller och ålder har alla 

olika innebörder i olika kulturer. Kultur definieras som vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. 

En närmare förklaring är att vad vi gör innefattar kunskap, övertygelser etc. Hur vi gör det handlar om 

vår moral, lagar och vanor. Varför vi gör det påverkas av vår tro på vad som är rätt. I Launikari & 

Puukari´s (2005) forskning diskuteras det utifrån att det finns två världsbilder grupper av människor 

utgår ifrån; gruppidentitet och individuell identitet. Detta kan ses som en väldigt förenklad bild hur vi 

kan definiera två skilda kulturer, en som tillhör en grupporienterad kultur där gruppen går före 

individen och en individorienterad kultur där individen går före gruppen. En individ som är född i ett 

annat land lär sig och påverkas av den kultur i vilken den verkar, därmed bör vi se på den kulturella 

identiteten som något som individen dels bär med sig från sitt födelseland men även något som formas 

i det ”nya” landet. Gamla och nya traditioner bygger individen, en transnationell påverkan gör sig 

synlig där kultur inte är något statiskt utan något föränderligt.  

                                                      
3http://www.uppsatser.se/om/v%C3%A4rderingar+och+yrken / hämtad 2011-02-25. 

http://www.uppsatser.se/om/v%C3%A4rderingar+och+yrken
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Stereotyper och marginalisering skapas av värdlandet (majoriteten), detta för att särskilja sin egen 

överlägsenhet. Detta gäller möjligheten till makt och arbete. Att definiera efter kulturtillhörighet bör 

förminskas, man bör istället se till vad individen gör eller vem de känner sig vara (ibid.). 

Globaliseringen och internationaliseringen gör att kulturell identitet är svårdefinierbar, samhällen som 

sammankopplas över nationsgränser är idag en realitet. Det typiska för en kultur kan idag vara 

ingredienser från flera olika kulturer. Avstånden mellan individer har kraftigt minskat i och med 

teknologins genomslagskraft och lett till en ökad nyfikenhet för andra kulturer. Nya myter och 

symboler skapas i det postmoderna och globala samhället. Identitet är en pågående process och kan 

inte ses som något beständigt och statiskt, med detta i beaktande förändras migranter av upplevelser 

och kulturen i det nya landet (ibid.). Detta kan kopplas till begreppet habitus (Broady, 1998) där 

habitus förändras i det nya landet och det kulturella kapitalet blir dels färgat av upplevelser i 

födelselandet och i ”värdlandet”, …”the individual will be able to not only define her/his now, but also 

her/his past” (Launikari & Puukari, 2005:105).  

 

Med denna kunskap som utgångspunkt ser man att kulturens betydelse är viktig för individens sätt att 

handla och tänka men att en kulturell identitet är något som ändras och utvecklas över tid. Detta är 

viktigt att ha i åtanke när man studerar ungdomar som har invandrat till Sverige och deras syn på 

yrken och sin egen karriär. 

 

2.2.2 Faktorer som inverkar för ungdomar med utländsk bakgrund 

i deras syn på arbete och karriär 

Ungdomar med invandrarbakgrund antas ha ett behov av att socialiseras in i arbetslivet. Det finns en 

tendens att fokus förflyttas från sociala villkor till etniska och kulturella traditioner. I platsannonser 

används ofta ord och begrepp som social kompetens och behov av att kunna tala bra svenska. Detta 

kan användas för social exkludering av utlandsfödda, unga med utländsk bakgrund har på så sätt större 

svårigheter att få jobb än etniskt svenska (Dahlstedt, 2007). Detta kan påverka ungdomar i deras syn 

på yrken och framtid i Sverige då diskrimineringsfaktorn är en realitet. Dahlstedt (2007) tar upp hur 

viktig skolan är för att skapa sig kontaktnät och ett ökat socialt och kulturellt kapital för elever med 

utländsk bakgrund. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) är en viktig faktor för eleverna för att komma 

ut och testa på olika yrken och få chansen att visa vad man går för. Dock sker ofta APU-placeringarna 

genom föräldrars kontakter och unga som är födda utomlands har i stor utsträckning föräldrar med litet 

kontaktnät på den svenska arbetsmarknaden. Vikten av APU är stor för elever med utländsk bakgrund, 

det är här många får chansen att bygga upp ett nätverk och skaffa sig erfarenheter och referenser. 

Ungdomar som saknar ett rikt socialt- och kapitalt nätverk drabbas hårt av sorteringen av APU-platser. 

Detta kan påverka dessa ungdomars syn på framtiden och den svenska arbetsmarknaden, deras 

kulturella identitet i samband med den svenska arbetsmarknadens diskriminering och ett begränsat 

kulturellt kapital kopplat till sysselsättning i Sverige kan te sig problematiskt. Dock finns en tendens 

att den kulturella identiteten och etniciteten används som den avgörande förklaringen för att personer 

med utländsk bakgrund har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige, andra faktorer 

får mindre roll (ibid.).  

Sammanfattningsvis fokuserar Dahlstedt (2007) på hur utbildningsval och syn på karriär påverkas av 

faktorer som innefattar klass och etniskt tillhörighet, därmed är denna forskning intressant utifrån 

uppsatsens undersökningsområde.  
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Lundqvist (2005) har genomfört en kvalitativ intervjustudie där hon intresserat sig för ungdomar med 

utländsk bakgrund och deras studie- och karriärsval. Intervjuerna är kombinerade med en bred och 

djup översikt över forskning på området.  I studien framgår att ungdomarna är påverkade av ett flertal 

faktorer i deras val och syn på sin framtid inom arbetsmarknad och utbildningsväsendet. En faktor som 

dyker upp är att en transnationell påverkan är av stor betydelse för ungdomar med utländsk bakgrund, 

de resonerar kring vad som kan vara fördelaktigt på den ”svenska” arbetsmarknaden men även 

födelselandets arbetsmarknad.  

 
De transnationella perspektiv som ungdomarnas berättelser kan sättas in i, belyser hur ungdomars 

karriärvägar och identifikationsprocesser i relation till framtida aspirationer om utbildning och arbete 

inte sällan sträcker sig utanför nationalstatliga gränser ( Lundqvist, 2005:60–61).  

 

Att välja ett yrke som har hög status i födelselandet spelar en central roll i ungdomarnas tankar kring 

yrken och framtid. Studien tar upp hur den socioekonomiska positionen i födelselandet och värdlandet 

spelar roll då dessa står som kontraster mot varandra, ”att länka ihop hemlandet här och hemlandet 

där”(Lundqvist, 2005:51). Både lokala, nationella och transnationella kontexter styr ungdomarnas tankar 

kring studie och yrkesval. 

Diskriminering har en inverkan på ungdomarnas syn på sina karriärer, de anser sig inte ha samma 

chans som etniskt svenska elever på den svenska arbetsmarknaden. Föräldrarnas position på 

arbetsmarknaden har betydelse, de som har hög utbildning från födelselandet men ändå inte får något 

jobb i Sverige leder till att barnen anser utbildning som bortkastad tid och arbete. Detta leder till att 

diskriminering är något som påverkar över generationsgränserna.  

 

Tydligt är att de på olika sätt säger sig vara medvetna om deras tillskrivna position på 

arbetsmarknaden och deras försämrade arbetsmarknadschanser på grund av att de är/kategoriseras 

som invandrare. Detta är också något som antagligen påverkar deras framtida karriärvägar och 

inverka på deras aspirationer, orienteringar och strategier i karriärval (Lundqvist, 2005:54). 

 

2.2.4 Ungdomars karriärsval 

I en rapport från Skolverket (Fransson & Lindh, 2004) har undersökts ungdomars tankar och strategier 

i val av utbildning. Dagens arbetsmarknad efterfrågar i allt högre grad utbildad arbetskraft vilket 

medfört att ungdomar tillbringar allt längre tid i utbildning. Hur skolsystemet ser ut liksom villkoren 

för studier påverkar individens valmöjligheter. Eleverna får kunskap om arbetsliv och yrken genom 

teoretisk undervisning i skolan samt från elevens praktikperioder på olika arbetsplatser. Ett hinder för 

ett ”fritt utbildnings- och yrkesval” som uppmärksammades i rapporten är de traditionella 

föreställningar om vad flickor respektive pojkar kan arbeta med (ibid.). De föreställningar som 

ungdomar skaffar sig i skolan sätter gränser för den egna utvecklingen, t.ex. vilka yrkesval som är 

möjliga snarare än individens begåvning. I dagens skolsystem finns många olika valmöjligheter för 

individen samtidigt som ett allt större ansvar läggs på den enskilda eleven när det gäller att göra ett 

utbildningsval. Pojkar och flickor har olika intressen för olika yrkeskategorier som förenklat innebär 

att pojkar intresserar sig för teknik och flickor för vård och omsorg (ibid.). De skilda utbildningsvalen 

kan till en del förklaras av att studievalen bekräftar sociala normer om vad kvinnor och män ska 

utbilda sig till. Normer som speglar samhälliga värderingar och som överförs via lärare, föräldrar, 

kamrater och media. Vid val av studieinriktning och utbildningsnivå har socioekonomiska resurser i 

individens uppväxtmiljö betydelse för deras val och det har visats i forskningsstudier att det finns en 
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social snedrekrytering till gymnasie- och högskolan där ungdomar från en högre social grupp når 

högre utbildning (ibid.). Förutom socioekonomiska villkor och kön spelar kulturell och etnisk 

tillhörighet en stor roll i val av karriär, men dock är kunskapen om betydelsen av de sistnämnda 

faktorerna begränsade (ibid.). Detta är en anledning till att titta närmare på dessa faktorer i 

uppsatsarbetet. 

 

2.2.5 Yrkesstatus 

Yrken spelar stor roll i våra liv, hur vi tänker kring yrken hänger också samman med hur vi ser på 

omvärlden. Definition av klasstillhörighet och den sociala positionen i samhället hänger starkt 

samman med vilket yrke man har. Lön har ett starkt samband med status, detta förändras långsamt 

över tid och syn på yrkens status hos olika befolkningsgrupper i västvärlden är likartade (Svensson & 

Ulfsdotter Eriksson, 2009). Dock finns lite kunskap om hur yrken rangordnas efter status i samhällen 

utanför västvärlden. Vilken kunskapsnivå man har om yrken påverkar hur man rangordnar det, vid 

liten kunskap om yrken så spelar de kulturella föreställningarna om yrken en stor roll. Det är inte bara 

våra egna uppfattningar som styr hur vi rangordnar yrken efter status utan vi påverkas av hur 

yrkesgrupper presenterar sig själva, hur medias bild av yrken ser ut och hur lärare, studie- och 

yrkesvägledare samt praktikplatser skapar bild om olika yrken. Status hänger samman med prestige, 

anseende och rykte (ibid.). För att förstå hur man bedömer yrkens status kan beskrivning av specifika 

yrken och dess egenskaper underlätta. I Svenssons och Ulfsdotter Erikssons (2009) undersökning 

framkom att lön, utbildning och makt är viktiga egenskaper för yrkens status. Att yrket är manligt 

dominerat, populärt och kräver stor arbetsinsats är egenskaper som har liten betydelse vid tillskrivande 

av yrkens status. Vid analysavsnittet i uppsatsarbetet kommer en diskussion föras om hur väl överens 

dessa egenskaper stämmer in med iakttagelserna för den specifika målgruppen. 

2.3 Anknytande litteratur  
Här redovisas den teori som ligger till grund för denna uppsats samt undersökningar som är kopplade 

till uppsatsarbetet. 

2.3.1 Brown´s teori om värderingar 

Brown (2002) ansåg att den tidigare forskningen om karriärutveckling länge har blundat för att 

involvera etniska och kulturella minoriteter. Brown´s teori om värderingar liknar Bandura´s koncept 

om förväntade resultat. Både värderingar och förväntade resultat är kognitiva strukturer som har 

beteendemässiga och affektiva dimensioner. Värderingar är övertygelser och tro som guidar individen 

hur man ska leva. Värderingar påverkar individens syn på val av sina aktiviteter och förhållandet till 

andra människor Skillnaden är dock att värderingar används som en övertygelse för att bedöma egna 

handlingar och underlättar för individen att välja det som känns viktigt i livet. I karriärutveckling 

samverkar värderingar med sociala faktorer t.ex. kultur, kön, intressen och förmåga. Brown var också 

väldigt influerad av Rockeach som menade att människan bedömer sin egen och andras handlingar 

mot en kärna av värderingar och tro (ibid.). Ett värdesystem innehåller en individs alla värderingar och 

inkluderar både kulturella och arbetsvärderingar (ibid.). Kulturella värderingar består av värden som 

handlar om människans natur (kan t.ex. vara god eller ond), förhållandet mellan människa och natur, 

tidsuppfattning, aktivitet (man kan vara spontan eller kontrollerad). En annan kulturell värdering som 

tas upp i teorin är den om huruvida en individ är individorienterad eller grupporienterad utifrån sättet 

att fatta beslut på. Grupporienterade värderingar handlar om hur gruppens åsikter påverkar individens 
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beslut om karriärval, där exempelvis familjens tankar och åsikter kan påverka individens beslut. 

Arbetsvärderingar handlar om värden som individen vill ska kunna tillfredställas genom arbete, t.ex. 

hög lön, ansvar (ibid.). Brown´s värderingsbaserade teori har till syfte att granska och analysera hur 

arbetsvärderingar och kulturella värderingar spelar roll i karriärutvecklingen hos individen.  

 

2.3.2  Arbetsvärderingar och framtid 

Ungdomsstyrelsen (2004) har gjort en undersökning om unga i åldern 16-29 år och deras attityder och 

värderingar till arbete, ca 2700 individer har svarat på postenkäter. Respondenterna i undersökningen 

lyfter fram viktiga egenskaper i arbetet såsom; trevliga arbetskamrater, en bra chef, god arbetsmiljö 

och intressanta arbetsuppgifter. I ungdomsstyrelsens undersökning har det visats att de unga med 

utländsk bakgrund lägger stor vikt vid karriär och organisation vilket menas med hög lön, möjlighet att 

klättra i karriärstrappan samt att arbetet motsvarar utbildningen. Att arbeta i team samt en jämn 

könsfördelning på arbetsplatsen har liten betydelse för både inrikesfödda och utlandsfödda ungdomar, 

dock lägger utlandsfödda ungdomar större vikt vid dessa egenskaper än inrikesfödda (ibid.). I Lovéns 

(2000) forskning framkommer att elever som är studiemotiverade anger arbetsuppgifternas innehåll 

som det viktigaste men att skoltrötta elever anger arbetskamrater och lön som de viktigaste faktorerna 

vid deras syn på arbete. Föräldrar och studie- och yrkesvägledaren har en central roll i elevers kunskap 

och syn på yrke och framtid enligt Lovén (2000), däremot spelar skolkamrater och lärare en mindre 

roll. 

En annan av ungdomsstyrelsens (2007) undersökningar visar att unga i ålder 16-29 år i hög 

utsträckning kan tänka sig att arbeta inom områden för kultur/media/design samt kropp/kost/hälsa och 

djur/natur. De områden som är minst populära bland unga i åldern 16-29 år är säkerhet/transporter, 

försvarsmakten samt läkemedel (ibid.). I undersökningen framkommer att det är liten skillnad mellan 

hur utlandsfödda och inrikesfödda ser på inom vilka områden man kan tänka sig att arbeta.  

 

2.3.3 Yrkesstatistik  

SCB har tagit fram statistik om de 30 största yrkena i Sverige 2009
4
 samt de 15 största yrkena för 

anställda födda utanför EU och Norden 2009
5
. Genom denna statistik i samband med Svenssons och 

Ulfsdotter Erikssons rapport om yrkesstatus (2009) gjordes urval av yrken i enkätfrågorna (se bilaga 

1). Enligt SCB:s statistik (2009) om yrken för målgruppen 16-64 år är vårdsektorn den med flest 

anställda, speciellt när det gäller kvinnor. Sektorer som bygg, transport och it-data har flest män 

anställda inom den svenska arbetsmarknaden. Kock, städerska, barnskötare och läkare är alla yrken 

där många som är födda utanför EU och Norden arbetar (SCB, 2009) och detta är taget i beaktande vid 

utformandet av enkäten. Vid urvalet av yrken till enkäten har hänsyn tagits till Svenssons och 

Ulfsdotter Erikssons rapport om yrkesstatus (2009) där 100 yrken valts ut för att se om de stämmer 

överens med tidigare svenska undersökningar samt internationella undersökningar. Svenssons och 

Ulfsdotter Eriksons (2009) undersökning visar att de yrken som anses ha hög status bland unga (>25 

år) är advokat, läkare, professor, pilot och civilingenjör. De yrken som rangordnats efter låg status i 

samma målgrupp (>25 år) är städerska, sophämtare, taxichaufför och bilmontör.  

                                                      
4 http://www.scb.se/pages/TableAndChart____133973.aspx (hämtad 2011-03-14) 

5http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309101.aspx (hämtad 2011-03-14)  

http://www.scb.se/pages/TableAndChart____133973.aspx
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309101.aspx
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I analysavsnittet beskrivs hur tidigare undersökningar stämmer överens med resultatet, detta för att se 

eventuella mönster i hur utlandsfödda ungdomar resonerar kring yrken och arbetsvärderingar med sin 

kulturella bakgrund som utgångspunkt. 
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3. Metod 

I avsnittet nedan beskrivs hur data samlats in och bearbetats, vilka etiska överväganden som har gjorts 

samt hur urvalet utifrån populationen gått till. Vidare kommer följande avsnitt att beskriva den 

vetenskapliga säkerheten. 

3.1 Undersökningsstrategi 

Uppsatsarbetet bygger på en kvantitativ metod i form av enkäter (se bilaga 1). Då syftet är att 

undersöka elevernas värderingar av yrken och om deras syn på yrken har samband med deras 

kulturella bakgrund, blev valet att använda kvantitativ metod för att kunna nå så många elever som 

möjligt. För att kunna se undersökningen ur ett vidare perspektiv passar metoden bäst för studien med 

hänvisning till Holme och Solvang (1997) som menar att kvantitativa metoder i samhällsforskning ger 

en ”tvärsnittsinformation för existerande uppfattningar och förhållningsätt”(1997:80). Styrkan med en 

kvantitativ metod ligger i en strukturerad och standardiserad uppläggning vilket kan möjliggöra en 

generalisering av det inhämtade materialet. Dock har denna undersökning inte som ambition att kunna 

generalisera då gruppen utlandsfödda är en oerhört bred grupp och undersökningen kommer endast att 

nå ett fåtal av dessa. Detta leder till att de data som insamlats kan ge en förståelse för hur utlandsfödda 

elever värderar yrken och sin framtid på arbetsmarknaden ur ett kulturellt perspektiv. En fördel med 

denna metod, är att man får ett större underlag än om man valt att använda sig av en kvalitativ metod 

såsom intervjuer. Detta genom att man når ett stort antal informanter på kort tid. Svagheten i metoden 

är att man inte kommer få ta del av elevernas tankar och reflektion i de svar de kommer att ge.  

3.2 Metoder och tekniker 

Anledningen till valet av en kvantitativ metod är att genom att göra enkätundersökningar så ökar 

anonymiteten hos informanterna. Valet av kvantitativ metod ger också detta arbete möjlighet att 

undersöka en större grupp som kan ge en översiktlig bild av hur man värderar yrken. Att undersöka en 

större grupp genom en kvalitativ metod hade för detta arbete blivit svårt, tidsåtgången hade helt enkelt 

inte varit tillräcklig. En fördel med kvantitativa metoder och enkäter är att arbetet har kunnat täcka in 

flera skolor på kort tid samtidigt som anonymiteten bevaras. Utgångspunkten i utformandet av enkäten 

var att skapa ett intresse och vilja att besvara frågorna. I ingressen presenterades syftet med 

undersökningen och där informerades respondenterna om anonymitet och frivillighet (se bilaga 1). 

Enkätfrågorna är uppbyggda i jagform för att respondenterna ska kunna ta till sig frågorna på ett 

personligt plan. Ett enkelt språkbruk är att föredra, vilket varit i åtanke vid utformningen. Enkäten har 

arbetats fram med frågor som belyser sammanhanget från flera olika synvinklar. Detta för att få en mer 

riktig uppfattning om informanternas attityder och värderingar, då dessa annars kan vara svåra att 

mäta. 
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3.3 Genomförandesteg 

Med hjälp av internet
6
 gjordes sökning på den samordnade enheten i Stockholms kommun som 

erbjuder individuella programmet med inriktning språkintroduktion på gymnasiet. Kontakt togs med 

en studie- och yrkesvägledare från den samordnande enheten för nyanlända gymnasielever. Där 

presenterades uppsatsens syfte samt att eleverna ska kunna prata och skriva svenska någorlunda bra. 

Denna kontakt resulterade i en lista på sex skolor i Stockholmsområdet. Introduktionsbrev (se bilaga 

2) och mail skickades till skolorna utan resultat, därefter åkte vi direkt till två av skolorna och 

presenterade syftet med uppsatsarbetet och detta ledde till tidsbokning för undersökning hos dessa 

skolor.  

  

3.4 Urval och urvalsgrupp 
I undersökningen deltog 70 elever totalt, två av dessa är födda i Sverige och räknades därmed inte till 

urvalsgruppen då de inte är utlandsfödda. Tre av eleverna valde att inte delta då de lämnade in tomma 

enkäter, dessa räknas som bortfall och detta ger en total siffra på 65 respondenter. Vid 

enkätundersökningen som ligger som grund för resultatredovisningen framkom också att alla inte 

svarat på alla frågor vilket lett till internt bortfall på vissa frågor. Medelåldern på respondenterna är 

18,4 år där den yngsta är 16 år och den äldsta 21 år. Valet av de två skolorna skedde utifrån ett 

slumpmässigt urval då dessa var de skolor som först tackade ja till att ställa upp i undersökningen. Den 

totala populationen utgår från utlandsfödda elever i den kommunala gymnasieskolan i Stockholm, 

dessa elever går individuella programmet med inriktning mot språkintroduktion och klasserna har 

endast utlandsfödda elever. Den totala summan av sådana skolor är sex stycken med totalt 359 elever i 

de så kallade språkintroduktionsklasserna inom det individuella programmet. De 65 respondenterna i 

denna undersökning ger ett urval på ca 20%  av den totala populationen.   

 

För att säkerställa undersökningens giltighet fanns det krav på att eleverna som svarar på enkäten har 

en god förståelse av det svenska språket, detta för att de ska kunna förstå och svara sanningsenligt. De 

undersökta klasserna har utlandsfödda elever som går på gymnasiet på det individuella programmet 

med inriktning språkintroduktion. Eleverna har ett åldersspann på 16-21 år. Urvalsgruppen är 

homogen med tanke på att den innefattar ungdomar ur en viss åldersgrupp som är utrikesfödda, dock 

är urvalsgruppen heterogen med tanke på att utrikesfödda innefattar en mängd olika nationaliteter. 

Åldersmässigt är uppsatsundersökningen styrd av skolornas regler för vilka som får studera i den 

svenska gymnasieskolan. I den nya skollagen
7
 (se 17 kap 12§) har det införts ändringar där 

individuella program ersätts med fem introduktionsprogram för elever som är obehöriga till de 

nationella gymnasieprogrammen. Introduktionsprogrammen omfattar preparandutbildning, 

programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 

Målgruppen i uppsatsarbetet är relativt nyanlända ungdomar som har möjlighet att läsa 

språkintroduktionsprogrammet (se 17 kap 12§) där tyngdpunkten ligger på det svenska språket. 

  

                                                      
6 www.ivik.edu.stockholm.se (hämtad 2011-02-25) 

7 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K15 (hämtad 2011-05-09). 

http://www.ivik.edu.stockholm.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K15
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3.5 Datainsamling 

Enkäten (se bilaga 1) har testats på en elev ur den valda urvalsgruppen för att se om frågorna var 

tillräckligt tydliga och förståeliga innan undersökningen ägde rum. Efter detta test gjordes vissa 

justeringar i enkäten. Enkätundersökningen gjordes på plats i de två skolorna, enkäterna delades ut i 

klassrummet och respondenterna fick en lektionstimme för att svara på dessa. Sedan samlades dessa in 

som underlag för resultatredovisningen i uppsatsarbetet. Enkäternas svar fördes in i ett 

förprogrammerat excelprogram som själv summerar och räknar ut antal, procent och medelvärde på de 

olika svarsalternativen. I enkäten (se bilaga 1) fanns även några öppna frågor som bearbetats och 

sammanställts manuellt i word (microsoft office word). De sammanställda enkäterna i excel och word 

finns i författarnas ägo. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

För att de utlandsfödda gymnasieeleverna skulle kunna förstå enkätundersökningen och att de skulle 

ge uppriktiga svar fanns ett krav att informanterna förstod något sånär god svenska. Vid 

enkätundersökningar får man räkna med ett visst bortfall då deltagandet i undersökningen är frivillig, 

vad som är acceptabelt som bortfall beror på undersökningens syfte och vad resultaten ämnas 

användas till (Wärneryd m fl, 1990). I detta uppsatsarbete fanns ett mycket litet bortfall som inte 

påverkat resultatet i undersökningen. Uppsatsarbetet är fritt från organisationers eller företags 

intressen, ingen som helst sponsring har legat som grund för detta arbete. Valet av 

undersökningsområde har gjorts av författarna utan påtryckningar, det enda som kan driva arbetet åt 

endera hållet är författarnas egna uppfattningar och värderingar liksom den forskning som ligger till 

bakgrund för denna uppsats. Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant 

informationen bearbetas och en hög reliabilitet erhålls om olika och oberoende mätningar av samma 

fenomen ger liknande resultat (Holme och Solvang, 1996). Detta uppsatsarbete bygger på tidigare 

undersökningar om ungdomars värderingar och attityder kring yrken, status och framtida karriär. 

Enkätundersökningen har gjorts i noga övervägande så att den ska motsvara valda syfte och 

problemområde, den har utformats av författarna med hjälp av tidigare forskning på området. Enkäten 

har kodats och kategoriserats för att möjliggöra resultatets mätbarhet. 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Forskaren bör – och måste i många fall – göra allt för att skydda undersökningspersonernas identitet 

med tanke på att forskningen kan komma att användas för andra syften än de avsedda. Respondenterna 

i detta uppsatsarbete blev informerade om deras anonymitet och frivillighet i det skriftliga 

framförandet. Denna information gavs även muntligt i samband med utdelandet av enkäterna. Detta 

för att nå ett informerat samtycke vilket betyder att de personer som blir utforskade måste informeras 

om och samtycka till att ingå i undersökningen (May, 2001). Vid detta uppsatsskrivande har respekt 

tagits till kulturers och samhällens skiftande värderingar för att inte riskera att spegla fördomar. 

Förståelse snarare än begripande  har varit centralt i detta arbete. Att förstå och inte bara begripa 

hjälper till att tona ner de egna tolkningar och värderingar som annars kan påverka resultatet i detta 

uppsatsarbete. Undersökningen har i så stor utsträckning som möjligt följts av god etik och hänsyn till 

de fyra huvudkrav vid forskning som beskrivs av Johannessen & Tufte (2003): informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet – respondenternas 
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har informerats både muntligt och skriftligt om undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt 

och att man har rätt till att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet – att deltagare har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Eftersom målgruppen är elever som går på gymnasiet kan de enligt de 

etiska reglerna själva bestämma över sin medverkan utan samtycke från föräldrarna. 

Konfidentialitetskravet- för att skydda deltagarnas identitet och anonymitet nämns varken skolor eller 

respondenter till namn i uppsatsen. Nyttjandekravet – all information och material används enbart för 

uppsatsarbetet och inget annat syfte. 

  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Enkäterna har sammanställts i excel och i word. Därefter har dessa data analyserats för att se viktiga 

mönster, likheter och skillnader hos respondenternas svarande. Relationen mellan variabler har gjorts, 

t ex födelseområde kopplat till hur respondenterna värderar yrken efter status. Respondenterna har fått 

svara på frågorna efter intervallskalor från 1-5 och detta har sedan analyserats. Vissa frågor i enkäten 

har varit öppna och dessa har analyserats kvalitativt.  

 

3.9 Resultatredovisningssätt 

Resultaten redovisas i tabellform, figurform samt i skriftlig form. Resultatdelen inleds med en 

presentation av respondenterna och sedan redovisas resultat temavis. Dessa teman följer delvis 

enkätens utformning för att underlätta för läsaren. Relation mellan variabler har även redovisats i 

resultatdelen.  

 

 

 

 

 



  Sida 20 
 

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer redovisning av insamlad data att ske. Redovisningen sker dels i tabellform och 

figurform och dels i text, detta för att göra det så åskådliggörande som möjligt för läsaren. 

4.1 Social bakgrund 

Nedan presenteras respondenternas sociala bakgrund fördelat efter födelseområde, kön samt antal år i 

Sverige. 

  

4.1.1 Födelseområde 

Totalt ingår 65 elever i undersökningen. De två största grupperna är födda och uppvuxna i länder från 

Asien och Afrika. Respondenter födda i Asien uppgår till 35 % och födda i Afrika till 32 %. Vidare 

fördelning är Europa med 20%, Sydamerika sju % samt Nordamerika två %. Tabellen nedan (tabell 1) 

visar respondenternas födelseområde uppdelat i världsdel, antal och procent.   

 

Tabell 1. Respondenterna 

Världsdel Antal elever Procent 

Asien 23 35% 

Afrika 21 32% 

Europa 13 20% 

Sydamerika 7 11% 

Nordamerika 1 2% 

Totalt: 65 100% 

 

En närmare beskrivning av vilka länder som är representerade i de olika världsdelarna följer nedan (se 

tabell 2). 
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Tabell 2. Världsdelar och länder 

Världsdel Land 

Europa Polen (2 st), Ryssland (2 st), 

Serbien (2 st), Turkiet (4 st), 

Ukraina (2 st), Österrike (1 st).  

Asien Afghanistan (3 st), Azerbajdzjan 

(1 st), Bangladesh (1 st), Irak (8 

st), Iran (1 st), Kazakstan (1 st), 

Kina (3 st), Kirgizistan (1 st), 

Mongoliet (1 st), Palestina (1 st), 

Thailand (2 st). 

 

Afrika Angola (1 st), Elfenbenskusten 

(1 st), Eritrea (1 st), Etiopien (2 

st), Gambia (1 st), Kongo (1 st), 

Mogadishu (1 st), Rwanda (1 st), 

Somalia (10 st), Uganda (2 st). 

 

Sydamerika Bolivia (2 st), Chile (1 st), 

Colombia (1 st), Ecuador (1 st). 

Kuba (2 st). 

Nordamerika Kanada (1 st). 

 

De länder som är vanligast representerade är Irak och Somalia med åtta respektive tio respondenter. 

Kuba, som egentligen tillhör Nordamerika, har i uppsatsarbetet lagts till i gruppen Sydamerika. Kuba 

passar bättre kulturellt med Sydamerika jämfört med Nordamerika där Kanada finns representerat.  

 

4.1.2 Kön 

Fördelningen efter kön är 36 tjejer och 29 killar vilket ger fördelningen 55,4% tjejer och 44,6% killar 

som figuren nedan visar (figur 1). 
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Figur 1. Fördelning efter kön. 
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I nedanstående tabell redovisas resultat om respondenternas antal och uppdelning efter världsdel och 

hur könsuppdelning ser ut efter varje världsdel (tabell 3). 

Tabell 3. Respondenternas fördelning efter världsdel och kön. 

Världsdelar Kvinnor Män  

Europa 9 4 

Asien 11 12 

Afrika 12 9 

Sydamerika 4 3 

Nordamerika 1 - 

Totalt: 65 

personer 

37 kvinnor 28 män 

 

4.1.3 Antal år i Sverige 

De flesta av respondenterna har bott i Sverige mellan två till tre år. Drygt 25 av respondenterna har 

bott i Sverige i två år och drygt 20 av respondenter i tre år, sammantaget har 75% av respondenterna 

bott i Sverige två till tre år. Den som har bott längst i Sverige har varit här i åtta år och kortast tid är de 

som bott i Sverige i ett år. 

 

4.2 Föräldrarnas utbildningsnivå 

I undersökningen framkommer vilken högsta utbildning respondenternas föräldrar har. Andel av 

respondenterna vars moder har högskoleutbildning uppgår till 35 procent, följt av gymnasieskola på 31 

procent och grundskola 20 procent. I rubriken övrigt ingår de respondenter som uppgett att deras 

mödrar saknar utbildning eller ej avslutad grundskoleutbildning. Vissa respondenter saknar också 

vetskap om deras mödrars utbildningsbakgrund, dessa hamnar också under stapeln övrigt (se figur 2).   
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Figur 2. Högsta utbildning mor. 

 

Andel respondenter som uppger högskola som faderns högsta utbildning uppgår till 56 procent följt av 

gymnasieskola på 29 procent och grundskola på åtta procent (se figur 3). Andel som har uppgett 

alternativet övrigt för faderns utbildning uppgår till sex procent.  
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Figur 3. Högsta utbildning far. 
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4.3 Värdering av vad som är viktigt för ett yrkes 

status  

Eleverna i de undersökta skolorna har svarat på vilka påståenden de anser vara viktiga eller mindre 

viktiga för tillskrivandet av yrkens status. Resultatet visar att karriärmöjligheter inom yrket är det 

högst rangordnade påståendet där 93% svarat att detta har mycket stor eller stor betydelse för ett yrkes 

status. Andra påståenden som rangordnas högt är att yrket ger hjälp till andra, ger hög lön samt är fritt 

och självständigt. Att ett yrke ger hjälp till andra samt att det ger hög lön har 86% av eleverna svarat 

som mycket stor eller stor betydelse för tillskrivande av ett yrkes status, följt av att yrket är fritt och 

självständigt där 80% svarat att detta har mycket stor eller stor betydelse. De lägst rangordnade 

påståenden som resultatet visar på är att yrket är typiskt manligt, typiskt kvinnligt, att det kräver kort 

utbildning samt att det är populärt. Vid påståendet typiskt manligt svarar 22% av respondenterna att 

detta har mycket stor eller stor betydelse för ett yrkes status, typiskt kvinnligt svarar 24% vara av 

mycket stor eller stor betydelse, att yrket kräver kort utbildning samt att det är populärt svarar 29% att 

detta har mycket stor eller stor betydelse för ett yrkes status.  

Figur 5. Respondenternas uppfattningar om vad som inverkar på ett yrkes status. 

 

Frekvensen på de som svarat att de inte har någon uppfattning är högst vid kort utbildning, typiskt 

kvinnligt samt typiskt manligt. Respondenternas födelseregion kopplat till hur de svarat på vilka 

påståenden som är viktiga för ett yrkes status visar på marginella eller inga skillnader.  
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4.4 Status i relation till yrken 

Respondenterna har fått 30 förvalda yrken att förhålla sig till (se bilaga 1, fråga 9), de har svarat på om 

yrket anses ha mycket hög status, hög status, varken eller, låg status eller mycket låg status. Nedan 

visas de yrken som rangordnats högst efter status (tabell 4). Läkare anses ha högst status följt av 

professor och tandläkare. 

 

 

Tabell 4.  Yrken som respondenterna anser ha högst status 

5= mycket hög status; 4= hög status 

Yrke Antal Antal i % 

svar 

alternativ 

5& 4 

Medel 

värdet 

Världsdel Kvinnor Män 

Advokat 47 78% 4,24 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

7 

8 

6 

4 

1 

4 

8 

6 

3 

- 

Ingenjör 46 77% 4,19 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

5 

6 

7 

4 

1 

2 

10 

8 

3 

- 

Läkare 51 84% 4,53 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

7 

9 

8 

4 

1 

4 

8 

7 

3 

- 

Professor 50 83% 4,34 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

8 

10 

7 

4 

1 

4 

7 

6 

3 

- 

Tandläkare 48 80% 4,22 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

6 

9 

6 

4 

1 

3 

10 

6 

3 

- 

 

 

Nedan visas de fem yrken som respondenterna anser ha lägst status (tabell 5). Städerska anses ha lägst 

status följt av frisör och sophämtare. 
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Tabell 5. Yrken som respondenterna anser ha lägst status  

1= mycket låg status; 2= låg status 

Yrke  Antal  Antal i % 

alternativ 

1&2 

Medelvärdet Världsdel Kvinnor Män 

Frisör 28 47% 2,68 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

6 

7 

3 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

- 

Kock  21 35% 2,93 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

5 

3 

5 

- 

1 

3 

3 

1 

Receptionist  17 31% 3,11 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

3 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

- 

Sophämtare  25 45% 2,55 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

7 

6 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

- 

- 

Städerska  29 50% 2,44 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

7 

5 

2 

2 

1 

2 

5 

3 

2 

- 
 

 

4.5 Viktiga egenskaper för den framtida 

arbetsplatsen 

När respondenterna fick fundera över vad som är viktigt på den framtida arbetsplatsen visar resultatet 

att egenskaperna fast anställning, en bra chef, hög lön samt möjlighet till personlig utveckling är de 

som rangordnas högst. Om man lägger samman de som svarat mycket viktigt och ganska viktigt vid 

egenskaperna fast anställning, en bra chef samt hög lön hamnar den procentuella satsen på 94%. 

Personlig utveckling har 93% svarat att det är mycket eller ganska viktigt för den framtida 

arbetsplatsen. Det som anses var minst viktigt på den framtida arbetsplatsen är att den finns i närheten 

av bostaden, att arbetet sker i team samt att det finns en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Att 

arbetet finns i närheten av bostaden har 49% svarat att detta är mycket eller ganska viktigt, att arbetet 

sker i team samt att arbetsplatsen har en jämn könsfördelning har 51% svarat att detta är mycket eller 

ganska viktigt. 
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Figur 5. Önskade egenskaper på den framtida arbetsplatsen. 

 

De flesta egenskaperna är viktiga för ett bra arbete hos respondenterna. Inget av de redovisade 

påståendena har en övervikt av inte alls viktigt och inte särskilt viktigt.   

4.6 Personer och faktorer som kan inverka på 

elevernas framtida yrkesval 
 

Vid frågan vilka personer och faktorer som är viktiga för elevernas framtida yrkesval visar resultatet 

på att föräldrar har en stor inverkan på eleverna. Drygt 75% har svarat att föräldrarna är mycket 

viktiga vid framtida yrkesval. Elever födda och uppvuxna i Europa och Sydamerika lägger något 

större vikt vid föräldrars tyckande vid framtida yrkesval än elever födda i Afrika, Asien och 

Nordamerika. Studie- och yrkesvägledaren har en mycket viktig eller ganska viktig roll anser 72% av 

respondenterna. Mor- och farföräldrar anser 65% av eleverna ha en mycket viktig eller ganska viktig 

roll för framtida yrkesval, här svarar framförallt elever födda i Afrika och Sydamerika att dessa 

personer är mycket eller ganska viktiga för framtida yrkesval. Den lägst rangordnade är kategorin 

kompisar, här har 53% av eleverna svarat att deras kompisar är mycket viktiga eller ganska viktiga 

personer vid framtida yrkesval.  
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Figur 6. Personer och faktorer som respondenterna anser inverkar på framtida yrkesval.  

 

Samtliga nämnda faktorer och påståenden i figur 6 har en övervikt av mycket viktigt eller ganska 

viktigt hos respondenterna.  

 

4.7 Populära framtida yrken hos eleverna  

 

I den avlutande frågan i enkäten ger respondenterna svar på vilka tre yrken de kan tänka sig arbeta 

med i framtiden. Nedan redovisas de fem yrken som är mest populära hos respondenterna (tabell 6). 

Tabellen visar antal respondenter som valt ett yrke fördelat efter kön och världsdel.  
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Tabell 6. Yrkens popularitet i relation till världsdel och kön. 

Yrke Antal Världsdel Kvinnor Män 

Polis 13 Europa  

Asien  

Afrika 

Sydamerika 

2 

1 

1 

- 

2 

4 

1 

2 

Advokat/juridik 13 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

- 

- 

Datatekniker/ data/ 

dataprogrammerare 

10 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

1 

- 

1 

- 

2 

4 

1 

1 

Lärare/pedagog/ 

musik/historielärare 

10 Europa 

Asien 

Afrika 

- 

2 

2 

1 

2 

3 

Läkare 10 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

1 

1 

4 

1 

1 

- 

2 

- 

 

 Det yrke som är populärast bland respondenterna är advokat och polis. Dessa yrken har 13 elever 

skrivit att de vill arbeta med. När det gäller advokat ser vi en överrepresentation av tjejer, elva av de 

13 som svarat advokat som ett möjligt framtidsyrke är tjejer. En högre andel av de 13 är från Europa, 

där fem svarar att de vill bli advokat. Tre stycken är från Asien, tre från Sydamerika och två från 

Afrika. De vanligaste motiveringarna till att vilja bli advokat är att man vill arbeta för rättvisa, hjälpa 

människor i svåra situationer och att man tjänar mycket pengar. Eleverna nämner också yrket som 

intressant. När det gäller polisyrket är nio av 13 respondenter killar. Fördelningen efter födelseområde 

är fem från Asien, fyra från Europa, två från Afrika, en från Sydamerika samt en från Nordamerika. 

Motiveringar till att vilja bli polis är att man vill hjälpa samhället och skapa trygghet och säkerhet för 

människor, att möta människor och arbeta efter vad som är rätt och fel. Tio respondenter svarar att 

läkare vore ett framtidsjobb för dem. Sju av dessa är tjejer och en klar dominans av elever som vill bli 

läkare är födda i länder inom Afrika, sex stycken. Två av eleverna som vill bli läkare är födda inom 

Europa, en i Sydamerika och en i Asien. Motiveringarna till att vilja bli läkare är att hjälpa människor 

och speciellt i fattiga länder i tredje världen. Det är ett modernt jobb och man tjänar bra med pengar. 

Ett annat jobb där eleverna framhåller att man vill hjälpa människor och speciellt i tredje världen är 

politiker där fyra elever svarar att de vill arbeta med detta i framtiden. Lärare är ett annat populärt 

framtidsjobb, även här har tio elever svarat att de kan tänka sig att bli lärare. Här är sex av tio killar 

och även här dominerar elever födda inom Afrika, fem stycken. Fyra av eleverna är födda inom Asien 

samt en i Europa. Varför de har valt detta yrke framkommer att en vilja att lära andra det man kan, att 

hjälpa de i födelselandet med låg utbildning samt att det är ett intressant yrke. Datatekniker och 

dataprogrammerare är ett annat populärt yrke bland respondenterna. Här har tio elever svarat att de 

kan tänka sig att arbeta med detta i framtiden. Åtta av de som vill arbeta med data är killar där fyra är 

från Asien, tre från Europa, två från Afrika samt en från Sydamerika. Kunskap och intresse om datorer 

är den vanligaste förklaringen till att man vill arbeta inom data. 

 

Tittar man på yrkessektorer finner man att en vilja att arbeta inom hälso- och sjukvård är den klart 

dominerande (se tabell 7). Vid frågan i enkäten ombads respondenterna att skriva tre yrken som de vill 

arbeta med i framtiden, detta leder till att en respondent kan ha valt tre olika yrken inom samma 
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sektor. Därmed är det intressant att i yrkessektorerna titta på antalet val och inte antalet respondenter. 

Yrken som är eftertraktade hos respondenterna inom sektorn för hälso- och sjukvård är i fallande 

ordning läkare, psykolog, sjuksköterska, tandläkare, apotekare, veterinär samt barnmorska. En 

tredjedel av de val som gjordes inom sektorn för hälso- och sjukvård var läkare. Det totala antalet val 

inom sektorn för hälso- och sjukvård landar på siffran 31. En annan yrkessektor som är populär är 

kultur, media och design. Yrken som valts inom denna sektor är i fallande ordning fotomodell/modell, 

tolk, designer, journalist, konstnär, fotograf, författare, regissör samt dansare. Yrket fotomodell utgör 

20% av valen inom denna sektor. Det totala antalet val inom denna sektor är 20. Ytterligare en 

yrkessektor som är attraktiv är sektorn för administration, ekonomi och juridik. Här är yrket som 

advokat och jurist det mest populära, detta yrke utgör 65% av valen inom denna sektor. Inom sektorn 

för data/IT finns en dominans av de manliga respondenterna medans i de tre övriga sektorerna har en 

övervikt av kvinnor (se tabell 7). Ovanliga yrken som nämnts som möjligt framtida yrke är detektiv, 

tatuerare och fotbollsspelare. 

 

Tabell 7. Populäraste yrkessektorer fördelat efter världsdel och kön. 

Yrkessektor Antal val Världsdel Män Kvinnor 

Hälso- och sjukvård 31 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

Nordamerika 

1 

- 

3 

- 

- 

8 

6 

8 

2 

3 

Kultur, media, 

design 

20 Europa 

Asien 

Afrika 

 

- 

4 

2 

4 

8 

2 

 

Administration, 

ekonomi, juridik 

 

 

 

20 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

 

1 

1 

2 

- 

 

5 

3 

4 

4 

 

Data/IT 16 Europa 

Asien 

Afrika 

Sydamerika 

 

2 

5 

3 

- 

1 

1 

3 

1 

 

 

I tabellen ovan (tabell 7) visas de sektorer där flest respondenter kan tänka sig arbeta inom. Varje 

respondent har fått välja maximalt tre stycken yrken vilket gör att samma person kan ha valt tre yrken 

inom samma sektor.  

  

4.8 Respondenternas motivering av framtidsyrken 

Vid sammanställning av respondenter från Asien och Afrika, som är de områden med flest antal 

respondenter, visar det sig skillnad i motiveringar till varför man tänka sig arbeta med ett visst yrke. 

Respondenter från Asien motiverar sina val vid en övervikt av att yrket genererar hög lön och att 

arbetet är intressant och spännande. Så här motiverar en kille från Kina sitt val till att vilja bli arkitekt: 

”det är ganska roligt att skapa ett hus på egen hand och det ger mycket hög lön och är mycket 

fri”(respondent 56). 
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Respondenter från Afrika motiverar sina val med fokus på att hjälpa andra och speciellt i fattiga 

länder, även att förändra orättvisa system speciellt i födelselandet. Så här motiverar en kille född i 

Somalia sitt val av läkare: 

”gillar att hjälpa folk som har olika sjukdomar och fattigaste länder speciellt Africa och andra 

länder”(respondent 23). 

Så här motiverar en tjej född i Somalia sitt val av att vilja bli politiker: 

”jag vill kämpa för tredje världen”(respondent 37).  
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5. Analys 

Nedan följer en analys av de resultat som framkommit i uppsatsarbetet. 

5.1 Respondenternas framtida yrkesval 

 

Hälso- och sjukvård är den dominerande sektorn när det gäller respondenternas framtida yrkesval. 

Yrken såsom läkare, sjuksköterska, psykolog och tandläkare är vanliga framtidsyrken hos 

respondenterna. Även motiveringar till varför man valt dessa yrken innehåller hjälpande av andra 

människor och speciellt i tredje världen, detta gäller speciellt respondenter födda och uppvuxna i 

länder inom Afrika. Att man vill hjälpa samhället och människor där man är född och uppväxt tyder på 

ett transnationellt perspektiv hos respondenterna. Både lokala, nationella och transnationella kontexter 

styr ungdomarnas tankar kring studie och yrkesval (Lundqvist, 2005) och den kulturella identiteten 

formas av födelselandet och det ”nya” landet (Launikari & Puukari, 2005). Hälso- och sjukvård 

klassificeras som hjälpande yrken där man tar hand om och hjälper andra människor, i 

grupporienterade kulturer går gruppen före individen (Brown, 2002; Launikari & Puukari, 2005) vilket 

kan ha påverkan på respondenternas tankar. Viktiga egenskaper för ett yrkes status hos respondenterna 

är bland annat hjälp till andra, detta skiljer sig från tidigare undersökningar (Svensson & Ulfsdotter 

Eriksson, 2009). Att hjälpa andra i yrket tillskriver yrket hög status anser respondenterna, detta kan ha 

en påverkan på att många vill arbeta med dessa typer av yrken. Detta tyder på att yrken inom hälso- 

och sjukvården dels kan generera en hög statusposition i samhället samt att det kan ge möjlighet till att 

hjälpa och arbeta med människor. Respondenterna som svarat att de vill bli advokat, polis samt 

politiker motiverar detta med en möjlighet att hjälpa samhället i vilket man är född, att ändra på 

system som inte är tillfredsställande och verka för säkerhet och trygghet. Även här funderar 

respondenterna i banor av transnationell påverkan, ”att länka ihop hemlandet här och hemlandet 

där”(Lundqvist, 2005:51). Respondenter födda i Afrika skiljer sig något åt från respondenter födda i 

Asien när det gäller motivering till varför man vill arbeta med ett visst yrke. Speciellt de elever som är 

från afrikanska länder motiverar sina val av att de vill förändra orättvisa system och hjälpa fattiga i 

tredje världen. Elever födda och uppvuxna i asiatiska länder motiverar sina val utifrån att de vill uppnå 

en individuell trygghet med hög lön och intressant jobb. Den omgivning vi lever i påverkar våra val 

och ett yrkesval är resultat eller en belöning man tror sig få av de handlingar man gör utifrån de 

värderingar man har (Brown, 2002). Elever uppvuxna i mindre utvecklade länder med låg ekonomisk 

standard och inbördeskrig (som t ex Somalia) har påverkats av den verklighet i vilken de levt under 

många år och ser nu möjligheten att kunna förändra och förbättra situationen i dessa länder, 

upplevelser och omgivning har en stor inverkan på kulturella värderingar och formandet av habitus 

(Broady, 1998). 

 

5.2 Faktorer som inverkar i syn på yrken 

Resultatdelen i denna uppsats visar på att gymnasielever med utländsk bakgrund i stor utsträckning 

vill arbeta med yrken där det krävs akademisk utbildning, detta är ett resultat tidigare forskning visat 
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på där arbetsmarknaden allt mer efterfrågar arbetskraft med utbildning som leder till att ungdomar 

tillbringar allt längre tid i utbildningsväsendet (Fransson & Lindh, 2004). Föräldrarna till 

respondenterna har en utbildningsbakgrund vilken präglas av högskole- eller universitetsutbildning 

vilket kan ha påverkan på de akademiska yrken som är eftersträvansvärda vid det framtida valet. Mor- 

och farföräldrar anses ha en viktig påverkan i respondenternas studie- och yrkesväljande, detta kan 

kopplas till en grupporienterad kultur där gruppen har en viktig påverkan på individen (Brown, 2002 

;Launikari & Puukari, 2005). 

Resultatet i denna uppsats visar på att de yrken som är populära som framtida val är generellt sätt 

vanliga yrken såsom läkare, advokat, lärare, ingenjör (data) och polis. Detta kan bero på elevernas 

begränsade kunskap om arbetsmarknaden då de befinner sig i en ålder där etablering på densamma 

ännu inte skett, praktik (APU) är viktigt för elever med utländsk bakgrund för att skapa kontakter och 

erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden (Dahlstedt, 2007). Enligt respondenternas svar kan man 

se att tidigare arbetslivserfarenhet/praktik anses vara viktigt vid framtida yrkesval. När kunskapen om 

arbetsmarknaden är begränsad sker karriärutvecklingen likt en samverkan mellan värderingar och 

sociala faktorer. Dessa värderingar och sociala faktorer innefattar kultur, kön, intresse och förmågor 

(Brown, 2002). De valda yrken som gjorts av respondenterna har i stor utsträckning även hög status 

enligt de själva, vilken kunskapsnivå man har om yrken påverkar hur man rangordnar det. När liten 

kunskap finns spelar de kulturella föreställningarna stor roll (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). 

När respondenterna ombads rangordna yrken efter status framkom att de med högsta siffrorna är yrken 

som traditionellt och internationellt anses ha hög status, dessa är läkare, professor, advokat och 

ingenjör. Något förvånande var att tandläkare rangordnades så högt, detta tyder på att detta yrke har en 

högre status i kulturer utanför Sverige och Norden. När det gäller yrkesstatus påverkas ungdomar av 

hur yrkesgrupper presenterar sig själva, hur medias bild av yrken ser ut och hur föräldrar, lärare, 

studie- och yrkesvägledare samt praktikplatser skapar bild om olika yrken (ibid.).  

 

5.3 Viktiga egenskaper på den framtida 

arbetsplatsen 

Tidigare forskning visar på att ungdomar med utländsk bakgrund lägger stor vikt vid karriär och 

organisation vilket innefattar hög lön, möjlighet att klättra i karriärstrappan samt att arbetet motsvarar 

utbildningen (Ungdomsstyrelsen, 2004). Resultatet i denna uppsats visar på att respondenterna lägger 

stor vikt vid fast anställning, att arbetet har en bra chef, bra lön samt möjligheter till personlig 

utveckling. I ett samhälle som idag genomgått en lågkonjunktur med hög arbetslöshet som följd, 

speciellt bland ungdomar, påverkar detta respondenternas syn på fast anställning som det viktigaste på 

den framtida arbetsplatsen. Även hög lön och en bra chef anses viktigt vilket likt fast anställning är en 

trygghetsfaktor, detta kan liknas vid Lovéns forskning om ungdomar och yrkesval (Lovén, 2000). 

Arbetsvärderingar handlar om värden som individen vill ska kunna tillfredsställas där hög lön är ett 

sådant värde (Brown, 2002). Tidigare forskning visar på att ungdomar i hög utsträckning vill arbeta 

inom kultur/media/design, kropp/kost/hälsa samt djur och natur (Ungdomsstyrelsen, 2007). Denna 

uppsats visar på att respondenterna främst vill arbeta inom sektorn för hälso- och sjukvård, följt av 

kultur/media/design och administration/juridik samt data/IT. Detta tyder på en viss skillnad från 

tidigare forskning. Vad som är extra intressant är att studera hur könsfördelningen ser ut inom de olika 

sektorerna där hälso- och sjukvård har en klar dominans av kvinnliga respondenter och data/IT med en 

dominans av manliga respondenter, detta visar även statistik från SCB (2009) på. Det finns 



  Sida 34 
 

traditionella föreställningar om vad flickor respektive pojkar kan arbeta med där flickor intresserar sig 

för vård/omsorg och pojkar för teknik (Fransson & Lindh, 2004). Denna könsstereotypa syn på yrken 

spänner alltså över nationsgränser och kulturbarriärer, värderingar innefattar sociala faktorer där kön 

är en sådan faktor (Brown, 2002).   
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6. Slutsats 

Nedan besvaras forskningsfrågorna i uppsatsen.  

 

6.1 Hur värderar utlandsfödda gymnasieelever 

olika yrken? 
 

De yrken som värderas högst efter status hos respondenterna är läkare, professor, tandläkare, advokat 

och ingenjör. Dessa yrken är välkända och när kunskapen om arbetsmarknaden är begränsad sker 

karriärutvecklingen likt en samverkan mellan värderingar och sociala faktorer. Dessa värderingar och 

sociala faktorer innefattar kultur, kön, intresse och förmågor (Brown, 2002). De yrken som 

respondenterna värderar lägst efter status är sophämtare, städerska, frisör, kock samt receptionist vilket 

kan kopplas till tidigare forskning som visar att städerska, sophämtare, taxichaufför och bilmontör 

värderas efter låg status (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Dessa yrken kräver kortare 

utbildning och städerska samt kock är speciellt vanliga yrken bland utlandsfödda (SCB, 2009). Vad 

som är viktigt för ett yrkes status anser respondenterna vara att yrket ger goda karriärmöjligheter, att 

det ger hjälp till andra, ger hög lön samt är fritt och självständigt. Tidigare forskning visar på att flera 

av dessa faktorer är viktigt i ungdomars syn på yrken och status (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 

2009), däremot skiljer sig denna uppsats resultat när det gäller hjälp till andra kopplat till status. Detta 

kan ses med den kulturella bakgrunden som utgångspunkt, respondenterna värderar hjälp till andra 

högt och detta kan ha som förklaring i den kulturella kontext i vilken de är födda och uppväxta. De 

flesta av respondenterna är födda i grupporienterade kulturer där det är viktigt att hjälpa varandra, 

gruppen går före individen (Brown, 2002; Launikari & Puukari, 2005).  

 

 

6.2 Vilka faktorer inverkar vid utlandsfödda 

gymnasieelevers syn på yrken? 
 

Särskilt föräldrar har en stor påverkan på respondenternas syn på yrken och framtida karriär. Studie- 

och yrkesvägledare, lärare, tidigare arbetslivserfarenhet/praktik samt mor- och farföräldrar har också 

en betydande del av respondenterna svarat att dessa är mycket viktiga eller ganska viktiga för deras 

framtida yrkesval. Syn på yrket i födelselandet samt kompisar har en mindre påverkan. Lovén (2000) 

visar i sin forskning att föräldrar och studie- och yrkesvägledare har en central roll i elevers kunskap 

och syn på yrken, däremot spelar kamrater och lärare en mindre roll. Mor- och farföräldrar anses av 

respondenterna ha en betydande roll vilket kan tolkas som att individer från grupporienterade kulturer 

lägger vikt vid gruppens tyckande (Brown, 2002; Launikari & Puukari, 2005) dit mor- och farföräldrar 
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kan räknas liksom föräldrar. Kön har en stor påverkan på respondenternas syn på yrken, de kan tänka 

sig att arbeta inom yrken som följer en könsstereotypisk uppdelning. Pojkarna/männen vill till stor del 

arbeta inom tekniska yrken (ingenjör, data/IT) och flickorna/kvinnorna inom hälso- och sjukvård 

(läkare, sjuksköterska, barnmorska). Det finns traditionella föreställningar om vad flickor respektive 

pojkar kan arbeta med där flickor intresserar sig för vård/omsorg och pojkar för teknik (Fransson & 

Lindh, 2004). I analysavsnittet nämns att respondenterna kan tänka sig att arbeta inom yrken som är 

traditionella (advokat, läkare, lärare) detta kan bero på att de har en begränsad kunskap om yrken då de 

har liten erfarenhet om arbetsmarknaden vilket leder till att man resonerar kring yrken man känner till. 

De yrken man känner till påverkas av sociala faktorer såsom kultur, kön, intresse och förmågor 

(Brown, 2002). 

 

6.3 Hur ser gymnasieelever som är utlandsfödda 

på sin egen framtid på arbetsmarknaden? 
 

De yrken som respondenterna till störst del vill arbeta med i framtiden är polis, läkare, advokat, lärare 

och datatekniker. Delar man upp i sektorer är hälso- och sjukvård det vanligaste följt av 

kultur/media/design, administration/ekonomi/juridik samt data/IT. Framförallt yrken inom hälso- och 

sjukvård motiverar respondenterna med en vilja att hjälpa andra människor, främst i tredje världen. 

Detta visas också i de som valt advokat som ett framtida yrke där man vill förändra och arbeta för 

rättvisa i sina födelseländer. En vilja att koppla ihop hemlandet här och hemlandet där har tidigare 

forskning visat vara vanligt bland ungdomar med utländsk bakgrund vilket tyder på ett transnationellt 

perspektiv (Lundqvist, 2005) något som även stämmer in på respondenterna i denna uppsats. De yrken 

som är populärast är de yrken som respondenterna anser ha hög status och även de som genererar en 

hög lön. Ekonomiska och vårdande faktorer styr respondenternas resonemang kring den egna 

framtiden på arbetsmarknaden. Framförallt hög lön har visat sig i tidigare forskning vara en viktig 

faktor för att vara intresserad av ett yrke (Svensson &Ulfsdotter Eriksson, 2009). Hög lön har ett starkt 

samband med status och något som förändras långsamt över tid (ibid.). Att yrket ger fast anställning är 

den största anledningen till att respondenterna ska vara intresserade av ett yrke, även en bra chef, hög 

lön och möjlighet till personlig utveckling spelar en stor roll. Fast anställning och en bra chef samt hög 

lön är trygghetsfaktorer där framförallt hög lön visat sig i tidigare forskning vara avgörande för att 

ungdomar ska vara intresserade av yrket (Lovén, 2000). Att fast anställning rankas högst kan tydas 

genom att många samhällen genomgått en lågkonjunktur där hög arbetslöshet främst bland ungdomar 

blivit en följd. De yrken som är populärast bland respondenterna är de som kräver längre utbildning, 

oftast en akademisk sådan. Dagens arbetsmarknad efterfrågar idag en välutbildad arbetskraft vilket 

leder till att ungdomar spenderar allt mer tid inom utbildningsväsendet (Fransson & Lindh, 2004). 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund präglas av högskole/universitetsstudier vilket också kan ha en viss 

inverkan på respondenternas vilja att arbeta med yrken som kräver längre utbildning. 

 

 

 

 

 

 



  Sida 37 
 

7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och den valda metoden i uppsatsen. Även framtida forskning 

diskuteras. 

 

7.1 Resultat 

 

Resultatet i detta uppsatsarbete skiljer sig delvis från tidigare forskning på området när det gäller hur 

utlandsfödda ungdomar resonerar kring yrken och värderingar. Det viktigaste värt att lyfta fram är att 

så många av respondenterna kan tänka sig att arbeta inom områden för hälso- och sjukvård samt att de 

värderar påståendet hjälp till andra så högt när det gäller yrkesstatus. Mycket av resultatet bekräftar 

också tidigare forskning där lön är en viktig faktor dels för tillskrivandet av yrkens status men även 

som en faktor för att man ska vara intresserad av ett arbete. När respondenterna fått motivera sina 

framtida yrkesval görs detta i meningar av att hjälpa sitt födelseland och länder i tredje världen, detta 

tyder på de kulturella värderingarnas påverkan. Respondenterna har levt större delen av sina liv i ett 

annat land än Sverige, detta har påverkat dem i synen på yrken och den egna framtiden på 

arbetsmarknaden. Detta medför således en tydlig bekräftelse av att respondenterna till stor del befunnit 

sig i andra kulturer än den svenska. Dagens samhälle präglas av globalisering och internationalisering, 

kulturell identitet är svårare att definiera och individer hämtar kulturella ingredienser från olika 

samhällen i och med en allt större rörlighet och teknikens framväxt (Launikari & Puukari, 2005). Det 

kan tas för troligt att respondenterna i detta uppsatsarbete präglas av mer än en kultur, den kulturella 

identiteten förändras över tid och genom migration samt genom de digitala mediernas framväxt. 

Information och kunskap är idag lättillgängligt oavsett vart i världen man befinner sig.    

 

Vi vill påpeka att detta uppsatsarbete bygger på ett förhållandevis litet antal respondenter vilket gör att 

det är svårt att få inblick i hur individer från specifika länder och världsdelar värderar och resonerar 

kring yrken. Det går inte att dra generaliserande slutsatser över hur individer från länder som Irak eller 

individer från världsdelar som Afrika resonerar, men det denna uppsats kan visa på är mönster över 

hur utlandsfödda gymnasieungdomar boende i en svensk storstad tänker kring yrken och den framtida 

arbetsplatsen. För att dra generaliserande slutsatser över utlandsfödda ungdomar kopplat till kulturella 

värderingar och yrken borde urvalsgruppen vara större.  

 

Detta uppsatsarbete indikerar på att det är viktigt för professionella inom skolväsendet samt inom 

samhället i stort att inneha en interkulturell kompetens (Stier, 2010). Individer tänker olika utifrån 

uppväxtmiljö och man formas delvis av kulturella värderingar, dessa ligger under ytan och är ibland 

svåra att se. Det är lika viktigt att inse vad man själv har för kulturella värderingar för att förstå hur 

andra tänker och tycker. För studie- och yrkesvägledare är det av central roll att lyfta upp och 

diskutera elevernas drömmar och val, vägledarens kulturella glasögon får inte förblinda och förhindra 

för individen.  
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7.2 Metod 

Valet av kvantitativ metod bygger på möjligheten att nå så många respondenter som möjligt, detta för 

att se eventuella mönster utifrån födelseland och kulturella värderingar. Dock visade det sig att 

respondenterna var från en mängd olika länder och det var svårt att dra generaliserande slutsatser. I 

efterhand kan vi se att det hade varit intressant att göra ett antal djupintervjuer som komplement till 

enkätundersökningen, detta för att se resonemanget kring varför respondenterna svarat som de gjort. 

Totalt har 67 elever svarat på enkätundersökningen men två av dessa är födda i Sverige och räknas 

som bortfall. Tre av respondenterna har valt att inte delta i undersökningen vilket gör att 65 av totalt 

70 respondenter besvarat frågorna på ett tillfredställande vis. Detta är ett mycket högt antal där endast 

fem stycken räknas som bortfall vilket gör att läsaren kan lita på att resultaten är riktiga. Under 

uppsatsarbetets gång framkom funderingar hur respondenterna uppfattade och tolkade enkätfrågorna. 

Ett sådant exempel är hur respondenterna resonerar kring arbetsmarknaden, är det arbetsmarknaden i 

Sverige eller arbetsmarknaden i födelselandet de utgått från? I och med vi använt oss av en kvantitativ 

metod så fick vi inte veta hur eleverna resonerade kring detta, en kvalitativ metod hade gjort det 

möjligt att få större kunskap om respondenternas uppfattning om frågorna i enkäten. I enkäten har vi 

haft fler frågor än vad vi har analyserat, vi har lyft fram det vi ansett vara de viktigaste och mest 

relevanta utifrån uppsatsen syfte och problemställning. Med en större tidsåtgång hade resultaten 

kunnat analyseras mer utförligt och på en djupare nivå, fler variabler hade kunnat analyserats 

parallellt. Under arbetets gång har vi kortat ner enkätfrågorna från 15 till tolv, dock ser vi nu att tolv 

var i största laget. Möjligtvis borde enkäten förkortats ytterligare, dels för att underlätta för 

respondenterna men även för att underlätta analysarbetet. Avslutningsvis kan vi dock se att genom den 

valda metoden och tillvägagångssättet har vi fått fram intressant material och data som varit möjligt att 

analysera.  

7.3 Framtida forskning 

För framtida forskning inom vägledningsområdet kopplat till kulturella värderingar tycker vi att det 

vore intressant att göra en liknande undersökning där man tittar på ett större antal individer från ett 

mindre antal utvalda länder. Det skulle även vara intressant att följa dessa individer under en längre tid 

för att se om de kulturella värderingarna förändras. Under detta uppsatsarbetes gång har vi 

uppmärksammat och diskuterat hur medias bild kan påverka synen på yrken, det vore ett fördelaktigt 

område för framtida forskning att undersöka närmare. Innan vi valde att titta på hur utlandsfödda 

ungdomar värderar yrken hade vi en tanke på att göra en jämförande analys av hur ”svenskfödda” och 

utlandsfödda elever resonerar kring detta område. Detta för att se vilka skillnader och likheter som 

finns. Tidigare forskning tar upp hur diskriminering inverkar hur individer med utländsk bakgrund ser 

på sin egen framtid på den svenska arbetsmarknaden, detta är något som bör undersökas mer och på en 

djupare nivå. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Enkät 

 

Vi är två studenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 

Universitet. Vi skriver just nu ett examensarbete där vi vill titta närmare på hur 

individer som är utlandsfödda ser på yrkens status och sin egen framtid på 

arbetsmarknaden.  
Denna undersökning är frivillig och du kommer att vara anonym. 

I enkäten kommer det att finnas frågor som vi vill att du svarar på, vissa frågor 

följs av olika alternativ och vissa frågor skriver du själv ett svar. Var vänlig 

markera ett svar per rad i tabellerna.  
 

 

 

Fråga 1. 

 

Är du:     

 

   

  Tjej    

  Kille  

 

  

 

Fråga 2.  

 

Vilket år är du född? ….. 

 

 

 

Fråga 3. 

 

I vilket land är du född?..................... 

 

 

I vilket land är din mamma född?...................... 

 

 

I vilket land är din pappa född?........................... 

 

 

Fråga 4.  

 

Hur länge har du bott i Sverige?............. 
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Fråga 5.  

 

Vad har din mamma för högsta utbildning? 

 

 Grundskola eller motsvarande  

 

 Gymnasieskola eller motsvarande  

 

 Högskola/universitet eller motsvarande  

 

 Övrigt…………………………………………… 

 

 

Vad har din pappa för högsta utbildning?  

 

 Grundskola eller motsvarande  

 

 Gymnasieskola eller motsvarande  

 

 Högskola/universitet eller motsvarande               

 

 Övrigt………………………………………….. 

 

 

Fråga 6. 

 

Vad arbetar din mamma med? 

 

 

………………………………… 

 

 

Vad arbetar din pappa med? 

 

 

……………………………….. 
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Fråga 7. Vad anser du att följande påståenden har för betydelse för ett yrkes status? 

 

 

 

 

 

Mycket stor 

betydelse 

 

5 

Stor 

betydelse 

 

4 

Varken eller 

 

 

3 

Liten 

betydelse 

 

2 

Mycket liten 

betydelse 

 

1 

Ingen 

uppfattning 

 

Yrket:       

1.är fritt och 

självständigt  
            

2. ger goda 

karriärmöjligheter 
            

3.ger stor makt             

4.är typiskt manligt             

5.är typiskt kvinnligt             

6.ger hög lön             

7.är mycket ansvarsfullt             

8.kräver lång utbildning             

9. kräver kort utbildning             

10.kräver stor 

arbetsinsats 
            

11.ger hjälp till andra             

12.är populärt             
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Fråga 8. Hur viktiga är följande påståenden för dig på din framtida arbetsplats? 

 

 

 

 

Allra 

viktigast 

Mycket 

viktigt 

Varken 

eller 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Ingen 

uppfattning 

  5 4 3 2 1  

Ett bra arbete för mig:       

1. ger mig fast anställning             

2.finns i närheten av bostaden             

3.arbetet sker i team             

4.har trevliga arbetskamrater             

5.har en bra chef             

6.stämmer överens med min 

utbildning 
            

7.ger mig möjlighet till arbete 

utanför Sverige 
            

8.har intressanta arbetsuppgifter             

9.ger mig fria och omväxlande 

arbetsuppgifter 
            

10.har möjligheter till personlig 

utveckling 
            

11.har möjligheter till att göra karriär             

12.ger mig bra lön och 

löneutveckling 
            

13.har god arbetsmiljö             

14.har en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen 
            

15.bidrar med något viktigt för andra             
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Fråga 9. Ange din egen uppfattning om vilken status följande yrken har i samhället. 

 

 Mycket hög 

status 

 

Hög status Varken eller Låg status Mycket låg 

status 

Ingen 

uppfattning 

 5 4 3 2 1  

1. Advokat             

2. Fotomodell             

3. Barnskötare             

4. Bilmontör             

5. Kock             

6.Byggnadsarbetare             

7. Arkitekt             

8. Datatekniker             

9. Frisör             

10. Gymnasielärare             

11. Författare             

12. Läkare             

13. Polis             

14. Professor             

15. Programledare 

på TV  
            

16. Sjuksköterska             

17. Skådespelare             

18. Städerska             

19. Taxichaufför             

20. Företagschef             
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21. Konstnär             

22. Egenföretagare             

23. Ingenjör             

24. Tandläkare             

25. Receptionist             

26. Guldsmed             

27. Elektriker             

28. Pilot             

29. Veterinär             

30. Sophämtare             
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Fråga 10. Hur viktiga är följande personer och faktorer för dig vid ditt framtida yrkesval? 

 

 Mycket 

viktigt 

 

5 

Ganska 

viktigt 

 

4 

Varken 

eller 

 

3 

Inte särskilt 

viktigt 

 

2 

Inte alls 

viktigt 

 

1 

Ingen 

uppfattning 

 

1.Föräldrar             

2.Mor- och farföräldrar             

3.Kompisar             

4.Lärare             

5.Studie- och yrkesvägledare             

6.Tidigare 

arbetslivserfarenhet/praktik 
            

7.Syn på yrket i ditt 

födelseland 
            

 

 

Annat:…………………………………………………………………………………………. 
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Fråga 11.  Skriv ner tre yrken du helst skulle vilja arbeta med. 

 

1. Yrke:………………………………………………………… 

 

Varför: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yrke:………………………………………………………… 

 

Varför: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yrke:………………………………………………………… 

 

Varför:... 

 

 

 

 

 

 

Fråga 12. Övrigt. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

Tack för att du svarade på enkäten! 

       

    

 Ruta & Mathias 
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9.2 Bilaga 2. Missivbrev. 

 

Till rektor/studierektor Stockholms Universitet 2011-03-31 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser studie- och yrkesvägledarprogrammet på Institutionen för Pedagogik och 

Didaktik vid Stockholms Universitet. Vi skriver just nu en C-uppsats (kandidatuppsats) där vi 

undersöker hur gymnasieelever som är utlandsfödda värderar yrken och sin egen framtid på den 

svenska arbetsmarknaden. Detta för att se om det finns skillnader eller likheter utifrån kulturell 

bakgrund när man värderar yrken.   

Nu undrar vi om det finns möjlighet att göra enkätundersökningen på er skola? Vi har tänkt oss göra 

undersökningen i helklass där samtliga gymnasieelever är födda utomlands och har flyttat till Sverige 

(t.ex språkintroduktion, IVIK/PRIVIK). Eleverna bör ha någorlunda god kunskap i svenska då detta 

krävs för att kunna svara på frågorna. Planerad tid för undersökningen är under april detta år (2011). 

Att svara på enkäten beräknas ta ca 20 minuter. 

Undersökningen är frivillig och vi garanterar både skolans och deltagarnas anonymitet.  

  

Har ni frågor angående undersökningen så får ni gärna kontakta oss. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

  

Mathias Sköld         Ruta Darzinskaite                                           

Mobil: xxx    Mobil: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


