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Vad ska du bli när du blir stor? 
Vilka faktorer påverkar gymnasievalet? 

Helen Beckman Pontén och Emma Åkerblom 

Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga vilka faktorer som påverkar i gymnasievalet. 
Frågeställningar som belyses är vilka faktorer som påverkar eleverna och vilka personer som är 
betydelsefulla. I studien diskuteras också skillnader mellan olika grupper som exempelvis kön. 
Metoden som valdes var enkätundersökning med elever i årskurs 9 som stod inför sitt 
gymnasieval. Resultatet visar att intresse och att programmet ska förbereda för högre studier är 
de faktorer som påverkar mest. Betydelsefulla personer är framförallt eleven själv, men också 
vårdnadshavare. Som teoretisk utgångspunkt har Pierre Bourdieus begreppsram använts. 
Resultatet visar att vårdnadshavarnas utbildningsnivå har en direkt påverkan på elevens 
meritvärde vilket i sin tur påverkar valet mot ett bredare program med inriktning mot teoretiska 
ämnen. Det finns ett samband mellan vilket intresse som utvecklas och elevens habitus. 
Vårdnadshavarnas informationskapital och skolkapital påverkar också elevens val av program. 
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What will you be when you grow up? 
What factors influence students in their high school choice? 

Helen Beckman Pontén and Emma Åkerblom 

Abstract 

The main objective of this study is to identify factors that affect the high school choice. The 
research questions highlights factors that affect students and which persons were significant. The 
study also discusses the differences between various groups such as sex. The chosen method was a 
questionnaire survey of students in grade 9 who were facing their election. The results showed that 
interest and the program to prepare for higher studies was the factors that impacted the most. 
Important people were mainly pupils themselves, but also parents. As a theoretical point, Pierre 
Bourdieu's conceptual framework has been used. The results shown that parents education has a 
direct impact on the student's merit rating, which affects the choice of a broader program focusing 
on academic subjects. There is a relationship between the interest which is being developed and the 
student's habitus. Parents' information capital and school capital also affects the student's choice of 
programs. 
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Inledning 

Vad ska du bli när du blir stor? 
 
Hur många gånger har du fått den frågan? Hur många gånger har du själv ställt den? Den oskyldiga 
frågan som vi ställer till barnet blir mer och mer relevant när barnet övergår till tonåring. Att 
samtala och diskutera utbildning, arbete och karriärer är också ett ofta förekommande tema under 
middagar eller andra sociala tillställningar. 

Dagens människor kan göra många val. Bara inom utbildningsväsendet finns fler val än någonsin. 
Föräldrar kan välja förskola till sina barn och grundskola till sina 6-åringar. Dessutom finns privata 
och kommunala alternativ att välja mellan. Ett viktigt val för ungdomar är gymnasievalet, ett val 
som för många är förknippat med ångest. Vi har under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare 
praktiserat på grundskolor. Vi är också båda två yrkesverksamma vägledare i årskurs 6 – 9. I våra 
möten med ungdomar är vår erfarenhet att de känner sig osäkra inför sitt gymnasieval och behöver 
stöd i sitt beslut. Många har svårt att se sina liv eller yrkesvägar i ett längre perspektiv, vilket kan 
bero på bristande mognad och självinsikt men kan också handla om studietraditioner i hemmet. Vår 
erfarenhet är att många elever inte tar reda på fakta kring olika valalternativ.  

Inom vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi ofta diskuterat hur ungdomar tänker och 
agerar inför gymnasievalet? Hur medvetna är de om vem och vad som påverkar dem? Finns det 
medvetna och mer subtila faktorer som inverkar? Har eleverna en valfrihet idag eller är de styrda av 
faktorer som exempel kön och social bakgrund?  
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Bakgrund 

Alla verksamma inom skolan har ett ansvar gentemot eleverna kring deras gymnasieval. I de 
allmänna råden från Skolverket (2009) står att det är skolans ansvar att motverka begränsningar i 
elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Vidare står i 
Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) att 
skolan ska sträva efter att varje elev ska inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 
kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden 
(Skolverket, 1994). 

I Lovéns (2000) avhandling Kvalet inför valet framgår att den typiska eleven i årskurs 9 ännu inte 
nått den mognad som krävs för att göra ett genomtänkt val. Deras självkännedom är alltför lite 
utredd och de känner sig osäkra på sitt val. Många har inga direkta erfarenheter av arbetslivet 
förutom prao och intresset för ett yrke eller utbildning vilar på mycket svaga grunder. Lovén (2000) 
skriver vidare att detta i kombination med att viktiga personer i elevernas närhet påverkar bidrar till 
att valet i flera avseenden blir begränsat. Det är därför viktigt att eleven får den hjälp och tid som 
behövs för att utforska deras självkännedom samt vidga deras perspektiv med målet att de kan göra 
ett väl underbyggt val utifrån deras egna förutsättningar och motverka och den sociala 
snedrekryteringen1. 

Genom tiderna har det genomförts ett antal reformer inom skolväsendet. 1991 beslöts i riksdagen 
om en ny gymnasiereform som skulle vara genomförd till 1995/96. Den samlade alla 
studieinriktningar i 16 nationella program. Parollen var en likvärdig skola med högskolebehörighet 
för alla, oavsett om eleven gick på ett studieförberedande eller yrkesinriktat program. Den gamla 
indelningen i treåriga teoretiska och tvååriga praktiska linjer upphörde. Sammantaget minskade 
alltså skillnaderna mellan yrkes- och studieförberedande gymnasieutbildning, och uppdelningen av 
eleverna senarelades (Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper - om 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen). Hösten 2011 infördes ytterligare en ny gymnasiereform. 
Den nya gymnasieskolan 2011 (Gy 2011) grundar sig på proposition 2008/09:199 Högre krav i den 
nya gymnasieskolan 2009 och utredningen SOU:2008:27 Framtidsvägen – en reformerad 
gymnasieskola. En stor förändring var att yrkesprogrammen nu inte längre ger en automatisk 
behörighet till högskolestudier. Eleverna kan däremot välja till de kurser som krävs för att få 
grundläggande högskolebehörighet. Förändringen innebär att eleverna behöver ta ett antal beslut. 
Läsa ett högskoleförberedande program eller läsa ett yrkesprogram. Välja kurser där de kan 
fördjupa sig inom vald profil, läsa mer teoretiska ämnen eller läsa utökad studiegång. Vid 15 års 
ålder kan det vara svårt att förutspå hur livet kommer att gestalta sig och vilka intressen som 
utvecklas.  

                                                        
1 Social snedrekrytering innebär att barn från olika samhällsklasser rekryteras till högre utbildning i 
olika utsträckning. Det föreligger ingen snedrekrytering om människors utbildning är oberoende av 
deras sociala ursprung. Exempel på snedrekrytering är att ungdomar som kommer från hem med 
akademiskt utbildade föräldrar i större utsträckning läser på högskola/universitet än bland dem med 
föräldrar utan akademisk bakgrund (Erikson & Jonsson, 1993). 
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I ett pressmeddelande från Skolverket (2010-10-29) står att behovet av tydlig och saklig 
information till eleverna kommer öka då valmöjligheterna på skolområdet ökat senaste åren och 
speciellt när Gy 2011 träder i kraft.2  Helen Ängmo, tillförordnad generaldirektör: “Det är mycket 
angeläget att elever får allsidig och saklig information så att de förstår vad valen innebär och vilka 
konsekvenser deras val kan få.” (Skolverket 2010-10-29). Detta pekar på att information om 
antagningsreglerna till högre studier, både i grundskolan och på gymnasiet. Det blir en ännu 
viktigare uppgift för alla inom skolan och framförallt för studie- och yrkesvägledaren att vara väl 
insatt i de antagningsregler som gäller. Att ge korrekt information är en förutsättning för att ge 
eleverna lika utgångsläge, men hur säkerställer man att elever uppfattat informationen? Ett etiskt 
dilemma som kan uppstå är hur vägledaren ska agera om eleven är villrådig i valet mellan att 
fördjupa sig och få en bättre yrkesutbildning eller att försöka bredda sin behörighet inför eventuella 
högskolestudier.  

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, 
samt annan pedagogisk verksamhet och för svensk utbildning i utlandet. Under läsåret 2011/2012 
gick övervägande pojkar program som bygg- och anläggning (90 %) och el- och energi (95 %). 
Barn- och fritid och vård och omsorg har övervägande flickor (67 och 83 %).3 Den könsmässiga 
segregationen inom utbildning och arbete i samhället fortsätter således. Statistiken visar också att 
elever i årskurs 9 väljer utifrån deras föräldrars högsta utbildningsnivå.4 Nästan 70 % av eleverna 
som valde ett yrkesprogram har föräldrar med högst en gymnasieutbildning, vilket åskådliggör hur 
eleverna i hög grad väljer efter sina föräldrars bakgrund. 

Enligt Skolverkets pressmeddelande 2011-11-22 läste 31 % av eleverna som började 
gymnasieskolan höstterminen 2011 ett yrkesprogram. Det är en minskning med nästan 4 % jämfört 
med 2010. För de högskoleförberedande programmen var utvecklingen den motsatta, 51 % av 
eleverna går ett högskoleförberedande program, vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2010.5 
Innebär detta att den sociala snedrekryteringen till högskolan minskat? Kan det långsiktigt innebära 
att färre läser yrkesprogram och att vi i samhället kommer gå miste om nödvändig arbetskraft? I en 
artikel från Dagens Nyheter (dn.se) uttalar sig utbildningsminister Jan Björklund om hur han ser på 
att färre söker sig till yrkesprogrammen efter Gy 2011 introducerades.6 Han menar att det som är 
positivt är att teknikprogrammet ökar kraftigt, men det är också oroande att vård och omsorgs-
programmet gått ner, något som utbildningsdepartementet måste se över. Björklunds drömskola om 
tio år är bland annat en mer anpassad gymnasieskola, där en del ungdomar läser avancerade 

                                                        
2 Skolverkets pressmeddelande 2010-10-29. 
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2010/okat-behov-av-studie-och-
yrkesvagledning-1.142196 (2012-03-08) 
3 Skolverkets statistik över sökande till gymnasieutbildning läsåret 2011/12, efter kön. 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.170922!Menu/article/attachment/Gy_Elever_Riksniv%C3%A
5_Tab2A_2011_2012webb.xls (2012-05-11) 
4 Skolverkets statistik över sökande till gymnasieutbildning läsåret 2011/12 efter föräldrarnas högsta 
utbildningsnivå. 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.170924!Menu/article/attachment/Gy_Elever_RiksnivprocentC
3procentA5_Tab2C_2011_2012webb.xls (2012-05-11) 
5 Skolverkets pressmeddelande 2011-11-22 
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2011/farre-elever-pa-
yrkesprogram-i-gymnasiet-1.161633 (2012-03-08) 
6 Dagens nyheter (2012-04-18). http://www.dn.se/nyheter/politik/jag-vill-ha-betyg-i-fyran (2012-04-
22) 
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teoretiska kurser och går vidare till högskola, medan skoltrötta elever däremot ska kunna ta en 
yrkesexamen. Längden på yrkesutbildningarna kan vara 1-2,5 år med kortare utbildningar för de 
elever som inte är behöriga till nationella program. En adekvat fråga blir vilka som ska bli 
morgondagens akademiker och vilka ska inte bli det. Hur ska detta urval göras? Vilka blir 
exkluderade och på vilka grunder?  

De flesta människor kommer till olika brytpunkter när vi måste göra ett val. Ett exempel på 
brytpunkt är då elever slutar grundskolan och måste bestämma sig för om och inom vilket område 
de vill studera vidare. Individen börjar mer och mer fokusera på det man anser är viktigast vad 
gäller framtiden. Hur mycket påverkas de av andra personer i deras närhet? Vilka andra faktorer 
spelar in? Intressen? Födelseland? Media? Betyg? 

Idag får alla elever från årskurs 6 betyg. För många är målet att nå ett så högt betyg som möjligt i 
skolan. De som gör det får beröm och belöningar på olika sätt av föräldrar och lärare. Det är 
belöningen i form av högt betyg som har formell betydelse för att ta sig fram i utbildningssystemet 
och som ger eleven möjlighet att läsa de mest eftertraktade programmen. De som inte når ett högt 
betyg känner sig kanske sämre än andra och får gå de utbildningar som de över huvud taget kan 
komma in på. Skolverket skriver att elevernas skolresultat redan i årskurs 3 påverkas av 
föräldrarnas utbildningsbakgrund.7 De nationella proven från 2010 visar att 68 % av eleverna med 
föräldrar med kortare utbildning klarade delprovet om skriftliga räknemetoder. För elever med 
gymnasie- och högskoleutbildade föräldrar var motsvarande andel 80 % respektive 88 %. Är det så 
att elever till högutbildade föräldrar i högre grad får bättre betyg och vad beror detta på? 

Vi vill i detta arbete fokusera på vilka medvetna och omedvetna faktorer som styr elevens val till 
gymnasiet. Vi adresserar vår rapport till alla inom grundskolan men framförallt till rektorer och 
studie- och yrkesvägledare. En större medvetenhet om vad om påverkar elevens val kan vidga 
elevens handlingshorisont och ge dem större förutsättningar att göra ett väl underbyggt val. 

                                                        
7 Skolverkets pressmeddelande 2011-04-06 
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2011/foraldrars-utbildningsniva-
slar-igenom-tidigt-visar-nationella-prov-i-arskurs-3-1.128448 (2012-04-23) 
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Litteraturöversikt 

 
Många studier har bedrivits som berör unga människors val. Metoden är vanligtvis intervjuer, men 
enkäter och analyser utifrån statistik förekommer också. Många av dessa berör ett sociologiskt 
perspektiv där svaren söks i individens uppväxt. I denna litteraturöversikt presenteras en del av den 
forskning som genomförts inom det område vi har valt att ägna vår studie åt med fokus på 
medvetna och omedvetna faktorer som påverkar valet, könssegregerade val samt social 
snedrekrytering. Avslutningsvis följer en presentation av Pierre Bourdieus begreppsram som vi har 
valt att använda som teoretisk utgångspunkt för analysen av vår studie. 

Tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja resonemang där studier pekar på att ungdomar som står 
inför sitt gymnasieval känner sig osäkra och behöver stöd. Många är inte mogna att förstå 
konsekvenserna av sitt val. Att föräldrar påverkar både direkt och indirekt framgår tydligt, även 
signifikanta andra8 såsom studie- och yrkesvägledaren samt äldre syskon och släktingar är viktiga 
för eleverna. Flertalet av eleverna uppger dock att det är de själva som tar det slutgiltiga beslutet. 
Betyget är en strukturerande faktor som begränsar många elevers val, men tendenser finns också att 
höga betyg medför krav att välja ett brett högskoleförberedande program med syftet att studera 
vidare på högskolan. Den traditionellt könsmässiga uppdelningen i gymnasiet mellan olika 
yrkesprogram lever kvar, flickor väljer i högre grad program som till exempel barn och fritid medan 
pojkar väljer bygg- och anläggning. En förklaring till detta är att pojkar och flickor utvecklar olika 
intressen och att det är intresset som sedan styr valet. Gemensamt för alla studier är dock att den 
sociala bakgrunden påverkar hur eleverna ser, tolkar och värderar olika alternativ – något som de 
inte alltid är medvetna om. Att elever från akademiska hem i högre utsträckning väljer breda 
utbildningar som leder vidare till högskolestudier är ett återkommande resultat.  

Medvetna påverkansfaktorer 

I Anders Lovéns (2000) avhandling Kvalet inför valet var det övergripande syftet att belysa 
vägledningssamtal i samband med gymnasievalet. Det gjordes ur tre perspektiv; elevens, 
                                                        
8 Med signifikanta andra menas personer, individer som är extra betydelsefulla för barnet eller 
individen.  
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vägledarens och samhällets. Ett särskilt fokus riktades enligt Lovén (2000) mot elevernas 
reflektioner och beteenden i samband med valet till gymnasiet. Urvalet var fyra skolor med en klass 
i varje skola. Metoden som användes var enkät (93 stycken) samt intervjuer med två utvalda elever 
och vägledaren på respektive skola.. Lovén beskriver ett antal yrkesvals- och 
karriärutvecklingsteorier som på olika sätt förklarar individers valbeteenden. Hans egen 
utgångspunkt är att en individs karriärval bestäms av både individuella och strukturella faktorer. De 
teoriansatser som främst användes inom denna avhandling var Blau m fl. (1956) och Gottfredson 
(1981, 1996). Blau har konstruerat en begreppsram i form av en modell som är baserad på principer 
och empiriska studier från tre vetenskapliga discipliner; ekonomi, psykologi och sociologi. 
Gottfredsons teori kombinerar psykologiska och sociologiska utgångspunkter.  

Ett annat forskningsprojekt Individen, vägarna och valen. Karriärval och vägledning i socialt, 
mångkulturellt och könsperspektiv (2005-2008) bedrevs av lärare och forskare verksamma inom 
studie- och yrkesvägledarutbildningarna. Projektet hade två huvudfrågor. Den första var 
övergripande analyser av karriärmönster ur ett strukturellt perspektiv. Den andra var 
aktörsperspektivet med fokus på individers biografer och berättelser. De teoretiska 
utgångspunkterna som främst användes var careershipteorin (Hodkinson & Sparkes 1997; 
Hodkinson 1998). Teorin bygger på Pierre Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält9. 
Karriärbeslut enligt careership innebär att beslut fattas inom individens handlingshorisont, som är 
relaterade till kön, klass och etnicitet. Även Gottfredsons (1996) begreppsram användes. 
Forskningsprojektet redovisades i boken Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning 
i individuellt och politiskt perspektiv (Lundahl, 2010). I delstudien Vägen efter grundskolan 
(Dresch & Lovén, 2010) var syftet var att undersöka vilka uppfattningar, värderingar och 
handlingsmönster som ungdomar visar inför framtida val av utbildningar, yrke och levnadsbana. En 
av frågeställningarna handlade om vilken betydelse olika påverkansfaktorer har för den enskilde 
eleven och vilken insikt eleven har om dessa. Metoden för studien var dels enkäter till ca 600 elever 
i två omgångar (höstterminen 2005 samt vårterminen 2006), dels intervjuer i tre omgångar med 15 
av dessa elever samt analyser av videoinspelade vägledningssamtal. Urvalet var elever i årskurs 9 
strax före valet till gymnasieskolan. För de vägledare som valde ut elever var riktlinjerna en 
varierad grupp utifrån social och etnisk bakgrund, bostadsförhållande samt kön. 

Resultaten i båda studierna visar att elever önskar mer information samt nya perspektiv på sina val 
då de känner sig osäkra inför vad de anser vara ett viktigt val. Föräldrar har betydelse och är viktiga 
att prata med. Även studie- och yrkesvägledaren nämns som viktiga. Däremot visar båda studierna 
tydligt att eleverna inte anser att lärarna påverkar valet och att de är de själva som betyder mest i 
valet. Lovéns (2000) förklaring är att eleverna inte är medvetna om hur mycket föräldrarna 
påverkar. I Dresch och Lovéns (2010) studie har kompisar och syskon en högre påverkan än i 
Lovéns (2000) studie. Intresse samt betyg är enligt undersökningarna de två faktorer som haft störst 
betydelse i valet. Ungdomarna gör en kompromiss mellan möjliga respektive önskvärda mål. 

                                                        
9 Kapital: värden, tillgångar och resurser, som kan vara både symboliska och av ekonomisk art 
(Broady, 1990). 

Habitus: I kroppen inlärda dispositioner, det sätt vi ser och tolkar världen, hur vi agerar både 
omedvetet som medvetet (Broady, 1990). 
Fält: Ett fält är ett område med ett system av relationer mellan olika positioner. Positionerna ägs av 
antingen människor eller institutioner som konkurrerar om något gemensamt (Broady, 1990).  

För en mer utvecklad definition av begreppen se kapitlet Teoretiskt perspektiv. Sid 12. 
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Gottfredsson (1981) beskriver detta som en kompromiss föregången av en begränsningsprocess, där 
eleven anpassar sitt val efter vad denne känner till, kan uppnå och kan acceptera. Även Blau m fl. 
(1956) anger att valet är en kompromiss mellan önskningar och förväntningar men också utifrån 
den utväljande instansen, i detta fall gymnasieskolornas krav och antagningsregler. Lovéns (2000) 
resultat visar att eleverna anser att praon har marginell betydelse till skillnad mot Dresch och 
Lovéns (2010) där hälften av eleverna anser att praon hjälpt dem. Dresch och Lovén (2010) visar 
också att besök på gymnasieskolor och mässor är viktiga källor, medan broschyrer, tv, tidningar 
samt Internet är av mindre betydelse. Båda undersökningarna visar att elevens val påverkas av kön 
och den sociala bakgrunden. Elevens val till gymnasiet är en produkt av det habitus som de bär med 
sig.  

Omedvetna eller marginellt medvetna påverkansfaktorer    

I Mikael Palmes (2008) avhandling Det kulturella kapitalet Studier av symboliska tillgångar i det 
svenska utbildningssystemet 1988-2008 studeras förhållandet mellan utbildningsinstitutioners olika 
tillgångar och elevers/studenters samlade tillgångar. Det överordnade syftet var: ”att kartlägga hur 
elever, studenter och sociala grupper med olika tillgångar använder sig av utbildningssystemet och 
hur detta präglar dess sociala struktur” (Palme, 2008, s. 23). Nedan redovisas tre av totalt fem 
studier av den anledningen att två är skrivna på franska och inte översatta. Fokus blir också på det 
som framförallt berör vår studie. Som teoretisk utgångspunkt har i alla studier Pierre Bourdieus 
begreppsram använts då den enligt författaren ger möjlighet att knyta samman människors 
övertygelser och livsstilar med hur de väljer utbildning.  

Den första studien En ”trygg” uppväxtmiljö. Uppfostran och sociala reproduktionsstrategier inom 
den övre medelklassen undersöker högstadie- och gymnasieelevers familjer, uppväxt, skolgång, 
fritid och framtidsplaner. Familjerna bestod av tjänstemän, ofta med ledande befattningar och 
definieras enligt Palme (2008) som övre medelklass. Familjerna bor i ett välbeställt område, ofta i 
småhus. Familjerna förvaltar större ekonomiska tillgångar och många av föräldrarna har en hög 
utbildningsnivå. Med dessa tillgångar följer andra tillgångar som till exempel en ’känsla’ för kultur, 
ett intresse för teater, konst, musik och klassisk litteratur som med Bourdieus begrepp kallas 
kulturellt kapital. Metoden som användes var intervjuer med ett 20-tal tonåringar samt ett antal 
föräldrar. Dessutom ingick observationer av ungdomarna. Resultatet visar familjernas syn på 
fostran och utbildning men också på smak och livsstilar, vilket i sin tur kan härledas till deras olika 
tillgångar. Exempelvis räknas bland annat föräldrarnas kunskap om utbildningssystemet och dess 
betydelse för framtiden som en tillgång (kapital), vilket medför en rationell planering av barnens 
framtid. För dessa ungdomar är det självklart att livet fram till 25-års ålder innebär en hög andel 
studier. Låga betyg behöver inte heller vara en begränsning, utan i dessa fall antar familjerna en 
annan strategi för att nå högre studier. Viktigt är att hålla alla vägar öppna inom 
utbildningsväsendet, att inte för tidigt avgränsa sina val. För ungdomar vars familjer i flera 
generationer tillhört den övre medelklassen finns också i deras habitus en självklarhet att man har 
rätt till utbildning och möjligheten att kunna forma sin egen framtid. Många har dessutom ett 
nätverk som kan användas. 

Den tredje studien Gymnasieskolans sociala strukturer i Stockholm före 1991 års gymnasiereform 
hade som syfte att visa hur gymnasieelever inom Stockholmsområdet med olika slag av kulturella, 
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ekonomiska och sociala tillgångar använder skolan och vilken konsekvens deras närvaro innebär 
för dessa utbildningars särprägel. För att teckna en sociologisk karta över 53 olika gymnasieskolor 
användes ett fåtal variabler hämtade från folk- och bostadsräkningen. Målet var att granska 
skillnader och likheter mellan elever i årskurs 1 (cirka 14 000). Som bearbetningsmetod användes 
korrespondensanalys. Analysen visar att betyget (skolkapital) kan tillsammans med kön betraktas 
som den viktigaste enskilda faktorn som styr elevens val. Betyget påverkas dock i hög grad av 
elevens sociala bakgrund. Elever inom övre medelklassen har tre gånger så stor chans att få de 
högsta betygen som elever från en lägre arbetarklass. Elever med högre betyg väljer i högre 
utsträckning studieförberedande program. Resultatet är tydligt, den sociala gruppen påverkar 
betyget som i sin tur påverkat valet. Vad gäller inriktning av utbildning framträder enligt Palme 
(2008) en skillnad mellan grupper i samhället. På ena sidan de som är mer beroende av ekonomiska 
tillgångar och på andra sidan de vars ställning i samhället vilar mer på kulturella tillgångar och 
utbildningskapital10. Barn till jurister, handelsmän och företagsledare väljer i högre utsträckning 
ekonomisk inriktning. Som motpol står barn till läkare och universitetslärare som oftare väljer ett 
naturvetenskapligt program. Det naturvetenskapliga programmet står troligen för mer kulturellt 
starkare värden, något den sistnämnde gruppen värderar högre och medvetet eller omedvetet vill 
ska leva vidare inom familjen. Palmes (2008) studie visar också att på de högskoleförberedande 
programmen där den sociala rekryteringen är som högst finns minst könssegregering, på 
yrkesprogrammen däremot ökar skillnaderna mellan pojkar och flickor. 

I den femte studien Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms 
gymnasieskolor på 2000-talet analyseras spänningen mellan en kulturell och en ekonomisk pol i 
gymnasieskolan på ett antal skolor i Stockholm ett decennium efter skolpengens införande. 
Förutom intervjuer användes textanalys för att analysera symboliska värden och tankefigurer på 
skolornas hemsidor. Ingen specifik text- eller diskursanalys användes. Analysen visade att 
spänningsfältet mellan högt och lågt, mellan kultur och ekonomi finns kvar. Förenklat, elever med 
föräldrar inom utbildningssystemet eller inom den offentliga sektorn samt de med kulturella 
yrkesområden, väljer i högre grad utbildningar med inriktning mot kultur. De elever vars föräldrar 
är verksamma inom ekonomi och privata sektorn väljer inriktningar mot ekonomi. Valet beror på 
vilka slags tillgångar och förväntningar eleven har och hur dessa matchar skolans tillgångar. Lärare 
och kontaktnät nämns som tillgångar precis som skolans rykte och det geografiska läget. Det 
sistnämnda innebär både tillgängligheten och den socioekonomiska karaktären av skolans 
upptagningsområde. Palme (2008) beskriver den ökade konkurrensen mellan skolor där hemsidorna 
på nätet fått en större betydelse. Skolorna profilerar sig med sina olika tillgångar för att locka ’rätt’ 
elever. Elitskolornas budskap är att utbildningen är eftersträvansvärd och legitim. De drar en gräns 
mellan utbildning och världen utanför till skillnad mot skolor med mer yrkesinriktad utbildning. 
Skolor med mer praktisk inriktning profilerar sig istället mot arbetsmarknaden med svag 
anknytning till utbildning. I studien ingick också intervjuer med gymnasieelever på utbildningar 
som hade en särskilt hög social och betygsmässig rekrytering. Resultatet visar att förutom betyget 
väljer eleven denna skola och inriktning på grund av ett ansett rykte och hög rekryteringsprofil. 
Elitskolorna attraherar elever med höga betyg som ofta kan härledas från elevens nedärvda 
förmågor, dispositioner och värden – sin habitus.  

                                                        
10 Utbildningskapital är det samlade begreppet för det erkännande som hela utbildningssystemet ger, 
till exempel skolan, höga betyg, attraktiva examina, positioner inom skolan (Broady, 1990) 
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Könssegregation i utbildningsval 

 
Segregationsproblemet som finns i samhället ligger i första hand inte på individnivå, utan på en 
samhällelig nivå, där strukturer gör att vi medvetet eller omedvetet begränsas i våra 
handlingsutrymmen. I Anna Sandells (2007) avhandling Utbildningssegregation och självsortering. 
Om gymnasieval, genus och lokala praktiker var syftet att genom ungdomars gymnasieval utforska 
och analysera utbildningssegregationen i den svenska skolan och dess relation till individualisering 
samt unga kvinnors och mäns positioneringar i lokala praktiker. Två förundersökningar gjordes 
inför denna avhandling. En observationsstudie, med syftet att studera genuskulturer i 
gymnasieskolan. Den tolkades med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp kapital, habitus och fält. Den 
andra pilotstudien var intervjuer med fyra studie- och yrkesvägledare i två städer. Utifrån dessa 
intervjuresultat fördjupades förståelsen av de lokala praktikernas betydelse. Sandells (2007) resultat 
är baserade på observationer i gymnasieskolan, insamling av statistik om gymnasieskolan, 
intervjuer med studie- och yrkesvägledare, lokal kommunstatistik, skolvistelsetid samt både 
gruppintervjuer och individuella intervjuer med niondeklassare. Analysmetoden som användes 
baseras på Sandra Hardings tredelade modell med symbolisk, strukturell och individuell nivå. 
Sandra Hardings systemteori som analysredskap beskriver hur genus påverkar hur vi tänker och 
resonerar. Genus finns ständigt närvarande och inverkar på vårt sätt att tolka tillvaron. Det är en 
process som sker samtidigt på tre olika nivåer:  

• symboliskt kön (normer och föreställningar om det manliga och kvinnliga), 

• strukturellt kön (hur arbetet är organiserat och uppdelat i den samhälleliga 
arbetsfördelningen), 

• individuellt kön (individens könsidentitet).  

Enligt Harding samverkar de tre processerna, men det är fullt möjligt att en nivå kan förändras utan 
att de andra påverkas. Harding påpekar att de olika könskategorierna förändras över tid. Resultatet 
visar att kapital och habitus är avgörande för valet av utbildning, där individens egenvärdering 
bidrar till självsortering. Positioneringarna och självsorteringen genom gymnasievalet är relaterat 
till kön, klass och etnicitet. Pojkar i gruppen har konstaterats vara mindre kulturellt friställda och 
inte lika individualiserade som flickorna. Pojkarnas habitus är genom deras familjebakgrunder 
olika, men de väljer ändå utifrån platsen, till exempel stannar pojkarna i högre utsträckning kvar på 
orten där den lokala arbetsmarknaden motsvarar deras gymnasieval. Intressemotiveringen är 
starkare hos pojkar än hos flickor, vilket även uttrycks i att pojkarna har en rakare linje från 
gymnasievalet in i framtiden. Flickor är mer osäkra på vad de vill göra i framtiden. Deras 
positioneringar är att göra ett strategiskt val, vilket betyder ett bredare studieförberedande 
gymnasieprogram som leder till vidare studier och till bättre arbeten som kan bryta deras genus 
positioneringar. Den könsmässiga uppdelningen förstärktes i ungdomarnas uttalande om vilka 
sysselsättningar de föredrar. De menade generellt att flickor gillar att arbeta med människor och 
med barn, medan pojkar sades vara intresserade av elektroniska saker, mobiltelefoner, datorer samt 
att vara händiga och bygga saker. Precis som Palmes (2008) resultat kring yrkesinriktade program 
visar Sandells (2007) undersökning att uppdelningen mellan intressen är uppenbar och traditionell 
och bidrar till de förväntningar som finns på gymnasievalet ur ett könsperspektiv, det vill säga vilka 
gymnasieprogram flickor och pojkar väljer. En annan slutsats är att könssegregationen lever kvar på 
både symbolisk och individuell nivå och även på en strukturell nivå. 



 

 10 

Vid regeringssammanträdet den 6 februari 2003 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag 
att utreda könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden. Målet var bland annat att öka 
kunskapen inom detta område samt undersöka vilka faktorer som påverkar. Utredningen 
överlämnade slutbetänkandet till Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43). Den bestod 
av två delar. Del I har författats av utredaren. Del II innehåller forskningsbidrag från olika 
ämnesområden av relevans för utredningen där författarna själva ansvarar för respektive bidrag. Jan 
O. Jonsson (2004) beskriver i denna utredning könssegregerade utbildningsval. Jonssons (2004) 
rapport visar samma slutsats som Sandells (2007), att könssegregationen inom 
utbildningsinriktningar kvarstår. Rapporten diskuterar förklaringar till könssegregationen i termer 
av socialisation eller rationella val. Socialisationsteorin fokuserar på individens sociala omgivning, 
sin uppväxt och dess påverkan. Som motpol står att könsskillnader i valet är ett resultat av rationella 
val. Johnsson (2004) beskriver rationella val som: 

Dessa teorier har det gemensamt att de menar att könssegregering uppstår därför att pojkar och 
flickor träffar könstypiska val när de aktivt och medvetet söker maximera sin ”nytta”, vilken vi 
kan jämställa med någon sorts ”livstillfredsställelse”. Orsaken till könsskillnaderna kan då 
sökas i att pojkar och flickor har olika intressen (för olika utbildnings/yrkesområden), olika 
avkastning för en given utbildningsinriktning, olika barriärer (praktiska och legala), olika 
komparativa ”produktionsfördelar” (vad gäller hushållsarbete, marknadsarbete eller studier), 
och/eller olika ”livsprojekt” (föreställningar om sin familje- och yrkeskarriär). (Jonsson, 2004, 
s. 352) 

Exempel på rationella val utifrån barriärer kan enligt Jonsson (2004) vara diskriminering och 
trakassering inom vissa yrken. Att kvinnor önskar arbeta deltid och ha korta restider till jobbet i 
önskan om att kombinera hemarbete och marknadsarbete är ett annat exempel på rationella val. 
Jonsson (2004) anser det dock problematiskt med de ovan nämnda teorierna när det gäller 
ungdomars val till gymnasiet - att de redan vid 15-16 års ålder kan förutspå sina 
arbetsmarknadsvillkor till den grad att det styr deras utbildningsval. Jonsson (2004) anser att det 
finns två teorier om rationella val som är mer lyckosamma när det gäller att förklara 
könssegregeringen. Den första av dessa teorier förespråkar precis som Sandell (2007) att intresset 
skiljer sig åt mellan könen och styr utbildningens innehåll. Män attraheras av teknik och kvinnor av 
språk, vård och omsorg. Den andra, något elegantare, förklaringen är att ungdomarna under sin 
skolperiod blir duktigare i vissa ämnen. Deras uppfattning om lämplighet i dessa ämnen kan då 
avgöra valet. Utifrån ett socialisationsperspektiv kan man anta att barn som växer upp i familjer 
med könstraditionella arbeten i högre grad väljer könstypiska utbildningsval. Jonssons (2004) har 
studerat ett antal studier med denna socialisationsteori och hans slutsats är att teorin om att barn 
påverkas och reproducerar föräldrars könstypiska yrken får svagt stöd. Jonsson menar att 
ungdomars val är rationella och bygger på deras intressen som i sin tur skiljer sig mellan könen, 
men denna teori lämnar också en obesvarad fråga bakom sig om hur det kommer sig att deras 
intressen skiljer sig åt? Avslutningsvis skriver Jonsson (2004) att det är önskvärt att fler prövade 
teorier om rationella val och socialisation i mera omfattande studier för att förstå de könstypiska 
valen.  
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Social snedrekrytering 

Barn från olika samhällsklasser rekryteras till högre utbildning i olika utsträckning. Social 
snedrekrytering till högskolan innebär att ungdomar vars föräldrar inte har en akademisk utbildning 
i lägre grad läser vidare på högskolan. I Består den sociala snedrekryteringen? Elevernas val av 
gymnasieprogram hösten 1998, publicerad i Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 3 drar 
Allan Svensson (2001) samma slutsats som Palme (2008), att sambandet mellan social bakgrund 
och studieinriktning finns kvar. Syftet med undersökningen var att studera i vilken utsträckning den 
sociala snedrekryteringen fortfarande existerar, det vill säga vilken betydelse elevernas sociala 
bakgrund har för valet av gymnasieprogram. Undersökningen byggde på uppgifter från UGU-
projektet (Utvärdering Genom Uppföljning), ett longitudinellt projekt där insamling av data 
genomfördes regelbundet. Urvalet var svenska elever födda 1982 och antalet var ca 8500 elever. 
Vid analysen delades de in i kön och begåvningsmässiga förutsättningar. Indelning av eleverna 
gjordes utifrån kön och socialgrupp. Svenssons (2001) studie visar att elever till högre tjänstemän 
och större företagare i högre utsträckning väljer utbildningar som förbereder för vidare studier. 
Speciellt tydligt framkommer detta på det naturvetenskapliga programmet. Det innebär också att 
många ungdomar på grund av sin sociala bakgrund inte väljer de breda utbildningarna, vilket kan 
medföra att dessa ungdomar inte når många intressanta och välbetalda yrken.  
 
I Lars-Olof Hildings (2011) avhandling "Är det så här vi är" Om utbildning som normalitet och om 
produktionen av studenter behandlas bl.a. hur studenter beskriver sina skäl att börja studera vid en 
högskola. 58 studenter vid olika program vid högskolan i Halmstad intervjuades. Intervjuerna 
gjordes ursprungligen som en del av utredningen Mångfald i Högskolan (SOU 2000:47) som 
tillsattes av dåvarande utbildningsminister Thomas Östros 1999. Studien anlägger ett sociologiskt 
perspektiv och Bourdieus begrepp används i analysen. Precis som Palme (2008) visar resultatet att 
studenter med högutbildade föräldrar beskriver att högskolestudier är något naturligt, de inte har 
gjort ett aktivt val att studera vidare. Deras föräldrar har under skolgången uppmuntrat och stöttat 
barnen aktivt. Parallell kan också dras till Svenssons (2001) slutsats att det finns starka band mellan 
barn till högre tjänstemän och större företagare och valet av högskolestudier. Barn med lågutbildade 
föräldrar beskriver att studera på högskola har varit ett av flera alternativ. Det viktiga budskapet 
från deras föräldrar är att barnen ska ha det bra, oavsett sina val. I några fall har föräldrarna avrått 
från studier då de innebär studieskulder. Studien visar också att bland barn till lågutbildade är det 
ofta någon livshändelse som gjort att de valt att studera. En skilsmässa, en flytt eller en personlig 
händelse. I studien framkommer också att utbildning mer och mer upplevs som en normalitet i 
samhället, som gjort högre utbildning till ett realistiskt alternativ till arbete. Hilding (2011) 
beskriver två olika grupper. De första är arvtagare som växer upp i ett akademiskt hem och de andra 
är klassresenärer som har sin grund i arbetarhem. Båda grupperna uppger att det var en omtumlande 
upplevelse att börja läsa på högskolan. Arvtagarna har ändå lättare att uppfatta studierna som 
meningsfulla och en naturlig del på väg mot vuxenlivet. Det är en naturlig del av deras habitus att 
studera. Klassresenärerna har däremot svårare att möta sin osäkerhet. De märker av hur deras språk 
och sättet att vara förändras och kvinnor i högre grad känner sig mer och mer främmade för sin 
gamla miljö. Avslutningsvis ger Hilding (2011) samma bild som Svensson (2001), att den sociala 
snedrekryteringen till universitet och högskolor fortsätter. Andelen studenter med lågutbildade 
föräldrar är i stort sett oförändrad. 2007 hade 86 % av barn med forskarutbildade föräldrar påbörjat 
högre studier före 25 års ålder, medan motsvarande siffra för barn till föräldrar med endast 
förgymnasial utbildning var 22 %. 



 

 12 

Teoretiskt perspektiv 

 
Som teoretisk utgångspunkt kommer Pierre Bourdieus (1930-2002) begreppsram att användas. 
Bourdieus begrepp som beskrivs nedan tillhandahåller en rikedom som väl matchar denna studie. 
Om våra definitioner av begreppen avviker från Broadys (1990) förklaringar kommer detta anges. 

Pierre Bourdieu var en fransk professor i sociologi. Han föddes i Denguin, en by vid foten av 
Pyrenéerna. Hans far arbetade som arrendator och brevbärare. Mot alla odds antogs Pierre Bourdieu 
till en filosofiklass vid landets förnämsta humanistiska gymnasium. Han fortsatte sedan att studera 
vid humaniorasektionen vid Ècole normale supérieure, rue d’Ulm, en plantskola för intellektuella. 
Bourdieu arbetade som gymnasielärare innan han gjorde sin värnplikt i Algeriet. Hans yrkesbana 
fortsatte sedan med en assistenttjänst vid fakulteten i Alger och vid Sorbonne, som 
universitetslärare samt redaktör för olika tidskrifter i Frankrike. Mellan åren 1982-2002 var han 
innehavare av den prestigefyllda professuren i sociologi vid Collège de France, en ärofylld position 
på den intellektuellt mest prestigefyllda institutionen i den franska akademiska världen 

Bourdieu gjorde således vad vi kan kalla en klassresa, från arbetarklassen i Frankrikes sydvästra 
hörn – till en mycket framgångsrik akademiker. Han är bl.a. känd för att ha påvisat hur eliten i 
samhället har utnyttjat utbildningssystemet för att befästa sin egen ställning (Broady, 1998). Hans 
begrepp används inom utbildningssociologins område och hans arbeten har gjort det möjligt att 
knyta samman individers övertygelser och livsstilar med deras val av utbildning och vilken 
betydelse denna utbildning har. Broady (1990) introducerar flera begrepp, där de centrala 
begreppen är olika former av kapital såsom symboliskt, kulturellt, utbildnings, socialt och 
ekonomiskt, men även begreppen habitus och fält. Det är viktigt att understryka att begreppen 
knappast är möjliga att definiera ett och ett, de sammanflätas och hör ihop. Bourdieu hade inte 
heller ambitionen att bygga ett system av formellt bestämda begrepp (Broady, 1990). 

Symboliskt kapital 

Bourdieus begrepp kapital kan översättas som värden, tillgångar och resurser, som kan vara både 
symboliska och av ekonomisk art. Symboliskt kapital är det mest grundläggande begreppet i 
Bourdieus sociologi. En symbolisk tillgång är något som vilar på andras erkännande, t.ex. examina, 
titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten. Något som andra personer ’erkänner’ och som 
’igenkännes’. Symboliskt kapital får dock inte förväxlas med teknisk kompetens. Att spela fiol 
kräver en teknisk förmåga att hantera instrumentet och få det att låta bra. Gester, sättet att tala kring 
denna aktivitet och få den att framstå som värdefull är däremot ett symboliskt kapital inom detta 
fält av individer (Broady, 1990). 
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Kulturellt kapital 

Broady (1990) betraktar kulturellt kapital som en bred underavdelning till det mer generella 
begreppet symboliskt kapital. Ett symboliskt kapital är avgränsat till ett mindre område eller gäller 
för ett fåtal personer. Det kulturella kapitalet däremot tenderar att gälla samhället i dess helhet. 
Palme (2008) använder i sin avhandling kulturellt kapital främst i betydelsen att man behärskar en 
dominerade och erkänd kultur. Symboliska tillgångar som för många och speciellt inom den 
dominerande samhällsklassen, uppfattas som mer värda blir ett kulturellt kapital. Det innebär att 
t.ex. att titlar, examina, institutioner, skriftliga dokument etc. kan från början vara ett symboliskt 
kapital, men med tiden och genom möjligheten att lagra dessa tillgångar övergår de till ett kulturellt 
kapital. Något som ’erkännes’ och ’igenkännes’ av många. I vårt moderna samhälle kan således en 
professor och en företagsledare stödja sig på sin titel och många strider därför om dessa viktiga 
symboliska tillgångar (Broady, 1990). Ett kulturellt kapital är inget statiskt begrepp, det kan 
överföras mellan generationer men också förvärvas genom utbildningssystemet. (Nedärvt kulturellt 
kapital samt förvärvat kulturellt kapital). Det kan ackumuleras och t.o.m. ge ökad avkastning i 
förening med ett rikt mått av socialt kapital. På samma sätt kan det förskingras eller förslösas. En 
elev som ärvt kulturellt kapital kan förvärva ett utbildningskapital, vilket ökar chanserna för ett 
välavlönat arbete.  

Informationskapital 

Denna kapitalform innebär bl.a. att man är välinformerad. Ett informationskapital innebär att elever 
och deras föräldrar är väl insatta och har förmåga att värdesätta vilka möjligheter 
utbildningsväsendet och yrkeslivet har att erbjuda (Broady, 1990). Bourdieu menade att elever från 
privilegierade familjer ärver vanor, attityder, vetande, god smak och färdigheter som kan ge viss 
utdelning i skolan. Vidare studerade han offentlig statistik om olika sociala och geografiska 
grupper, de hade förutom sina ekonomiska resurser, även en annan tillgång – nämligen via 
lyckosam utbildning tillträde till höga positioner. Utbildningsnivån var i särklass den effektivaste 
enskilda indikatorn på att mäta dessa tillgångar. Även socialgruppstillhörighet och bostadsort kunde 
avläsas ur den utbildningsnivå individen hade. Sammanfattningsvis kan sägas att utbildningsnivån 
är avgörande för individens tillgångar (Broady, 1990).  

Utbildningskapital 

Broady (1990) och Palme (2008) beskriver begreppet utbildningskapital som en underform till 
kulturellt kapital. Det är det samlade begreppet för det erkännande som hela utbildningssystemet 
ger, t.ex. skolan, höga betyg, attraktiva examina, positioner inom skolan. Exempel: 

När en elev i gymnasieskolan förmår uttrycka sig i tal och skrift i en form och med ett innehåll 
som av lärarna uppfattas ha hög ”kvalitet” och detta berättigar ett högt betyg, då sker ett 
erkännande som ger eleven en symbolisk tillgång. Eftersom detta sker i skolan och är beroende 
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av den legitimitet utbildningssystemet skänker själva erkännandet, utgör detta ett 
utbildningskapital (om än av begränsad omfattning). (Palme, 2008, s. 46) 

Palme (2008) menar att gymnasieskolan bygger på och återskapar ett allmänt utbildningskapital. 
Skolan får ett erkännande (högt anseende) i hela skolsystemet och avkrävs också framgångsrika 
elever. (Ibid.) påstår också att utbildningskapitalet överensstämmer med de högre sociala gruppers 
erkännande av förmågor och kunskaper som de värderar högt och som de önskar att skolan ska 
förmedla till sina barn. Skolkapital (höga betyg) är nära förknippat med utbildningskapital (Broady, 
1990). 

Socialt kapital 

Broady (1990) beskriver socialt kapital som tillgångar i form av föräldrar, släkt, vänner, personliga 
kontakter eller det stöd som exempelvis elever på elitskolor kan ge varandra. Ett stort socialt kapital 
kan underlätta för individen att förvalta sitt utbildningskapital. En lyckosam yrkeskarriär kan 
behöva både en examen (kulturellt kapital) och ett stöd från vänner och familj (socialt kapital). 
Eller med Bourdieus beskrivning: en individs innehav av socialt kapital avgör hans möjligheter att 
förränta sitt utbildningskapital (Broady 1990). 

Habitus 

”Med habitus avser Bourdieu ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka 
och orientera sig i den sociala världen.” (Broady, 1990, s. 228). 

Citatet ovan är en mycket förenklad beskrivning av detta begrepp. Habitus är ett resultat av det liv 
man hittills levt och det påverkar individens sätt att handla, tänka och orientera sig. Erfarenheter 
och minnen i kroppen utgör ett inpräglat system av dispositioner och vanor som fungerar likt ett 
styrinstrument, ett schema som anger det spelrum och de strategier som används i hanteringen av 
olika sociala situationer. Människans habitus styr dess föreställningar och bidrar till att återskapa 
mönster. Habitus och begreppet kapital är nära knutna till varandra. Broady (1990) beskriver 
Bourdieus begrepp habitus som en av kapitalets existensformer. Habitus kan förklaras som 
förkroppsligat kapital som t.ex. smak, bildning, förmåga att förstå musikaliska eller konstnärliga 
verk. Individens habitus innehåller olika tillgångar, det är sedan omgivningen (marknaden) som 
avgör vad som kan fungera som kapital. Habitus kan förstärkas, försvagas eller transformeras om 
man t.ex. hamnar i nya existensbetingelser. Skillnader i människors habitus beror på 
sammansättningen av deras nedärvda och förvärvade kapital. Habitus kan förklara skillnaden i hur 
människor investerar, ackumulerar eller konverterar sina kapitalinnehav. 

Kapital definieras som tillgångar som tilldelas ett visst värde. Habitus följer även detta och värderas 
olika beroende på vilken grupp man som individ tillhör eller vem som gör värderingen. Habitus är 
på en och samma gång ett system som genererar och klassificerar klassificerbara handlingar och 
beteenden. Dessa båda förmågor definierar habitus och resulterar tillsammans i, individers eller 
gruppers, olika livsstilar eller sätt att leva sina liv. Begreppet binder samman människors yttre 
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livsvillkor med deras sätt att leva sina liv samt deras sätt att värdera. Med andra ord individens 
livsstil. Att människor väljer olika livsstilar ska alltså förstås utifrån habitus. I det sociala rummet 
pågår ett spel om positioner och det är även här som stilar och smaker uppstår och förändras. Det 
som människan deltar i och uttrycker ger positionen i det sociala rummet. Dessa uttryck är ingen 
slump utan ska istället ses som det sammanlagda resultatet av våra livsvillkor. Vår benägenhet att 
handla och tänka är en produkt av förvärvade erfarenheter och minnen från vår tidigaste barndom. I 
analyser återfinns ofta förklaringsmodellen att en given habitus ger ett antal strategier i relation till 
aktuella omständigheter (människans spelrum). Bourdieu ansåg att människor har en vilja och en 
förmåga till aktivt handlande, men la även till frågan om hur denna vilja eller handlingsförmåga har 
uppstått (Broady, 1990). 

Fält 

Ett fält existerar när en avgränsad grupp människor och institutioner strider om något de har 
gemensamt. Dock är inte alla sociala sammanhang ett socialt fält enligt Bourdieu. Det måste finnas 
vissa specifika arter av symboliskt kapital inom fältet. Ett symboliskt kapital inom det litterära fältet 
kan vara ett erkännande som författare. Att skriva julklappsverser innebär inte att du träder in i detta 
fält. Broadys definition av fält: ”med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner 
besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt.” 
(Broady, 1990, s. 270). Det sker ständigt en kamp om tillgångar och positioner mellan de olika 
kapitalarterna. Att mer eller mindre medvetet välja olika reproduktionsstrategier används för att 
bevara eller öka sina nedärvda tillgångar och behålla eller förbättra sin position inom det sociala 
rummet. Bourdieu (1999) menar att genom att tala om ett socialt rum upplöser man problemet med 
klassers existens. Det går att förneka klasser men för den delen inte förneka att det förekommer i 
form av social differentiering som kan bidra till motstånd mellan individer som befinner sig i olika 
positioner i det sociala rummet. Hela sociala rummet beskrivs som ett fält. Bourdieu delar in det 
sociala rummet utifrån kapitalvolym (den mängd kapital som finns) och kapitalstruktur 
(fördelningen på kapitalet). I det sociala rummet finns tre huvudklasser; den dominerade 
underklassen, medelklassen och den dominerande överklassen. Den sistnämnda delas in i två 
fraktioner baserat på deras huvudtillgång av olika kapital, nämligen den ekonomiska och den 
kulturella gruppen (Bourdieu, 1999). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga faktorer som påverkar elever i samband med 
gymnasievalet i årskurs 9. 

 

Vi kommer utgå från följande frågeställningar:  

• Vilka faktorer beskriver elever har påverkat deras val till gymnasieskolan? 

• Vilka signifikanta personer uppger eleverna som betydelsefulla i samband med detta val? 

• Hur beskriver elever att dessa personer är betydelsefulla för dem i sitt beslut? 

• Kan man urskilja skillnader på faktorer som påverkar mellan olika grupper? 
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Metod 

”Kan vi få objektiv kunskap om det som sker eller är all kunskap – även vetenskaplig kunskap – 
föremål för tolkningar så att det finns olika åsikter och uppfattningar om den sociala verkligheten.” 
(Johannessen och Tufte, 2003, s 16). En epistemologisk uppfattning enligt ovan innebär att det är 
viktigt att genomföra undersökningar för att kunna diskutera resultaten. I detta kapitel presenteras 
strategi, metod, urval/urvalsgrupper, genomförande samt hur materialet bearbetades. Diskussion om 
validitet, reliabilitet och etiska ställningstagande ges också plats. 

Undersökningsstrategi och metod 

Centralt i den samhällsvetenskapliga forskningen är att man utgår från en vilja att förklara och 
förstå olika fenomen. Att förklara samhället inriktar sig då på att man utgår från samhället som 
något objektivt existerande. Vilken strategi som väljs är beroende på vilken fråga som ska besvaras. 
Det är syftet och frågeställningarna som styr valet av metod (Kvale & Brinkman, 2009). Då vårt 
syfte är se mönster och relationer mellan olika variabler på ett representativt underlag har vi valt en 
kvantitativ metod i form av en enkät (bilaga 1). Enkäten hade standardiserade frågor med 
övervägande fasta svarsalternativ. Alla elever fick svara på samma enkätfrågor. För att få fram en 
rikare och mer mångfacetterad bild över några begränsade områden valdes också tre öppna frågor.  

Holme och Solvang (1997) beskriver att den neutrala och värderingsfria forskningen inte existerar. 
De utgångspunkter vi har grundar sig i värderingar och normer hos oss själva och i den miljö som 
vi arbetar. Vi fångar verkligheten utifrån en viss ståndpunkt. Vi vet av erfarenhet att ingen helt kan 
frigöra sig ifrån sina egna värderingar, subjektiva åsikter och preferenser, men det hindrar inte att 
man kan försöka närma sig det målet. En standardiserad enkätundersökning innebär ökad chans till 
denna värderingsfrihet då alla elever fick samma frågor. I enkätens inledning framgår bakgrunden 
till undersökningen samt att den är anonym och frivillig. Även en förklaring av vårdnadshavare 
finns. Med vårdnadshavare avser vi den/de personer som har vårdnaden om eleven. Det kan vara 
biologiska föräldrar, fosterföräldrar, adoptivföräldrar eller bonusföräldrar. Eleverna uppmanades att 
välja de vårdnadshavare som stod dem närmast och genomgående i enkäten använda samma person 
som vårdnadshavare 1 och 2.  
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Urval och urvalsgrupper 

Populationen är elever i årskurs 9 i en medelstor kommun i Mellansverige. Eleverna hade precis 
gjort sitt första val till gymnasiet. Valet och därtill hörande funderingar och åsikter var alltså för 
dessa elever aktuella. Valet av kommun och skolor grundades på närhetsprincipen och kollegiala 
kontakter.  

Kommunen har cirka 67 000 invånare med 25 grundskolor. Den sociala profilen på kommunen 
beskrivs nedan med hjälp av några indikationer från Statistiska centralbyrån (SCB).11 

Bostäder 2010: Andel boende i egna hem var 43 %, andel i hyresrätt 26 %, andel i bostadsrätt 30 %  

Inkomstnivå 2009: Medelinkomsten i kommunen var 291 tkr (länet: 298 tkr och riket: 261 tkr).  

Utbildningsnivå 2011: Andelen av personer med förgymnasial utbildning var 14 %, 46 % har 
gymnasial utbildning, 38 % har högskolestudier 3 år eller mer. 1 % har forskarutbildning. Siffrorna 
stämmer väl överens med övriga riket. Jämfört med länet hade kommunen större andel 
gymnasieutbildade och ett mindre andel personer med eftergymnasial utbildning. 

Yrken 2009: De vanligaste yrkeskategorierna fanns inom vård- och omsorg, försäljare inom 
detaljhandeln, säljare, inköpare, mäklare samt fordonsförare. 

 
För att få en så heltäckande bild som möjligt av vilka faktorer som påverkar elevens val till 
gymnasiet måste vi studera alla elever i årskurs 9. Vi avgränsar oss att förmedla en bild över hur det 
ser ut för 139 elever som går i skolan inom samma kommun. För att begränsa undersökningen och 
rapportens omfattning avser vi inte fastställa orsak-verkan mellan olika grupper och 
påverkansfaktorer, utan enbart resonera om möjliga skillnader. Då 93 % av eleverna var födda i 
Sverige har denna fråga strukits och kommer inte bearbetas. Studien kommer inte heller beakta hur 
barn påverkas och reproducerar vårdnadshavarnas yrkesområden. Vi har inte heller för avsikt att 
följa upp ungdomarnas slutgiltiga val till gymnasiet 2012. 

Genomförande 

Arbetet inleddes med att läsa ett antal C-uppsatser, skrivna av studenter på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet eller lärarprogrammet inom vårt intresseområde. Ytterligare 
efterforskningar av tidigare publicerad forskning gjordes också genom databaserna Google Scholar, 
Google, Uppsatser.se, Uppsök, SvePub och Libris. De sökord som användes var gy11, gy 2011, 
vägledning, gymnasieval, signifikanta andra, faktorer, social bakgrund, föräldrar, habitus, social 
snedrekrytering, utbildning, könssegregering, genus och etnicitet. Orden söktes var för sig och i 
olika konstellationer. Under arbetes gång har vi fått ytterligare tips på lämplig litteratur och 

                                                        
11 Statistiska Centralbyrån (2012). Statistik efter ämne. 
http://www.scb.se/Pages/SubjectAreaList____258486.aspx (2012-05-20) 
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forskning som gjorts inom området.  Syfte och forskningsfrågor fastställdes och arbetet planerades 
därefter mer i detalj. Metodval gjordes utifrån studiens syfte och perspektiv. Kontakt togs med fyra 
skolor via missiv (bilaga 2). Två skolor tackade ja till undersökningen. Skolorna kontaktades sedan 
via telefon då tid och plats för enkätundersökningen bokades in. Enkäten genomfördes i 6 klasser i 
deras klassrum. Undersökningen inleddes med en kort presentation, bakgrund och syfte. Vi var 
närvarande när eleverna fyllde i enkäten och samlade in den direkt. Detta motverkade troligen 
bortfallet i positiv riktning samt behovet av påminnelser. 140 enkäter delades ut, 139 enkäter 
samlades in. Alla enkäter och svar kodades. Svaren från fråga 8 (Beskriv om möjligt på vilket sätt 
du anser att dessa personer varit betydelsefulla för dig) kategoriserades och analyserades manuellt. 
Resultaten delades in i olika teman kopplade till forskningsfrågorna. Undersökningens resultat 
analyserades utifrån tidigare forskning och valt teoretiskt perspektiv för att finna tendenser bland 
elevernas svar som går att koppla till uppsatsens frågeställning. Studiens resultat och analys 
redovisas i textform och grafiska modeller. 

Bearbetning av data 

För bearbetning och analys har olika grupperingar skapats.  

Meritvärdet (betygsvärdet) är en sammanslagning av de 16 bästa slutbetygen som kan ge 0 – 320 
poäng. Ett G är värt 10 poäng, ett VG är värt 15 poäng och ett MVG är värt 20 poäng. Elevernas 
meritvärden grupperades i tre nivåer: Nivå 1: 0-185 meritpoäng (p), nivå 2: 190-230 p, nivå 3: 235- 
320 p. 

Fråga 8 (Beskriv om möjligt på vilket sätt du anser att dina har betyg har påverkat dig?) 
kategoriserades i fyra kategorier: 

Möjliggör: Eleverna anser att betyget innebär att de helt eller i hög utsträckning kan välja skola och 
program fritt. 

Begränsar: Betyget har begränsat deras möjligheter. De måste anpassa sitt val efter betyget. 

Styrande mot eftertraktade utbildningar och skolor: Ett högt betyg innebär för många att man 
kan/bör söka utbildningar och skolor som generellt sett har en hög intagningsgräns. 

Ökar pressen och min motivation att studera: Eleverna känner motivation att studera för att höja 
sina betyg. Betygen kan också upplevas som en press.  

Inte alls: Betyget har inte påverkat alls. 

Definitionen av samhällsklass är långt ifrån enkel och har varit ett föremål för livlig debatt under de 
senaste decennierna. En skiljelinje är mellan de som anser att ’social bakgrund’ ska definieras i 
status eller prestigetermer och hierarkiskt baseras på föräldrars yrke, inkomst och utbildning. På 
andra sidan finns de som ser klasstrukturen som bestående av sociala klasser som inte enbart 
baseras på status (Erikson & Jonsson, 1993). I denna studie är vi främst intresserade av tillgångar i 
form av symboliskt kapital och har därför organiserat eleverna i första hand efter vårdnadshavares 
högsta utbildningsnivå som ett exempel på utbildningskapital och i andra hand efter 
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vårdnadshavares yrke som ett exempel på kulturellt kapital. Vårdnadshavarnas yrke har klassats 
enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)12 och i de fall eleven angett tillräckligt med 
information även enligt Socioekonomisk indelning (SEI)13. Utbildningsnivå, SSYK och SEI har 
sedan i olika kombinationer bildat underlag för tre olika grupper som vi benämner social grupp 1-3. 
I de fall båda vårdnadshavarna haft högst gymnasieutbildning har kontroll gjorts mot ålder och 
sannolikheten till högre studier. Detta påverkade inte kategoriseringen. 

Social grupp 1: Högst gymnasieutbildning inom kontors- och kundservicearbeten, service- omsorg 
och försäljningsarbete, hantverksarbete inom bygg och tillverkning eller inom arbete utan krav på 
särskild yrkesutbildning. Exempel är snickare, montörer, städare, kontorister, försäljare i 
detaljhandeln.  

Social grupp 2: Gymnasieutbildning eller högskolutbildning, med ledningsarbete, arbete som 
kräver teoretisk specialistkompetens eller arbete som kräver kortare högskoleutbildning. Exempel 
är enskilda företagare, tjänstemän på högre och mellannivå. 

Social grupp 3: Högskoleutbildning, med ledningsarbete eller inom arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens. Exempel är högre chefer för större bolag, läkare, advokat och lärare. 

Gränserna mellan de olika grupperna är ibland flytande, några kunde likväl placerats i den ena 
gruppen som i den andra, men vi anser ändå att indelningen är meningsfull utifrån vårt syfte. Vi har 
i uppdelningen inte tagit hänsyn till familjen ekonomiska kapital, vilket avser materiella tillgångar 
och kännedom om ekonomins spelregler (Broady, 1990). En familj som placeras i social grupp 1 
kan således inneha ett större ekonomiskt kapital än personer i social grupp 3. I de fall eleverna inte 
fyllt i alla uppgifter kring vårdnadshavares yrke och utbildning har följande antagande gjorts: 

• Båda vårdnadshavarna har max 9 års grundskola = social grupp 1 

• Utbildning på gymnasienivå och arbete inom posten och ICA = social grupp 1 

• Utbildning på gymnasienivå med yrken som kräver högskola enligt SSYK = social grupp 2 

• Ensamföretagare + tjänsteman (utbildning okänd) = social grupp 2 

• En av vårdnadshavarna har högskoleutbildning = social grupp 3 

• Civilingenjör (utbildning okänd) = social grupp 3 

• Fria yrkesutövare med akademikeryrken (utbildning okänd) = social grupp 3 

• VD för väktarbolag (utbildning okänd) = social grupp 3 

För analysen användes programmen Microsoft Excel och Statistica (StatSoft). Svaren 
sammanställdes i histogram och på alla inmatade värden utfördes en korrelation. Korrelation är ett 
begrepp som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler. Den kan ha ett 
värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband. Positivt eller negativt anger olika riktning, men 

                                                        
12 SSYK: Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 96, är i första hand framtagen för att 
klassificera personer efter det arbete som de utför. http://www.scb.se/Pages/List____259304.aspx 
(2012-05-04) 
13 SEI: Den socioekonomiska indelningen, SEI, är en beskrivande klassifikation avsedd att belysa den 
hierarkiska struktur i ett samhälle som delar upp människor i olika klasser. Många centrala frågor 
inom samhällsforskningen rör relationer mellan olika samhällsklasser. 
http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx (2012-05-04) 
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har samma styrka. +/- 0.10-0.29 = svagt samband, +/-1 0.30-0.49 = medel samband, +/- 0.5-1.0 = 
starkt samband. En korrelation säger dock ingenting om orsakssamband.  

Etiska överväganden 

I denna undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets rapport God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011) och Sveriges vägledarförenings etiska deklaration (2007). Då studien 
behandlar individer är det viktigt att respektera var och en och deras situation. Informationskravet 
uppfylldes då berörda inom skolan fick information om vår undersökning och innebörden av att 
medverka. Tillstånd att genomföra undersökningen söktes hos rektor på aktuella skolor. 
Samtyckekravet uppfylldes då undersökningen var frivillig och eleverna kunde ta ställning till 
medverkan samt avbryta när som helst. Kravet på anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt 
uppfylldes då informanter och respondenter i undersökningen hålls anonyma. Endast vi som gör 
studien, samt vid behov lärare från universitetet kommer ha tillgång till materialet. Efter avslutad 
studie kommer enkäter och material raderas. Varje enkät kodades och kan ej härledas till en enskild 
individ. Nyttjandekravet uppfylls då materialet endast användes för denna studie.  

Tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Validitet innebär kort att metoden som används ska mäta karaktären av materialet som samlas in 
och svara på de frågor som vi vill undersöka, vilket gör att slutsatserna kan betraktas som sanna. En 
studies reliabilitet grundas på pålitligheten i studiens resultat (May, 2001). Enkät frågorna som är 
framtagna för denna undersökning är tydligt kopplade till forskningsfrågorna som i sin tur har 
koppling till syftet med undersökningen, vilket ger undersökningen en validitet. Enkäten har att 
testas på 15 grundskoleelever. Utifrån detta gjordes några mindre justeringar för att förtydliga det 
som vi hade för avsikt att få svar på, till exempel från födelseort till födelseland. En del mindre 
layout ändringar gjordes också för att säkerställa att eleverna svarade korrekt. Kravet på reliabilitet 
är uppfyllt då undersökningen är upprepbar. Man kan dock spekulera i om graden av reliabilitet då 
frågorna är av den karaktären att urvalsgruppens åsikter och tankar kan förändras med relativ kort 
intervall.  
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Metoddiskussion 

Informanterna svarade väl an mot den grupp som var av intresse för studien. Metoden som valts 
anses vara rätt metod för att undersöka studiens forskningsfrågor. För att få en så hög svarsfrekvens 
som möjligt beslöt vi oss att närvara i klassrummet när eleverna svarade på enkäten. Detta bidrog 
till att alla utom en elev genomförde och lämnade in enkäten. Det är en begränsad grupp elevers 
åsikter som samlats in och det kunde sett annorlunda ut med en annan grupp elever eller en annan 
skola i en annan kommun.  Utifrån den test av enkäten som genomfördes gjordes några 
förbättringar av enkäten som på så vis ökade enkätens validitet.  

I enkäten presenterade vi oss som blivande studie- och yrkesvägledare. Eleverna fick på så sätt en 
uppfattning om vilka vi var vilket kan ha inneburit att de uppgav saker som de trodde att vi ville 
läsa. Risken finns att de ställde sig mer positiva till studie- och yrkesvägledning än om vi inte 
arbetat inom skolväsendet.  

I resultat och analysdelen framgår att fråga 8 i enkäten var vag (Beskriv om möjligt på vilket sätt du 
anser att dessa personer varit betydelsefulla för dig). Frågan möjliggjorde för eleverna att utelämna 
svar. Om frågan formulerats annorlunda (Hur har dessa personer påverkat?) hade resultatet på den 
frågan eventuellt besvarats av flera elever och en tydligare bild hade framkommit.  

När det gäller frågan huruvida syskon var betydelsefulla eller om eleven valt samma program som 
sitt syskon svarade många elever att de inte hade ett syskon eller att de var yngre. I efterhand kan vi 
konstatera att vi borde haft med en fråga om eleven haft äldre syskon och endast bearbetat dessa 
svar. Svaren på frågorna kring syskon bör därför beaktas ur detta perspektiv. 

Elevernas svar på fråga 13 (Inom vilket yrke/yrkesområde arbetar eller studerar din/dina 
vårdnadshavare till idag) var i en del fall svåra att tyda. Eleverna uppgav i några fall endast 
arbetsgivarens namn. Detta medförde att kategoriseringen av sociala grupper försvårades, vilket 
medförde att gränserna mellan de olika grupperna ibland blev flytande, några kunde likväl placerats 
i den ena gruppen som i den andra. Det hade blivit en mer noggrann indelning om enkäten inte varit 
anonym och uppgifterna då hämtats från andra källor. Tiden begränsade dock detta samt att vi 
bedömde att anonymiteten var viktig för validiteten. 

Att analysera statistik kräver en viss kunskap. Vår kunskap har varit begränsad, vilket innebär att 
det kan finnas mer att utforska kring materialet som inte denna rapport redovisar. 
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Redovisning och analys av data 

I detta kapitel redovisas studien resultat samt olika analytiska dimensioner på undersökningens 
material. Det presenteras utifrån frågorna i enkäten och utifrån de grupperingar som redovisats i 
metodkapitlet (meritvärde, social grupp samt på vilket sätt betygen påverkat). Svar och analys 
presenteras både i tabellform, figurer och i text. Enkäten besvarades av totalt 139 elever, varav 50 
% var pojkar och 49 % var flickor. En elev svarade inte.  

Val av program 

Utifrån vilket kön och vilket program de valt (fråga 1 och fråga 5 i enkäten) blev resultatet att 76 % 
valde ett högskoleförberedande program och 22 % valde ett yrkesprogram. Övriga elever valde ett 
introduktionsprogram eller ett specialprogram.  

Tabell 1. Fråga 5 - Val av program utifrån kön. Procent totalt och inom kön.  

 Totalt 

(n=138) 

Flickor 

(n=68) 

Pojkar 

(n=69)  

Högskoleförberedande 76 81 71 

Yrkesprogram 22 19 26 

Annat 2 0 3 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

  

Av tabell 1 framgår att pojkar i högre utsträckning väljer ett yrkesprogram.  

Enligt skolverkets statistik om programval 2011-2012 läste fler flickor än pojkar på barn- och 
fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, handel- och administration, 
hantverksprogrammet, naturbruk samt vård- och omsorgsprogrammet.14 Pojkarna läste bygg- och 
anläggning, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, industritekniska samt 
VVS och fastighetsprogrammet. Restaurang- och livsmedel hade 2011-2012 nästan lika många 
flickor som pojkar.  

                                                        
14 Skolverkets statistik över sökande till gymnasieutbildning till läsåret 2011/12, efter kön. 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.170922!Menu/article/attachment/Gy_Elever_Riksniv%C3%A
5_Tab2A_2011_2012webb.xls (2012-05-11) 
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Utifrån skolverkets statistik blev uppdelningen i denna studie mellan kvinnodominerande och 
mansdominerande program följande: 

Tabell 2. Val av yrkesprogram utifrån kön. Procent inom kön. (n=31) 

 Flickor Pojkar 

Kvinnodominerande yrkesprogram 86 33 

Mansdominerande yrkesprogram 7 67 

Restaurang- och livsmedel 7 0 

Totalt 100 % 100 % 

 

I tabell 2 framgår att resultatet följer samma mönster som i övriga landet. Det finns en uppdelning 
mellan kön och program. Flickor väljer i högre grad traditionellt kvinnodominerande program. 
Pojkar väljer mansdominerande. Dock är det några fler pojkar som gjort ett könsöverskridande val. 

Meritvärde 

Utifrån fråga 4 i enkäten (Vilket meritvärde (betygspoäng) fick du höstterminen 2011?) blev 
fördelningen enligt följande: 

Tabell 3. Fördelning av meritvärde. Procent totalt och inom kön.  

 Totalt 

(n = 131) 

Flickor 

(n = 65) 

Pojkar 

(n = 65) 

Nivå 1 (0-185 poäng) 21 10 29 

Nivå 2 (190-230 poäng) 42 41 45 

Nivå 3 (235-320 poäng) 37 49 26 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Av tabell 3 framgår att flickorna generellt har ett högre meritvärde än pojkarna. 49 % av flickorna 
har ett meritvärde över 235 poäng, motsvarande för pojkarna är 26 %.  
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Fördelningen mellan meritvärde och programtyp blev enligt följande: 

Tabell 4. Fördelning av meritvärde och valt program. Procent inom meritnivåer.  

 Nivå 1 

(n =24) 

Nivå 2 

(n = 56) 

Nivå 3 

(n = 50) 

Högskoleförberedande 38 82 92 

Yrkesprogram 58 18 6 

Annat 4 0 2 

Totalt  100 % 100 % 100 % 

 

Av tabell 4 framgår elever med högst meritvärde i högre grad väljer ett högskoleförberedande 
program.  

Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

Elevernas svar på fråga 11 (Vilken är din/dina vårdnadshavare högst avslutade utbildning?) samt 
den av vårdnadshavaren med den högsta utbildning redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Vårdnadshavare (VH) utbildning. Procent inom VH utbildningsnivå.  

 Högsta VH utbildning 
(n=135) 

VH 1 
(n=135) 

VH 2 
(n=134) 

Mindre än 9 års grundskola 0 1 0 

9 års grundskola 2 5 6 

Gymnasium 21 28 27 

Universitet 63 50 46 

Vet ej 13 16 21 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Av tabell 5 framgår att 63 % av eleverna har minst en vårdnadshavare med högskola eller 
universitets utbildning. Endast 2 % av eleverna har vårdnadshavare med högst 9 års grundskola.  
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De olika meritvärde nivåerna och den av vårdnadshavarna med högst utbildning fördelades enligt 
nedan: 

Tabell 6. Fördelning av meritvärde och VH med den högsta utbildningsnivån. Procent 
inom meritnivåer.  

 Nivå 1 

(n =26) 

Nivå 2 

(n = 52) 

Nivå 3 

(n = 49) 

Mindre än 9 års grundskola 0 0 0 

9 års grundskola 0 4 0 

Gymnasium 19 33 16 

Universitet 54 56 80 

Vet ej 27 7 4 

Totalt  100 % 100 % 100 % 

 

Av tabell 6 framgår att elever med högre meritvärde i något högre grad har vårdnadshavare med 
högskole- eller universitetsutbildning. Fem elever har det högsta meritvärdet (320 poäng), deras 
vårdnadshavares har alla en utbildningsnivå på högskola. Detta kan tyda på att elever med högre 
kulturellt kapital i form av vårdnadshavarnas utbildningsnivå i större utsträckning når ett högre 
meritvärde. Noteras bör att i gruppen med lägre meritpoäng är andelen elever som inte vet 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå högst, vilket kan innebära att i elevens habitus är vikten av 
utbildning eller vanan att diskutera utbildning inte lika utbredd som i övriga grupper.  

Social grupp 

Fråga 11 (Vilken är din/dina vårdnadshavare högst avslutade utbildning), fråga 12 (I vilken ålder är 
din/dina vårdnadshavare) och fråga 13 (Inom vilket yrke/yrkesområde arbetar eller studerar 
din/dina vårdnadshavare till idag?) bildar underlag till vilken social grupp eleven placerats i. Högre 
utbildningsnivå och högre positioner inom näringslivet placerades i grupp 3. Lägre utbildningsnivå 
och med yrken som kräver mindre yrkesutbildning placerades i grupp 115.  

                                                        
15 För en mer utvecklad definition av grupperna se kapitlet Metod. Sid 17. 
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Fördelningen mellan de sociala grupperna blev enligt följande: 

Tabell 7. Fördelning av sociala grupper. Procent av gruppen. (n=128) 

 Totalt  

Social grupp 1  17  

Social grupp 2  25  

Social grupp 3  50  

Odefinierade  8  

Totalt 100 %  

 
I tabell 7 framgår att hälften av eleverna placerades i social grupp 3. Av dessa var fördelningen 
mellan de olika programmen som eleverna valt enligt nedan: 

Tabell 8. Fördelning av meritvärde mellan sociala grupper. Procent inom social grupp. 

 Social grupp 1 

(n = 22) 

Social grupp 2 

(n = 32) 

Social grupp 3 

(n = 67)  

Nivå 1 (0-185 p) 28 19 16 

Nivå 2 (190-230 p) 50 57 33 

Nivå 3 (235-320 p) 22 24 51 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 
I tabell 8 framgår att eleverna i social grupp 3 generellt sett har högre meritvärde än elever som 
tillhör social grupp 1 och 2.  
 
Sammanfattningsvis finns tendenser att elever med ett högre meritvärde i högre grad tillhör social 
grupp 3 vars föräldrar har en högre utbildningsnivå. Flickorna har något högre meritvärde. 
Resultatet visar också, trots ett relativt litet underlag, att könssegregeringen mellan yrkesprogram 
finns kvar. Flickorna väljer i högre utsträckning typiska kvinnodominerande program såsom barn- 
och fritid eller vård- och omsorg. Pojkarna däremot har gjort fler könsöverskridande val.  



 

 28 

Betydelsefulla personer 

På fråga 7 (Vilka personer har varit betydelsefulla för dig i gymnasievalet och i vilken grad?) blev 
fördelningen enligt figur 1. För en detaljerad uppdelning, se bilaga 3. 

 

 
Figur 1. Sammanställning över betydelsefulla personer och fördelning på grad (fråga 7). 
Mycket och ganska betydelsefull visas tillsammans.  

En övervägande majoritet, 94 %, svarade att jag själv var den mest betydelsefulla. Ingen skillnad 
finns mellan pojkar och flickor. Förutom sig själva ansåg 63 % av eleverna att vårdnadshavarna 
varit mycket eller ganska betydelsefulla genom att bland annat stötta och hjälpa till med 
information eller besök på skolor. Ett antal elever, som alla valt ett studieförberedande program, 
beskriver på fråga 8 (hur olika personer varit betydelsefulla) att vårdnadshavarna till viss del varit 
styrande. Nedan fyra citat kommer från elever vars vårdnadshavare har högskoleutbildning. 
Vårdnadshavarnas informationskapital med kunskap om utbildningssystemet kan ha påverkat dessa 
ungdomar i deras val. 

”Vill att jag ska välja så bred linje som möjligt” 

”Dom har gett mig stöd och sagt vad dom tycker och varnat mig för vissa saker kan hända om 
jag väljer fel” 

”Vill att jag ska välja natur” 

”Tycker att jag ska ta vara på att jag kan plugga och vill att jag tar en seriös” 
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Kompisar, nära bekanta/släkt till familjen samt syskon har varit mindre betydelsefulla. För pojkarna 
har dessa personer en något större betydelse jämfört med flickorna. Betydelsen av lärare och syskon 
var lågt, många svarade dock att de har yngre syskon. Några elever uppger att lärarna varit 
betydelsefulla genom betyget. Knappt 30 % anser att studie- och yrkesvägledaren varit mycket eller 
ganska betydelsefull genom att de fått information eller hjälp med att vidga perspektivet kring sin 
egen person.  

Hon har suttit och bollat ideer om vad jag ska gå och vad jag vill och intresserad av. 

Syv har haft väldigt stort inflytande och har framför allt väglett mig till de valet jag gjort. 

Hjälpt mig ta beslutet. 

Resultatet visar att flickorna och eleverna med högre meritvärde i högre grad ansåg att 
vårdnadshavarna varit betydelsefulla. En svag tendens finns att social grupp 1 är mer beroende av 
kompis, lärare och studie- och yrkesvägledaren. Detta kan bero på att deras vårdnadshavare har ett 
lägre informationskapital, vilket får som effekt att dessa elever i högre utsträckning söker stöd hos 
andra än sina föräldrar. Ett svagt samband finns mellan de som uppger att lärare, kompis och SYV 
är betydelsefulla.  
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Påverkansfaktorer 

På fråga 9 (Hur stor påverkan hade följande i ditt val till gymnasiet?) blev fördelningen enligt figur 
2. För en detaljerad uppdelning, se bilaga 4. 
 

 
Figur 2. Sammanställning över alla faktorer och fördelning på grad av påverkan (fråga 9). 
Mycket och ganska stor påverkan visas tillsammans. VH = Vårdnadshavare. 

De faktorer som elever uppger har påverkat mycket eller ganska mycket är framförallt intresse (90 
%) och att det förbereder för universitet/högskola (77 %). Vårdnadshavarens åsikt av skola och 
program väger också tungt i elevernas val, vilket stämmer väl överens med att vårdnadshavaren är 
betydelsefull i valet. Skolans rykte påverkar också i hög grad. Minst påverkan har vilket program 
syskon och kompisar valt. Även prao och egen erfarenhet av yrket påverkar i liten grad. 
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På fråga 10, elevernas beskrivning om hur de anser att betyget påverkat, delades in i olika 
kategorier och med följande fördelning som resultat: 

Tabell 9. Fördelning på hur elever uppger att betyget påverkat. Procent. (n=98) 

 Möjliggör  Begränsar  Styrande mot 
eftertraktade 
utbildningar och 
skolor 

Ökar pressen 
och min 
motivation att 
studera 

Inte alls 

Elever 38 16 13 13 20 

 

I tabell 9 framgår att betygen är styrande, både positivt och negativt. 13 % uppger att deras höga 
betyg (skolkapital) har motiverat och bidragit till valet av en bredare och av många ansedd mer 
krävande utbildning. Även möjligheten att söka eftertraktade skolor nämns. 

Om jag har bra betyg kan jag välja ett bra program och en eftertraktad skola med bra status och 
elever med ambitioner som jag. 
 
Eftersom jag har rätt höga betyg så kan jag välja i princip vilken skola jag vill. Det har dragit 
mig mer åt de skolor med högre meritvärden bland eleverna. 
 
Mina betyg är lagom höga så jag tyckte jag passade in i naturvetenskapsprogrammet. 
 
Eftersom jag har ganska bra betyg så känns det som att jag borde satsa på något som kräver bra 
betyg. 
 
Ju bättre betyg jag fått destå mer tycker jag att jag ska gå bättre/svårare linje. 
 
Betygen har påverkat mig genom att de har “lett” mig in på en av de svårare utbildningarna. 

I analysen kring påverkansfaktorer finns ett fåtal starka samband. De flesta samband är svaga eller 
på medelnivå. Förutom ovan redovisat resultat finns ett antal tendenser och samband som utifrån 
syfte och forskningsfrågor är intressanta att lyfta fram. 

• Det finns ett starkt samband mellan de som väljer högskoleförberedande program och de 
som anger att betyget påverkar valet.  

• När det gäller flickor och pojkar visar resultatet att det finns en större andel flickor än 
pojkar som påverkas i högre grad av att programmet innehåller teoretiska än praktiska 
ämnen.  

• Det finns ett svagt samband mellan flickor och betydelsen av vårdnadshavaren samt deras 
åsikt om programmet.  

• Ett starkt samband finns mellan elever med högre meritvärde och att programmet 
förbereder för högskola. Ett motsvarande, dock svagare samband finns mellan elever med 
lägre meritvärde och att gymnasiet ska leda till arbete. 

• Ett svagt samband finns mellan de elever som valt ett studieförberedande program och att 
programmets och skolans status samt rykte påverkar valet.  
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• Ett samband (medel) finns mellan de som anger att programmet ska förbereda för 
högskola/universitet och att programmet ska innehålla teoretiska ämnen. 

• Resultatet tyder på att eleverna i social grupp 1 och de med lägre meritvärde anser att de 
blir påverkade i högre utsträckning av prao jämfört med andra elever. 

• Ett svagt samband finns mellan de elever som anger att vårdnadshavare har större betydelse 
för valet påverkas i högre grad av vårdnadshavarnas åsikter om programmet.  

• Hälften av eleverna har angett att närheten till skolan har påverkat mycket eller ganska 
mycket, detta bekräftas av elevernas val av skola vars geografiska placering är inom samma 
kommun som de bor i. 
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Diskussion 

I enlighet med studiens syfte har undersökningen av 139 ungdomar i årskurs 9 visat vilka faktorer 
som eleverna själva uppger har påverkat och vilka personer som är betydelsefulla i valet. Vi anser 
oss kunna urskilja två olika habitus. För att skilja på dem har vi gett dem namnen teoretikern och 
praktikern. Båda anger att intresse har påverkat dem i hög grad och att det är jag själv som är mest 
betydelsefull. Jag själv och intresse bildar en intressant kombination där eleven anser att valet till 
gymnasiet i hög utsträckningen är ett val som görs utifrån sin egen person och intresse. Intresset är 
dock något som utvecklas som en logisk del utifrån individens bakgrund. Här får habitus stor 
betydelse, både som grund för vilket intresse man utvecklar och vad ens habitus tillåter. Man kan 
säga att alla elever anger intresse som hög påverkansfaktor men de är fångade i olika habitus, vilket 
får betydelse för vilket intresse de utvecklar. För att tydliggöra skillnaderna mellan teoretikern och 
praktikern väljer vi att i tabellform visa de tydligaste skillnaderna som framgår i studien. 

Tabell 10. Profil över teoretikern och praktikern 

Teoretikern Praktikern 

Programmet innehåller teoretiska ämnen Programmet innehåller praktiska ämnen 

Programmet ska förbereda för högre studier Programmet ger arbete efter gymnasiet 

Har i genomsnitt ett högre meritvärde Påverkas av att VH16 tycker skolan är bra 

Programmet bör ha hög status  Väljer ett yrkesförberedande program 

Skolan bör ha hög status Närhet till skolan påverkar valet 

Flicka Egen erfarenhet av yrket påverkar valet 

Anser att betyget påverkar valet Intresset för ämnesområdet/yrkesområdet 

Gymnasiemässan påverkar valet Prao påverkar valet 

 

I teoretikerns habitus är det självklart att studera på högskola eller universitet. Det blir därför viktigt 
att gymnasiet ska förbereda till högre studier. Det är också viktigt med programmets och skolans 
status då eleven troligen vill hamna bland likasinnade personer som har samma sätt att handla, 
tänka och orientera sig. Teoretikern är elever som i genomsnitt har ett högt meritvärde (skolkapital) 
som i sin tur styr valet mot ett högskoleförberedande program. Liknande resonemang finns hos 
Palme (2008) som menar att elever inom övre medelklass har tre gånger så stor chans att få de 
högsta betygen och som sedan väljer ett studieförberedande program. Teoretikern finns i högre 
utsträckning i social grupp 3 där vårdnadshavarna har högre utbildning och i många fall är högre 
tjänstemän eller större företagare. Detta kan jämföras med Svensson (2011) vars slutsats är att det 
finns starka band mellan barn till högre tjänstemän och större företagare och valet av 

                                                        
16 VH = Vårdnadshavare 
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högskolestudier. I teoretikerns habitus med akademiskt utbildade föräldrar värdesätter man 
teoretiska ämnen som innehåller mer analytisk tänkande och det är också därför intresset av de 
teoretiska ämnena är högre. Loven (2000) skriver om hur mässor är viktiga källor, medan 
broschyrer, tv, tidningar samt Internet är av mindre betydelse. Vår studie visar att teoretikern också 
anser att gymnasiemässan17 påverkar. Vi vet av egen erfarenhet att informationsmängden på denna 
mässa är överväldigande, vilket innebär att det krävs en kunskap och stöd från vårdnadshavare för 
att kunna sortera och tillgodogöra sig informationen. Vårdnadshavarnas informationskapital bidrar 
till teoretikerns val av ett högskoleförberedande program. Det är, precis som Palme (2008) också 
kommer fram till, viktigt att hålla alla vägar öppna. Att planera sin framtid. Precis som Sandell 
(2007) visar vår studie att flickorna i högre grad väljer en bredare utbildning som leder till högre 
studier.  

I praktikerns habitus är det viktigt att studierna leder till ett arbete efter gymnasiet. De har i 
genomsnitt ett lägre meritvärde. Närheten till skolan påverkar och kanske kan det vara så att 
skolarbete inklusive resväg inte får ta för mycket tid. I praktikerns habitus är status inte något som 
är avgörande i valet. Det är viktigare att ha ett yrke, inte vilket yrke man har. Praktikern har något 
lägre meritvärde än teoretikern och finns i högre grad i social grupp 1 och 2 där vårdnadshavarna 
har lägre utbildning. Deras informationskapital är således lågt. Praktikern påverkas av 
vårdnadshavarnas åsikt om programmet och skolans rykte. En parallell kan dras till Hilding (2011) 
som menar att barn med lågutbildade föräldrar beskriver att det viktiga budskapet från deras 
föräldrar är att barnen ska ha det bra, oavsett sina val. Vår studie pekar på att ryktet är viktigare än 
status. I praktikerns habitus påverkas man av de praktiska ämnena men också av intresset av olika 
aktiviteter kring programmet, till exempel bygg, barn eller matlagning. Att prao och egen erfarenhet 
av yrket har påverkat praktikern tyder på dessa erfarenheter närmast fungerar som en bekräftelse av 
deras habitus. Det kan också förklaras utifrån att deras sociala kapital inom traditionella 
arbetaryrken kan vara högre. Praktikerna har fått en större insikt i dessa typer av arbeten. Att prao 
har betydelse stämmer överens med Dresch och Lovéns (2010) studie. 

För både praktikern och teoretikern är vårdnadshavare mycket betydelsefulla i valet. Även studie- 
och yrkesvägledaren har betydelse. Vuxna förebilder som lärare, nära bekant/släkt och syskon har 
mindre påverkan. Elevens sociala kapital är i många fall begränsat till ett fåtal vuxna individer. 
Vårdnadshavarnas habitus och sociala kapital påverkar elevens uppfattning om möjliga utbildningar 
och yrken, vilket kan leda till social reproduktion. Studiens resultat kring betydelsefulla andra 
stämmer väl överens med Lovén (2000) och Dresch och Lovén (2010).  

                                                        
17 På gymnasiemässan finns möjlighet för gymnasieskolorna att presentera sig för blivande 
gymnasieelever. Det är främst elever i årskurs 9 som besöker denna mässa. Eleverna besöker montrar 
och frågar specifika frågor. Eleverna får information i form av bland annat broschyrer. 
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Konklusion 

Med denna studie har vi haft för avsikt att studera vilka faktorer och vilka personer som eleverna 
anser har betydelse i valet till gymnasiet. Intresse och att programmet ska förbereda för högre 
studier var de faktorer som påverkade mest. Betydelsefulla personer var framförallt eleven själv, 
men också vårdnadshavare. Resultatet visar att vårdnadshavarnas utbildningsnivå har en direkt 
påverkan på elevens meritvärde vilket i sin tur påverkar valet mot ett bredare program med 
inriktning mot teoretiska ämnen. Det finns ett samband mellan vilket intresse som utvecklas och 
elevens habitus. Vårdnadshavarnas informationskapital och elevens egna skolkapital påverkar 
också deras val av program. Studien har bekräftat våra förutfattade meningar att elevens sociala 
bakgrund med föräldrars utbildningsnivå och yrke har en direkt påverkan på elevens val. Nytt för 
oss var dock elevens personliga uppfattning om deras egen roll i valet. Ungdomarna i denna studie 
är födda mellan 1995-1997 och befinner sig i den så kallade ’generation Z’. Det som bland annat 
kännetecknar generation Z är att dessa i högre grad än tidigare generationer är individualister. De 
hoppar mellan flera arbeten och utbildningar och är ifrågasättande. Kan det vara så att dessa elever i 
mindre utsträckning ser till samhällsnyttan och andra personers åsikter? Finns det i deras habitus att 
jaget är det viktigaste? Som studie- och yrkesvägledare är resultatet kring hur vår yrkesprofession 
har påverkat eleverna intressant. Även om relativt få elever anser att studie- och yrkesvägledaren 
påverkar beskriver ändå ett antal elever att denne har vidgat perspektiv. Vi anser därför att det är 
viktigt att eleverna får möjlighet att vidga deras handlingshorisont utanför deras habitus. Det är 
enligt oss intressant att lärare har en låg påverkan. Elever och lärare spenderar en hel del tid 
tillsammans, det är också läraren som genom sin person, sin pedagogik och sin betygsättning kan 
påverka elevens intresse för ämnet. En fördjupad studie med intervjuer med eleverna kring denna 
fråga skulle vara intressant. Att koppla betyget till intresset för ämnen och vad eleven anser om sin 
lärare. Andra fortsättningar på denna studie är också att se hur föräldrarnas födelseland påverkar 
vilka faktorer som är viktigast. Även en bredare undersökning med en jämförelse mellan olika 
socioekonomiska kommuner skulle vara intressant för att se om det finns några signifikanta 
skillnader.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Valet till gymnasiet 
Vi är verksamma studie- och yrkesvägledare som studerar på Stockholms Universitet. Vi 
skall nu genomföra vårt examensarbete där vi vill genomföra en undersökning om elevers 
gymnasieval. Vårt intresse är vilka olika faktorer som har betydelse i detta val. Exempel på 
faktorer som kan ha betydelse är t.ex. andra personer i din omgivning, skolan, intresse för 
ämnet/yrket eller andra erfarenheter. 
 
Enkäten är helt frivillig att besvara och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande. Skolan och ni elever som svarar på denna enkät kommer vara helt anonyma, 
vilket innebär att alla svar behandlas enbart av oss och vår handledare. Inga namn kommer 
finnas på enkäten. Den färdiga rapporten är en offentlig handling men kommer endast 
innehålla sammanställningar samt en analys.  
 
I enkäten har vi använt begreppet vårdnadshavare. Med detta avser vi den/de personer som 
har vårdnaden om dig. Det kan vara dina biologiska föräldrar, dina fosterföräldrar, dina 
adoptivföräldrar eller dina bonusföräldrar. Välj den/de vårdnadshavare som står dig 
närmast. 
 
 
Tack för att du svarar och bidrar!  
 
1. Kille □  Tjej □ 
 
2. Postnummer_________________________________________________________ 
 
3. Födelseland__________________________________________________________ 
 
4. Vilket meritvärde (betygspoäng) fick du höstterminen 2011____________________ 
 
5. Vilket program har du valt i 1:a hand?  
Kryssa i det du valt i rutan. Om du valt en annan lokal variant eller en idrottsutbildning 
skriv vilken längst ner. 
 
Barn- och fritidsprogrammet  □ 

Bygg- och anläggningsprogrammet  □ 

Ekonomiprogrammet   □ 
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El- och energiprogrammet   □ 

Estetiska programmet   □ 

Fordons- och transportprogrammet  □ 

Handels- och administrationsprogrammet □ 

Hantverksprogrammet   □ 

Hotell- och turismprogrammet  □ 

Humanistiska programmet   □ 

Industritekniska programmet  □ 

Naturbruksprogrammet   □ 

Naturvetenskapsprogrammet  □ 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  □ 
Samhällsvetenskapsprogrammet  □ 

Teknikprogrammet   □ 

VVS- och fastighetsprogrammet  □ 

Vård- och omsorgsprogrammet  □ 

Introduktionsprogrammet   □ 
Annat_____________________________________ □ 
 
 
6. Vilken skola har du valt i första hand till gymnasiet? 
 
Svar:__________________________________________________________________ 
 
 
7. Vilka personer har varit betydelsefulla för dig i gymnasievalet och i vilken grad? 
Kryssa i det som överensstämmer bäst, endast ett svar möjligt per påstående 
 
    Mycket   Ganska      Inte särskilt        Inte alls 

Mina kompisar □ □ □ □ 
Mina vårdnadshavare □ □ □ □ 
Mina syskon □ □ □ □ 
Mina lärare □ □ □ □ 
Min studie- och yrkesvägledare □ □ □ □ 
Nära bekant/släkt till familjen □ □ □ □ 
Jag själv □ □ □ □ 
Annan person________________________ □ □ □ □ 
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8. Beskriv om möjligt på vilket sätt du anser att dessa personer varit betydelsefulla för dig. 
(Använd gärna baksidan om du behöver mer plats att skriva på) 
 
Mina kompisar_________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Min vårdnadshavare 1___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Min vårdnadshavare 2___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mina syskon___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mina lärare____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Min studie- och 
yrkesvägledare_________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nära bekant/släkt till familjen_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Jag själv______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Annan person__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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9. Hur stor påverkan hade följande i ditt val till gymnasiet? 
Kryssa i det som överensstämmer bäst, endast ett svar möjligt per påstående 
 
 
 Mycket stor Ganska stor Inte särskilt   Inte alls 

Intresse för ämnesområdet/yrkesområdet □ □ □ □ 
Programmet innehåller till stor del praktiska ämnen □ □ □ □ 
Programmet innehåller till stor del teoretiska ämnen □ □ □ □ 
Ger möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet □ □ □ □ 
Förbereder till högskole-/universitetsstudier □ □ □ □ 
Närheten till skolan □ □ □ □ 
Skolan har ett bra rykte □ □ □ □ 
Mina vårdnadshavare tyckte programmet verkar bra □ □ □ □ 
Mina vårdnadshavare tyckte skolan verkar bra □ □ □ □ 
Gymnasiemässan (Stockholmsmässan) □ □ □ □ 
Internet (skolornas hemsidor) □ □ □ □ 
Hemskickat material, t ex tidningar och kataloger □ □ □ □ 
Egen erfarenhet av yrket (ex sommarjobb) □ □ □ □ 
Erfarenheter från PRAO □ □ □ □ 
Mina betyg □ □ □ □ 
Mina kompisar valde samma program □ □ □ □ 
Mina syskon har valt samma program □ □ □ □ 
Programmet har en hög status □ □ □ □ 
Skolan har en hög status □ □ □ □ 
Annat___________________________________ □ □ □ □ 
 
 
10. Beskriv om möjligt på vilket sätt du anser att dina betyg har påverkat dig? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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11. Vilken är din/dina vårdnadshavare högst avslutade utbildning? 
 

        Vårdnadshavare 1     Vårdnadshavare 2 
Mindre än 9 års grundskola  □  □ 

9 års grundskola    □  □ 

Gymnasium     □  □ 

Universitet/Högskola   □  □ 

Vet ej    □  □ 
 
 
12. I vilken ålder är din/dina vårdnadshavare?   
 

        Vårdnadshavare 1     Vårdnadshavare 2 
20-30 år    □  □ 

31-40 år    □  □ 

41-50 år    □  □ 

51-60 år    □  □ 

61 år -     □  □ 
 
 
13. Inom vilket yrke/yrkesområde arbetar eller studerar din/dina vårdnadshavare till idag? 
Skriv det som passar bäst in, försök att vara så noggrann som möjligt. 
 
Vårdnadshavare 1: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2:_______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
Emma Åkerblom & Helen Beckman Pontén 
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Fråga 8 (fortsättning). Här kan du fortsätta att beskriva på vilket sätt du anser olika 
personer har påverkat dig: 
 
Vem:_________________________________________ 
 
På vilket sätt? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vem:_________________________________________ 
 
På vilket sätt? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vem:_________________________________________ 
 
På vilket sätt? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vem:_________________________________________ 
 
På vilket sätt? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



 
 

 7 

Bilaga 2: Missiv 

Till rektor för xxx skolan i xxx kommun   Datum 
 
Hej! 
  
Vi är två studerande på studie– och yrkesvägledarprogrammet på termin 6, Stockholms Universitet 
Vi ska nu skriva vår C-uppsats där vi vill genomföra en studie. Vårt syfte är att undersöka vilka 
faktorer som påverkar elever i deras gymnasieval. 
 
För att genomföra denna studie behöver vi genomföra en enkät med elever som idag går i årskurs 9 
och som gjort sitt första val till gymnasiet. Enkäten beräknas ta ca 30 minuter inklusive presentation 
av oss och av vår undersökning. 
 
Frågorna kommer att beröra dessa områden: 

● vilket program och vilken skola de sökte 
● vilka faktorer som var avgörande för deras val 
● vilka personer som har påverkat dem 
● bakgrundsinformation om kön, postnummer, födelseort samt deras vårdnadshavares 

utbildningsnivå och sysselsättning 
 
Skolan och eleverna kommer att vara helt anonyma och materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. I färdigt skick är studien en offentlig handling. Eleven kan när som helst, utan att 
ange skäl, avsluta sitt deltagande. Om respondenterna vill strykas ur vårt material kommer vi att 
tillmötesgå önskningen. Det finns möjlighet att ta del av studien när den är färdig. Detta i enlighet 
med vetenskapsrådets forskningsetiska principer vars 4 huvudkrav är: 

● Informationskravet 
● Samtyckeskravet 
● Konfidentialitetskravet 
● Nyttjandekravet 
 

Inom de närmaste veckorna vi ta kontakt med dig angående ovanstående och vi hoppas att ni har 
möjlighet att medverka i vår studie. Vi delar gärna med oss av vårt resultat och vår förhoppning är 
att vår undersökning kan ge er något positivt tillbaka. 
  
  
Med vänliga hälsningar. 
Emma Åkerblom och Helen Beckman Pontén 
 
Kontaktuppgifter: 
Emma Åkerblom, emak8626@student.su.se, 0730-402442 
Helen Beckman Pontén, hepo9372@student.su.se, 0732-312304 
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Bilaga 3: Sammanställning fråga 7   

 
 Mycket   Ganska 

mycket 
 Inte 

särskilt 
 Inte 

alls 
 Bortfall  Summa:  

Mycket/ 

ganska 
mycket 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % % 

Kompisar 15 11 31 22 52 37 33 24 8 6 33 

Vårdnadshavare 25 18 62 45 31 22 14  10 7 5 63 

Syskon 4 3 24 17 37 27 61 44 13 9 20 

Lärarna 2 1 14 10 41 29 70 50 12 10 11 

SYV 9 6 31 22 38 27 48 35 13 10 28 

Nära 
bekant/släkting 

6 4 26 19 47 34 49 35 11 8 23 

Jag själv 120 86 11 8 0 0 4 3 4 3 94  

Annan person 12 9 0 0 0 0 5 4 122 87 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mycket   Ganska 
mycket 

 Inte 
särskilt 

 Inte 
alls 

 Bortfall  Summa: 
Mycket/ 
ganska mycket 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % % 

Intresse 73 53 52 37 6 4 6 4 2 2 90 

Praktiska ämnen 27 19 42 30 42 30 20 14 8 7 49 

Teoretiska ämnen 15 11 63 45 37 27 14 10 10 7 56 

Ger arbete efter 
gymnasiet 

29 21 37 27 42 30 24 17 7 5 48 

Förbereder för 
högskole-/univ. 

77 55 30 22 14 10 13 9 5 4 77 

Närhet till skolan 30 22 40 29 43 31 22 16 4 2 51 

Skolan har ett bra rykte 35 25 67 48 22 16 4 3 11 8 73 

VH tyckte programmet 
var bra 

42 30 64 46 17 12 10 7 6 5 76 

VH tyckte skolan var 
bra 

39 28 68 49 19 14 7 5 6 4 77 

Gymnasiemässan 12 8 49 35 26 19 42 30 10 8 43 

Internet 18 13 44 32 39 28 30 22 8 5 45 

Hemskickat material 6 4 28 20 56 40 41 29 8 7 24 

Egen erfarenhet av 
yrket 

8 6 16 12 38 27 67 48 10 7 18 

Erfarenhet av prao 5  4 18 13 29 21 78 56 9 6 17 

Betyg 31 22 52 37 32 23 18 13 6 5 59  

Mina kompisar valde 
samma skola 

6 4  16 12 39 28 69 50 9 5 17 

Mina syskon har valt 
samma program 

1 1 14 10 19 14 94 68 11 7 11 

Programmet har hög 
status  

21 17 48 35 34 24 23 17 13 7 52 

Skolan har hög status 18 13 40 29 44 32 23 17 14 10 42 

Annat  8 6 2 1 0 0 7 5 122 88 7 

Bilaga 4: Sammanställning fråga 9  
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