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Abstract  

The purpose of this study is to understand the factors that are affecting students at the 
Technology and Electricity- and energy programs in their choice of studies and vocation. The 
study is a comparative case study and quantitative method has been used in the form of 
questionnaires. The result shows that students do not like to be affected by another person but 
believes that they themselves have made their choice. Interest turns out to be the biggest 
influence factor of choice for both students at the Technology and Electricity- and energy 
program. For Electricity- and energy students have also access to work had some impact.  
The parents' education level was higher for Technician students and their parents worked with 
occupations requiring university degrees. More students at the Electricity- and energy program 
than at the Technology program planned to work directly after completed secondary school 
while the Technology students primarily aimed for higher studies. The analysis builds on 
previous research and career choice theories. The analysis showed that the results are in line 
with previous research and matches some theories of career choice. The findings suggest that 
the greatest impact factor of the career choice are students themselves followed by interest and 
for the Electricity- and energy students have also access to work impacted. We have also noted 
that both programs are overrepresented by boys. Another conclusion we have been able to do is 
that the Technology students more than Electricity- and energy students are planning for higher 
studies and imagines a career in technology, which is in line with parents' educational level and 
profession. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att förstå vilka faktorer som har påverkat och påverkar elever vid 
Teknikprogrammet respektive El-och energiprogrammet i deras val av studier och yrke.  
Studien är en jämförande fallstudie och kvantitativ metod har använts i form av enkäter.  
Resultatet visar att eleverna inte tycker sig vara nämnvärt påverkade av någon annan person, 
utan menar att de själva gjort sitt val. Intresse visar sig vara den största påverkansfaktorn i valet 
för både Teknikeleverna och El- och energieleverna. För El- och energieleverna har även 
tillgången på arbete viss betydelse. Föräldrarnas utbildningsnivå var högre hos Teknikeleverna 
och det var fler av dem som arbetade med yrken som krävde högskoleexamen. Fler elever på El- 
och energiprogrammet än Teknikprogrammet planerade att gå direkt ut i arbete medan 
Teknikeleverna främst planerade för högre studier. Analysen bygger på tidigare forskning och 
karriärvalsteorier. I analysen framkom att resultatet är i linje med vad tidigare forskning kommit 
fram till och att teorierna om karriärval stämmer. Slutsatserna tyder på att den största 
påverkansfaktorn i valet enligt eleverna är de själva, följt av intresse och för El- och 
energieleverna har även tillgången på arbete inverkat. Vi har även kunnat konstatera att båda 
programmen är överrepresenterade av killar. En till slutsats vi kunnat göra är att Teknikelever i 
större utsträckning än El- och energielever planerar för vidare högre studier och tänker sig ett 
yrke inom teknik, vilket är i linje med föräldrarnas utbildningsnivå och yrke. 
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1. Inledning  

Utbildning och arbete är centralt när det handlar om att vara en samhällsmedborgare. 
Valmöjligheterna inom utbildnings- och arbetsmarknad är idag fler än någonsin. Samtidigt har 
kraven höjts och tillgången på arbeten minskat. De som är unga idag behöver mer än förut vara 
uppdaterade på vad som händer i Sverige men även i omvärlden. Strukturer i samhället såsom 
arbetsmarknad och familjeförhållanden påverkar ungdomarnas val av utbildning och yrke. 
Beroende på socioekonomiska förhållanden skiljer sig ungdomars val av utbildning. Forskning 
visar att det finns en social snedrekrytering till både gymnasieskolan och högskolan. Detta innebär 
att ungdomar från mer utsatta socioekonomiska förhållanden är mindre benägna att läsa vidare vid 
högskola eller universitet. (SOU 2000:39) 

1.1 Val av examensämne 

I en artikel i tidningen Du & Jobbet presenteras en undersökning gjord av SCB som visar vilka 
yrken som det är vanligast att vi ärver. Listan toppas av jägare och fiskare med så mycket som 37 
procent och på andra plats kommer yrken inom vård och omsorg med 34 procent. Längre ner på 
listan finner vi att ingenjörer och tekniker ärver sitt yrke till 8 procent.1  Resultatet, som tyder på att 
så många ärver sitt yrke, förvånade oss då vi tänker på valet som fritt. Artikeln väckte vår 
nyfikenhet att undersöka om elever går i föräldrars fotspår. 

Karin Fransson och Gunnel Lindh (2004) har i en kunskapsöversikt gjort en sammanställning av 
forskning och information om ungdomars utbildning- och yrkesval. Kunskapsöversikten tar upp att 
ungdomar står inför olika utbildnings- och yrkesval i ett samhälle som ständigt förändras. 
Översikten visar att utbildnings- och yrkesvalet begränsar ungdomar beroende på kön, etnicitet och 
social bakgrund. Franssons och Lindhs text skapade ett intresse att undersöka vilka faktorer som har 
betydelse för eleverna i deras val av studier och yrken.  

Genom Studie- och yrkesvägledarutbildningen har vi kommit i kontakt med en utredning av 
Teknikdelegationen (SOU 2010:28), vilken gjorts på uppdrag av regeringen. Teknikdelegationens 
uppdrag är bland annat att öka rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på 
universitet och högskolor. Dessutom syftar uppdraget till att öka intresset för teknik och 
naturvetenskap på grundskolan och gymnasieskolan. Utredningen visar att tjejer är mindre 
intresserade av teknik och har svårare att identifiera sig med ämnet. Sverige saknar också 
konkurrenskraft för att möta både de nationella och internationella krav på kompetens som 
arbetslivet kräver. En orsak till detta är att det fattas lärarkompetens inom dessa ämnen och att 

                                                        
1 www.duochjobbet.se 
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kopplingen mellan skola och högskola är för svag. Vi anser att Teknikdelegationens uppdrag är 
viktigt och behövs för att stärka kompetensen inom teknik såväl för skola som för samhälle. Enligt 
vår erfarenhet från praktik inom skola är det många elever som inte vet yrkesutgångarna på 
Teknikprogrammet och därför väljer de bort programmet. Vårt val att undersöka 
Teknikprogrammets respektive El- och energiprogrammets elever kändes därför spännande och 
intressant. 

Vi kan se att vår studie kan komplettera annan forskning inom området genom den specifika 
vinklingen mot Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet. Undersökningen kan vara viktig 
och intressant både på individnivå och ur ett samhälleligt perspektiv. Detta med anledning av att det 
är först nu man kan se resultatet av ändringen till gymnasiereformen Gy11. Vidare är det intressant 
att undersöka och lyfta fram de elever som gått mot strömmen och valt Teknikprogrammet. Det kan 
öka intresset för ämnet hos elever som ännu inte valt gymnasieutbildning, vilket är relevant för 
samhället i stort. Resultatet av vår studie tror vi kan bidra till ökad förståelse hos samhället gällande 
det fria valet. Vi undrar om gymnasievalet är ett fritt val eller ett styrt val. 

Studien vänder sig till studie- och yrkesvägledare, rektorer och annan personal på grund- och 
gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare kan i sitt dagliga arbete ha hjälp av resultatet från vår 
studie speciellt inför samtal med elever som ska välja gymnasieprogram.  

1.2 Förkunskap 

Enligt Torsten Thurén (2007) präglas vi omedvetet av förutfattade meningar och fördomar. Tim 
May (2001) menar att det är viktigt att vara medveten om sina värderingar för att göra ett bra 
forskningsarbete. Vi förstår att allt vi upplever i vardagen utgår ifrån den egna tolkningen. Både 
genom att vi själva gått på gymnasiet och gjort val av studie och yrke har vi förståelse för och 
kännedom om den problematik det kan innebära. I utbildningen till studie-och yrkesvägledare har 
vi fått möjlighet att möta och samtala med elever och därigenom fått en inblick i hur dagens 
ungdomar upplever olika valsituationer. Den förståelsen hoppas vi varit till vår fördel i arbetet med 
examensarbetet. Vi förstår att människor bär med sig olika socialt grundade fördomar och kan ha 
förutfattade meningar. I examensarbetet har vi strävat efter att vara uppmärksamma på våra 
värderingar och fördomar.   

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som har påverkat och påverkar elever vid 
Teknikprogrammet respektive El- och energiprogrammet i deras val av gymnasieprogram och av 
fortsatta studier och yrke.  



6 
 

1.4 Forskningsfrågor 

• Vilka faktorer har påverkat eleverna som går på Teknik- respektive El- och 
energiprogrammet i deras val av gymnasieutbildning? 

• I vilken utsträckning väljer elever på Teknik- respektive El-och energiprogrammet liknade 
utbildning och yrke som sina föräldrar?  

• På vilka sätt skiljer sig Teknikprogramelevers och El- och energiprogramelevers tankar om 
framtida studier och yrke?  

1.5 Avgränsningar 

I examensarbetet gör vi en lokal studie på en gymnasieskola med Teknikprogrammet och El- och 
energiprogrammet. Vi har fokuserat på elevernas perspektiv på studie- och yrkesval och avser inte 
att undersöka skolans eller föräldrarnas perspektiv. I studien intresserar vi oss för elevernas och 
deras föräldrars etniska bakgrund, dock endast om de har svensk eller utländsk bakgrund. Studien 
syftar till att se om det finns ett mönster hos olika individer i deras studie- och yrkesval, men inte 
att förstå enskilda individers upplevelser.  

1.6 Begrepp 

Etnicitet – Ordet ethnos kommer från grekiska och betyder folk. Termen används för att referera till 
och kategorisera folk. Etnicitet är uttryck för identifikation och tillhörighet för en grupp individer. 2 
I vår studie används begreppet etnisk bakgrund för att förtydliga elevernas och föräldrarnas 
ursprung. Vi fokuserar endast på huruvida de är födda i Sverige eller inte. Svensk bakgrund 
kännetecknas av att eleven är född i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Om eleven är 
född i Sverige men båda föräldrarna är födda utomlands räknas hon eller han ha utländsk bakgrund.  

Klass/socioekonomisk bakgrund – Inom samhällsvetenskap används klass för att dela in individer 
enligt ekonomiska och sociala kriterier. 3 För att särskilja individer från olika sociala och 
ekonomiska förhållanden används ofta föräldrarnas position i arbetslivet och/eller föräldrarnas 
utbildningsnivå (Fransson & Lindh, 2004). I vår studie använder vi föräldrarnas utbildningsnivå för 
att klassificera socioekonomisk bakgrund.     

                                                        
2 www.ne.se 
3 www.ne.se 
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2. Bakgrund  

Vi inleder kapitlet Bakgrund med att redovisa resultatet av litteratursökningen. Därefter ger vi en 
kort presentation av gymnasieskolan, högskoleförberedande program med inriktning mot 
Teknikprogrammet samt yrkesprogram med inriktning mot El- och energiprogrammet. Kapitlet 
fortsätter med att beskriva studiens teoretiska ramverk i form av olika karriärvalsteorier och 
avslutas med tidigare forskning kring vilka faktorer som har påverkat ungdomar i valet av studier 
och yrken.  

2.1 Resultat av litteratursökning 

Vi har i första hand sökt i LIBRIS för att finna relevanta avhandlingar och litteratur till vår studie. 
För att avgränsa sökningarna valde vi enbart avhandlingar skrivna på svenska som sedan sorterades 
och valdes utifrån utgivningsår, titel samt sammanfattningar. Orden vi sökt i LIBRIS och de träffar 
vi fick var; ungdom* gav 572 träffar, yrkesval* gav 25 träffar, ungdom* AND yrkesval* gav fem 
träffar, arbetsliv* gav 409 träffar, ungdom* AND arbetsliv* gav 13 träffar, studieval* gav åtta 
träffar och ungdom* AND studieval* gav två träffar. Vidare gav elev* 355 träffar, elev* AND 
yrkesval* gav sju träffar, elev* AND arbetsliv* gav åtta träffar och elev* AND studieval* gav tre 
träffar. Diva har utgjort den andra sökmotorn där följande sökord användes och de träffar vi fick 
var; ungdom* AND framtid* gav 417 träffar, ungdom* AND arbetsliv* som gav 148 träffar, 
ungdom* AND yrkesval* gav 24 träffar, ungdom* AND studieval* gav sju träffar. Vidare ord vi 
använde var; elev* AND studieval* gav 12 träffar, elev* AND framtid* gav 628 träffar, elev* AND 
yrkesval* gav 37 träffar och elev* AND arbetsliv* gav 176 träffar. Utifrån titel har vi sedan tittat 
närmare på de texter som fångat vårt intresse. Den tredje sökmotoren vi använt oss av är Google 
Scholar. Sökord vi använt och de träffar vi fick var; ungdomars studieval* gav 431 träffar, 
gymnasieelevers studieval* gav 157 träffar och elevers framtida utbildnings- och yrkesdrömmar* 
gav 63 träffar. Vidare har vi gått igenom den samlade programlitteratur som vi tagit del av under 
Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms universitet.   
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2.2 Gymnasieskolan  

Gymnasieskolan har genomgått flera stora förändringar fram till reformen år 2011. I samband med 
kommunaliseringen av skolan år 1994 trädde den kursutformade gymnasieskolan i kraft. 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) innebar att gymnasieskolan förändrades så 
att alla program blev treåriga och bytte namn från linjer till program. De obligatoriska ämnena 
utökades för att programmen skulle bli mer likvärdiga och fler skulle få behörighet till högskolan. 
Genom Lpf 94 ökade den individuella valfriheten och den specifika förberedelsen för antingen 
arbetsliv eller vidare studier minskade. Dessa faktorer bidrog till den nya reformen Gymnasieskola 
11 (Gy 11) som syftar till att förbereda eleven mot ett specifikt yrke eller vidare studier. Vidare ska 
gymnasieskolan vara likvärdig och förankrad till arbetsmarknaden. Eleverna skall genom 
grundskolestudierna vara väl förberedda för att klara gymnasieskolans mål och förhindra avhopp. 
Gy 11 syftar till tydlighet, där styrdokument och studievägar skall underlätta för lärare, föräldrar 
och elever. Genom Gy 11 ändrades benämningarna på de ämnen som ingår i alla gymnasieprogram 
från kärnämnen till gymnasiegemensamma ämnen. Ämnena är svenska/svenska som andra språk, 
engelska, matematik, idrott och hälsa, historia, samhälskunskap, religionskunskap och 
naturkunskap. Vidare ändrades benämningen karaktärsämnen till programgemensamma ämnen som 
gör att varje gymnasieprogram får sin specifika inriktning. Gymnasieskolan är till för alla elever 
som avslutat grundskolan och det finns 18 nationella gymnasieprogram. Dessutom finns det fem 
introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Behörigheten till 
utbildningarna skiljer sig åt beroende på om det är ett högskoleförberedande program eller ett 
yrkesprogram. (Skolverket, 2011)  

Höstterminen 2011 trädde Gy 11 i kraft, vilket innebär att under läsåren 2011/12 och 2012/13 går 
gymnasieskolan både under Lpf 94 samt Gy 11 för att efter 2012/13 endast gå under Gy 11. Antal 
elever som väljer yrkesprogram minskar i förhållande till högskoleförberedande program. 
Könsfördelningen mellan de olika programmen ser olika ut, då en del har jämn fördelning medan 
andra är överrepresenterade av antingen killar eller av tjejer. Läsåret 2011/12 gick det sammanlagt 
cirka 369 000 elever i gymnasieskolan varav 178 000 tjejer och 191 000 killar. Elever med utländsk 
bakgrund var cirka 70 300 och utav dem var 32 700 tjejer och 37 600 killar. (SCB, 2013) 

2.2.1 Högskoleförberedande program  

Det finns sex högskoleförberedande gymnasieprogram. En elev som är godkänd i svenska, 
engelska, matematik samt nio andra ämnen kan antas till ett högskoleförberedande program. Vilka 
de nio andra ämnena är beror på vilket program eleven söker. För Teknikprogrammet (TE) är 
kravet godkänt i biologi, fysik och kemi samt ytterligare sex valfria ämnen. TE har inriktningarna 
design och produktutveckling, informations- och mediateknik, produktionsteknik, 
samhällsbyggande och miljö samt teknikvetenskap och varje inriktning motsvarar 300 poäng. De 
gymnasiegemensamma ämnena för TE är på 1 100 poäng. 4 Programgemensamma ämnena är på 

                                                        
4	  Engelska 5, 100p, Engelska 6, 100p, Historia 1a1, 50p, Idrott och hälsa 1, 100p, Matematik 1c, 100p, 
Matematik 2c, 100p, Matematik 3c, 100p, Religionskunskap 1, 50p, Samhällskunskap 1b, 100p, Svenska 1, 
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400 poäng.5 Vidare läser TE-elever 200 poäng individuellt val och gör ett gymnasiearbete på 100 
poäng. För en högskoleförberedande examen ska eleven ha betyg från TE på 2 500 poäng och av 
dessa ska eleven vara godkänd i 2 250 poäng. Ämnen som krävs för examen är svenska eller 
svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c samt gymnasiearbetet. 
Eleverna läser mer svenska och engelska än de elever som går ett yrkesprogram och det finns inget 
krav på arbetsförlagt lärande. TE ska ge eleven kunskaper inom teknik, teknikutveckling och vidare 
studier inom området. (Skolverket, 2011) Statistik visar att läsåret 2011/12 gick det på 
Teknikprogrammet sammanlagt cirka 20 000 elever varav cirka 4 000 tjejer och 16 000 killar. Utav 
dessa var totalt sett cirka 2 500 elever med utländsk bakgrund varav cirka 400 tjejer och 2 100 
killar. Läsåret 2010/11 var det cirka 105 700 högskolenybörjare varav 13 500 var studenter som 
hade utländsk bakgrund. (SCB, 2013) För de TE-elever som medverkat i vår studie, innebär det att 
de är behöriga att söka till högskola om de läser enligt kursplanen och är godkända enligt ovan. 

2.2.2 Yrkesprogram  

Tolv av de nationella gymnasieprogrammen är yrkesprogram där eleverna förbereds för att gå 
direkt ut i arbete eller vidare studier inom yrkesutbildning. Antagningskraven är lägre än till ett 
högskoleförberedande program. Kravet för att antas till El- och energiprogrammet (EE) är godkänd 
i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt fem andra valfria ämnen. EE har 
inriktningarna automation, dator- och kommunikationsteknik, elteknik samt energiteknik på 400 – 
500 poäng. De gymnasiegemensamma ämnena för EE är på 600 poäng.6 Programgemensamma 
ämnen är på 400 poäng.7 Vidare läser EE-elever 200 poäng individuellt val och gör ett 
gymnasiearbete på 100 poäng. För att få en yrkesexamen krävs betyg från EE på 2 500 poäng och 
av dessa ska eleven vara godkänd i 2 250 poäng. Ämnen som krävs för yrkesexamen är; svenska 
eller svenska som andra språk 1, engelska 5, matematik 1a och godkänt i de programgemensamma 
kurserna samt gymnasiearbetet. Alla yrkesprogram möjliggör vidare studier på högskola om eleven 
aktivt väljer till vissa kurser. Utbildningen på yrkesprogram är antingen skolförlagd eller en 
lärlingsutbildning och båda ger en yrkesexamen. Yrkesprogrammet har arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) vilket innebär att en del av utbildningen är förlagd på ett företag. EE ska ge eleverna 
kunskaper i hur el-, energi- och vattensystem produceras, installeras samt distribueras för vidare 
arbete inom området. (Skolverket, 2011) Läsåret 2011/12 visar statistik att det gick på El- och 
energiprogrammet totalt sett cirka 14 700 elever varav cirka 500 tjejer och 14 200 killar, utav dessa 
var sammanlagt cirka 1 810 elever med utländskbakgrund varav cirka 40 tjejer och 1 770 killar 
(SCB, 2013). De EE-elever som medverkat i vår studie får en yrkesexamen om de läser enligt 
kursplanen och är godkända enligt ovan. Vidare kan EE-eleverna i studien studera på högskola om 
de gör ett aktivt val och väljer att läsa till de kurser som krävs för behörighet till vidare högre 
studier. 

                                                                                                                                                                         
100p, Svenska 2, 100p, Svenska 3, 100p, eller Svenska som andraspråk 1, 100p, Svenska som andraspråk 2, 
100p, Svenska som andraspråk 3, 100p.  
5 Fysik 1, 150p, Kemi 1, 100p och Teknik 1, 150p.  
6 Engelska 5, 100p, Historia 1a1, 50p, Idrott och hälsa 1, 100p, Matematik 1a, 100p, Naturkunskap 1a1, 50p, 
Religionskunskap 1, 50p, Samhällskunskap 1a1, 50p, Svenska 1, 100p eller Svenska som andraspråk 1, 100p. 	  
7 Datorteknik 1a, 100p, Elektromekanik, 100p, Energiteknik 1, 100p och Mekatronik 1, 100p. 	  
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2.3 Studieval och yrkesval 

Det finns många teorier som belyser hur människor väljer utbildning och yrke. Dessa teorier kallas 
karriärutvecklingsteorier eller yrkesvalsteorier. Teorierna skiljer sig åt, då vissa härstammar ur 
psykologin medan andra har ett sociologiskt perspektiv. I ett historiskt perspektiv var det Frank 
Parsons som formulerade den första teorin om yrkesval. Så tidigt som 1909 skrev Parsons sin teori 
om karriärutveckling eller snarare ett ramverk för hur yrkesval bör ske. I boken ”Choosing a 
vocation” förklarar Parsons yrkesvalsprocess i tre steg. Anders Lovén (2000) har översatt Parsons 
tre steg enligt följande: 

1) En tydlig förståelse av dig själv, anlag, förmågor, intressen, resurser, begränsningar och andra 
kvalitéer. 2) Kunskap om kraven och villkoren för framgång, fördelar och nackdelar, förtjänster, 
möjligheter, och framtidsutsikterna i olika arbeten. 3) Sunt resonerande kring relationen mellan 
fakta i de två första grupperna. (Lovén, 2000, s. 33) 

Parsons teori handlar således om individens självinsikt och kännedom om omvärlden samt hur 
dessa två samverkar. Vidare bygger Parsons på ett slags matchningstänkande där rätt man skulle 
hamna på rätt plats, vilket också John L. Hollands yrkesvals teori bygger på. 1959 introducerade 
Holland ett utkast till en yrkesvalsteori, vilken senare har reviderats genom hans egna och andra 
forskares undersökningar. Hollands teori syftar till att matcha personlighetstyper med passande 
yrkesmiljöer. Detta sker genom ett intressetest som är baserat på olika personlighetstyper som 
sedan matchas mot likvärdiga arbetsmiljöer. Individen söker sig i första hand till den typ av miljö 
som motsvarar individens personlighet. Holland menar att yrkesvalet är en spegling av individens 
personlighet. Holland kategoriserar människor i sex olika personlighetstyper: “The Realistic Type”, 
”The Investigative Type”, “The Artistic Type”, “The Social Type”, “The Enterprising Type” och 
“The Conventional type”. Överensstämmelsen eller ”congruence” som Holland använder som ett 
centralt begrepp, mellan personligheten och yrkesmiljön leder bland annat till en stabilare karriär, 
större yrkesframgång och en större arbetstillfredsställelse. Individen upplever disharmoni om 
personligheten och dess karaktäristika inte överensstämmer med den yrkesmiljö hon eller han 
befinner sig i. (Spokane, Luchetta & Richwine, 2002) Både Parsons och Hollands teorier tillhör den 
grupp av teorier som Kerstin Mattsson (1984) benämner som rationalitetsuppfattningen då de har 
matchning som huvudtes. 

Linda Gottfredson har i sin teori ”Theory of circumscription and compromise” från 1981 
kombinerat både sociologiskt och psykologiskt perspektiv på val av studier och yrken. Gottfredsons 
utgångspunkt är sociologisk men efter ett samarbete med Holland intresserade hon sig för att 
kombinera båda disciplinerna. Centralt i teorin är det sociala rum som förklarar valutrymmet som 
individen reflekterar kring och anser som acceptabelt. Vidare är begreppet ”self-concept” viktigt då 
individer handlar utifrån sin självbild. Individernas uppfattningar om olika yrken är indelad i en så 
kallad kognitiv karta som organiseras utifrån vad de anser vara manligt-kvinnligt och hög- 
respektive lågstatusyrken. Därefter sker en process i flera steg där individen begränsar sig genom 
att sortera bort de alternativ som inte anses som acceptabla. Sorteringen sker främst utifrån kön, 
social tillhörighet och intresse. I takt med ålder och en större medvetenhet om hur yrken och val 
påverkar dem blir rangordningen av kriterierna först kön därefter social tillhörighet och sist 
intresse. Det sista steget i teorin innebär att individen kompromissar och väljer mellan det mest 
önskvärda respektive vad som är realistiskt för individen. Detta kan innebära att de mest önskvärda 
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alternativen kanske måste stå tillbaka till fördel för det mest realistiska. Individen tenderar att 
reproducera vad som anses vara lämpligt gällande både kön och social tillhörighet. Ungdomar 
påverkas både av vårt genetiska arv men också av den kontext vi växer upp i. En paradox är att 
vissa tenderar att reproducera både kön och social tillhörighet medan individer från samma familj 
kan göra vitt skilda val och bryta detta mönster. Både inre och yttre krafter påverkar individers val 
av studier och yrke. (Gottfredson, 2002) 

Per Sjöstrand (1968) menar att begreppet yrkesval lätt kan misstolkas som att valet endast är en 
engångsföreteelse, medan det i själva verket är en process som börjar i grundskolan och inte slutar 
förrän vid pensionsåldern. Processen som Sjöstrand kallar för karriärutveckling består av 
beståndsdelarna brytpunkter och sysselsättningar. Brytpunkter är de situationer som uppstår mellan 
sysselsättningar och de tillfällen då individen står inför en valsituation. Brytpunkterna kan vara 
initierade av individen själv och vara frivilliga, eller påtvingade och oftast bero på 
utbildningsväsendets utformning eller att sysselsättningen av olika orsaker upphör. Sjöstrand skiljer 
inte mellan de brytpunkter eller valsituationer individer gör oavsett om de är studieval eller 
yrkesval. Enligt Mattsons (1984) indelning av teoriuppfattningar tillhör Sjöstrands teori 
utvecklingsuppfattningen då karriärvalet sker som en process över tid. 

Phil Hodkinson och Andrew Sparkes (1997) teori om karriärval benämns som careershipteorin. 
Teorin syftar till att undvika den deterministiska synen på människor och att heller inte se på 
människor som helt fria agenter. Grunden i teorin är baserad på Pierre Bourdieus teori om kapital, 
fält och habitus. Bourdieu menar att miljö och rådande strukturer påverkar och begränsar oss, där en 
individs habitus blir ett sätt att värdera vad som till exempel är bra eller dåligt. (Broady, 1998) 
Careershipteorins modell består av tre komponenter som påverkar vad som styr individens val. I 
Lena Lidströms avhandling (2009) sammanfattas careershipteorin på följande sätt:  

• Individen fattar pragmatiskt rationella karriärbeslut grundade på hennes/hans habitus  
• Interaktionerna med andra inom fältet påverkas av att individer har ojämlika resurser  
• Beslut fattas inom ett livslopp som består av omväxlande perioder av vändpunkter och rutiner. 

(Lidström, 2009, s. 33) 

Den första punkten handlar om individens realistiska och pragmatiska beslutsfattande som sker 
inom ramen för individens handlingshorisont. Vad som anses valbart påverkas av personens 
habitus, kön, klass och etnicitet. Beroende på vem som betraktar till exempel utbildningsmarknaden 
kan utbudet uppfattas olika. Människor kan begränsa sig utifrån vad de finner orimligt eller 
omöjligt beroende på deras situation. Den andra komponenten innefattas av interaktioner som kan 
vara ojämlika. Det kan vara roller som barn-förälder, anställd-arbetsgivare eller student-vägledare. 
Ojämlikheten ligger i fördelningen av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital som ger den ena 
parten mer makt. Careershipteorin menar att både utbildningsfältet och arbetsmarknadsfältet består 
av olika aktörer som interagerar. Dessa aktörer har ofta olika mål och då kan en konflikt uppstå. 
Sist menar Hodkinson och Sparks att karriärförloppet består av vändpunkter och rutiner. Dessa så 
kallade brytpunkter kan vara strukturella, frivilliga eller påtvingade. Brytpunkterna och det som 
sker däremellan kallat rutiner, ger individen erfarenheter och kunskap. (Lundahl, 2010; Hodkinson 
& Sparkes, 1997) 
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2.4 Påverkansfaktorer  

Det finns flera studier som pekar på att kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet påverkar 
ungdomar vid val av studier och yrke. Vissa studier visar att ungdomar anser sig själva vara största 
påverkansfaktor medan andra studier visar att föräldrar, förebilder och släktingar haft stor 
betydelse. Nedan belyses de vi funnit intressanta och viktiga för vår studie.  

Anna Sandells (2007) avhandling belyser hur vi kan förstå ungdomars gymnasieval i förhållande till 
kön och klass. Föreställningarna om vilka gymnasieprogram som var könsmärkta befästs i Sandells 
intervjustudie. Ungdomarna menade att tjejer gillade att arbeta med människor och barn, medan 
killar intresserade sig för datorer, elektronik och att bygga saker. Den tjej som valt TE i Sandells 
studie hade valt detta för att arbeta inom den mer kvinnligt könsmärkta inriktningen design. En 
annan av de intervjuade eleverna berättar att han valt EE då hans farbror har en elfirma och kusinen 
tidigare gått på programmet. Intervjuerna med eleverna visar att även om föräldrar påverkat dem är 
de främst de själva som gjort valet och att de valt utifrån intresse. De har inte låtit kamrater styra 
deras val. Vidare visar Sandells studie på att socioekonomiska förhållanden och föräldrarnas 
utbildningsnivå påverkar gymnasievalet. De elever som väljer högskoleförberedande program har 
ofta föräldrar med högre utbildningsnivå. 

Marielle Petersons (2005) intervjustudie handlar om ungdomar och deras syn på gymnasievalet. 
Studien visar att de flesta ungdomar ansåg sig själva som största påverkansfaktor medan föräldrar 
och syskon, lärare och studie-och yrkesvägledare hade haft mindre påverkan. Vänner menar 
ungdomarna, hade haft större betydelse och varit ett stöd inför valet. Bland motiven för 
gymnasievalet var intresse det vanligaste medan mer medvetna val som till exempel tillgången på 
arbete var mindre vanlig. Även om de flesta uppgav att föräldrar inte påverkat deras gymnasieval 
var det ändå flera som uppgav föräldrar som förebilder. En studie av Skolverket (1996) visar att 
gymnasieelever hävdar att de väljer själva och inte är påverkade av någon annan.  

I en statlig utredning från 2004 fick gymnasieelever frågan om vem de trodde skulle påverka deras 
yrkesval och då uppgav cirka 30 procent att de trodde att deras föräldrar kommer att påverka deras 
val av yrke. Lika många tjejer som killar trodde att deras pappa skulle påverka dem medan det var 
fler tjejer än killar som trodde att mammans påverkan är större. Bland killarna var det förebilder tätt 
följt av kompisar som ansågs som största påverkan inför valet. Mamman var den som tjejerna 
uppgav hade störst påverkan. När samma fråga ställdes till vuxna män och kvinnor visade det sig att 
fler kvinnor än gymnasister svarade att förebilder varit viktiga medan mamman inte längre framstod 
som lika viktig. Männens resultat var överensstämmande med killarnas, där fäder och förebilder 
varit mest inflytelserika. Samma utredning visar att valet av yrke för både tjejer och killar sker 
utifrån intresse och hög lön som främsta påverkansfaktorer. Studie- och yrkesvägledaren bedöms 
inte ha haft någon avgörande betydelse för elevernas val. Dessutom visar det sig att fler tjejer än 
killar tycker att det är viktigt att det finns en jämn könsfördelning i yrket. (SOU 2004:43) I en 
intervjustudie av Fredrik Hertzberg (2007) där elever tillfrågats hur de tänker inför sitt gymnasieval 
framkommer det att syskon, föräldrar, lätt att få jobb och bra lön var faktorer som påverkar. 

Det är en fara att se alla ”invandrare” som en homogen grupp, då stora skillnader förekommer 
mellan olika etniciteter men också inom varje grupp. Dock är det känt att ungdomar med annan 
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etnisk bakgrund än svensk möter liknande hinder som sina föräldrar på arbetsmarknaden och 
riskerar arbetslöshet. (Hertzberg, 2007)  

Å ena sidan menar Katrin Goldstein-Kyaga (1999) att ungdomar som växer upp i invandrartäta 
områden riskerar bli begränsade i sina utbildnings- och yrkesval, då information om alternativen 
inte alltid når dem. Därmed blir deras handlingsutrymme styrt av de rådande omständigheterna. Å 
andra sidan visar en senare studie av Ungdomsstyrelsen (2003) att över 60 procent av de 
utlandsfödda ungdomarna skulle studera vidare på högskola direkt efter gymnasiet, vilket var fler 
än inom gruppen för svenskfödda. 

2.4.1 Arbetsmarknadsanknytning  

Med den förlängda ungdomstiden följer senare inträde i arbetslivet. Statistik visar att så många som 
hälften av 16-19 åriga män arbetade heltid 1976 medan andelen endast var elva procent 2002. 
Siffrorna för kvinnor var 40 respektive 8 procent samma år. (Fransson & Lindh, 2004)  

Enligt arbetskraftsbarometern från 2012 menar arbetsgivarna att framtidsutsikterna för 
teknikområdet är god. Efterfrågan på arbetskraft inom området kommer att öka de närmsta tre åren 
särskilt hos civil- och högskoleingenjörsutbildade. Inriktningar med hög efterfrågan är elektronik, 
datateknik och automation hos civilingenjörsutbildningen samt byggnadsteknik hos 
högskoleingenjörsutbildningen. Behovet kommer även att öka för gymnasieutbildade inom bland 
annat industri-, styr- och regelteknik samt tele- och elektronik.8 Liknande resultat visas i en 
sammanställning av SACO (2011) om framtidsutsikter för akademikeryrken fram till år 2016. 
Sammanställningen visar att datavetare, högskoleingenjörer samt civilingenjörer är bristyrken. 

  

                                                        
8 www.scb.se 
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3. Metod  

I kapitlet metod redogör vi för den strategi, metod och teknik vi använt. Därefter ges en beskrivning 
av studiens genomförandesteg, urval samt hur datainsamlingen har gått till. Kapitlet avslutas med 
studiens tillförlitlighet, etiska ställningstaganden och en kort beskrivning av hur vi bearbetat och 
analyserat datamaterialet.   

3.1 Undersökningsstrategi 

Strategin för vår studie har varit att genomföra en jämförande fallstudie. Asbjørn Johannessen och 
Per Arne Tufte (2003) menar att i en fallstudie samlar man in en mängd data om ett specifikt fall. 
En fallstudie kan kännetecknas av en tydlig avgränsning av området och beskrivning av det aktuella 
området. Det viktigaste med en fallstudie är att samla in en stor mängd data för att få fram det 
specifika och viktiga om fallet. Ett specifikt fall kan vara en händelse, individ eller grupp individer. 
Fallstudier delas in i enkelfallstudier eller flerfallstudier och kan ha både en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats. Vår studie är en flerfallstudie, då vi har jämfört är en grupp gymnasieelever som 
går på Teknikprogrammet och en grupp på El- och energiprogrammet.  

3.2 Metoder och tekniker 

I studien har vi valt att använda kvantitativ undersökningsmetod och göra en enkätundersökning (se 
bilaga 2). Vårt val av kvantitativ undersökningsmetod var för att komma i kontakt med ett stort 
antal individer. Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) syftar både kvalitativa 
och kvantitativa metoder till att öka förståelsen av hur mäniskor interagerar i samhället. I 
kvantitativ metod använder forskaren siffror för att sammanställa resultatet. Kvantitativ metod är 
strukturerad, formad enligt förutbestämda regler samt i stor utsträckning kontrollerad av forskaren. 
Vanligt vid kvantitativ undersökningsmetod är att använda sig av enkäter där deltagarna blir 
ombedda att svara på frågor och enkätfrågorna bör vara utformade på ett sådant sätt att de går att 
mäta (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Jan Trost (2012) kan frågor och svarsalternativ delas in i 
olika kategorier som sakfrågor, följdfrågor, attityd- eller åsiktsfrågor samt fasta eller öppna 
svarsalternativ. Ett tydligt exempel på sakfråga är vilket kön eller ålder personen tillhör. Följdfrågor 
är ofta öppna frågor som förklara hur eller motivera. Attityd- eller åsiktsfrågor ställs ofta som ett 
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påstående som deltagaren ska ta ställning till. Svarsalternativen i en enkät är antingen fasta eller 
öppna. Öppna frågor kan vara ett problem då det är tidsödande, svårt att tyda handstil eller ojämn 
svarsfrekvens. Det finns flera sätt att ställa frågan om kön i en enkät. Lämpligt är att utesluta ordet 
kön och istället fråga om personen är man eller kvinna. Vi har valt att följa Trosts råd avseende 
frågan om kön (se bilaga 2). Bortfallet blir ofta stort då deltagarnas engagemang och intresse 
varierar. Viktigt att tänka på vid utformandet av frågor enligt May (2001) och Trost (2012) är: 

• Använd vanligt språk och tänk på frågornas ordningsföljd samt att vissa frågor kan 
uppfattas som stötande och känsliga.  

• Undvik flera frågor i samma fråga, krångliga ord, ett fördomsfullt språk samt långa 
frågeformuleringar.  

• Undvik ledande och hypotetiska frågor, negationer och värdeladdade ord samt för många 
öppna frågor.  

• Var konsekvent – använd endast ett tilltal, formspråk och struktur. Exempelvis väl antingen 
Du eller Ni, samma typsnitt och radavstånd.    

• Var försiktig med att be deltagarna rangordna svarsalternativen, då det kan vara svårt eller 
omöjligt.   

Kvantitativ metod går inte på djupet utan på bredden vilket var eftersträvansvärt i vår studie. Under 
arbetets gång har vi förstått att det är en konst att formulera och konstruera frågor samt 
svarsalternativ för att nå ett önskat resultat.  

3.3 Genomförandesteg 

Inledningsvis beslutade vi oss för ämnet, sökte efter material på internet med olika sökfunktioner 
och läste in oss på området. Därefter bestämdes metod och valet föll på kvantitativ metod och 
enkäter. Testpersoner kontaktades för att utprova enkäten och utifrån deras synpunkter har 
revideringar gjorts (se bilaga 2). Nästa steg var att skicka följebrev till rektor (se bilaga 1) samt att 
boka tid för besök på skolan. Vid ett första besök gjordes en kalibrering där vi presenterade oss och 
vårt arbete för de aktuella klasserna, se utförligare beskrivning under rubrik Urval. Då en del av 
enkäten handlar om elevernas föräldrars/vårdnadshavares utbildningsbakgrund och yrke bad vi 
eleverna ta reda på detta inför ifyllandet av enkäten. De två nästföljande besöken träffade vi 
Teknikprogramselever respektive El- och energiprogramselever för genomförandet av 
enkätundersökningen, där vi närvarade och svarade på eventuella frågor. Enkäten sammanställdes 
och resultatet bearbetades för att slutligen redogöras för i avsnitten Resultat och Diskussion. 
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3.4 Urval och urvalsgrupp 

För att kunna göra lämpligt urval måste man bestämma vilken population som ska undersökas. 
Population betyder befolkning och kan till exempel vara alla människor inom ett geografiskt 
område eller en avgränsad grupp individer. (Johannessen & Tufte, 2003; Holme & Solvang, 1997) 
Representativt urval innebär att de utvalda ska motsvara populationen i sin helhet men i mindre 
upplaga. Det finns två varianter av urval vilka är icke-slumpmässigt urval och slumpmässigt urval. 
Bekvämlighetsurval är ett slags icke-slumpmässigt urval som innebär att urvalet görs utifrån 
tillgänglighet. (Trost, 2012) I vår studie består populationen av alla Teknikprogramselever (TE-
elever) och av alla El- och energiprogramselever (EE-elever) på en gymnasieskola i Stockholms 
kommun. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval, då skolledningen gav sitt godkännande och eleverna 
var villiga att medverka i studien. Därefter gjordes ett urval från alla TE-elever och EE-elever för 
att kunna göra en jämförande studie. EE-eleverna var cirka 150, fördelat på tre årskurser i sju 
klasser medan TE-eleverna var cirka 450 fördelat på tre årskurser i 16 klasser. Därför valde vi att 
kontakta sju klasser från varje program. De sju klasserna från TE valdes utifrån tillgänglighet, då 
vissa klasser var upptagna med ämnesprov eller nationella prov. Fördelning på båda programmen 
blev två klasser i årskurs 1 och 3, medan vi fick tre klasser i årskurs 2. Vi hade därmed ett urval på 
150 elever per program fördelat mellan tre årskurser.   

3.5 Datainsamling 

Det tog sammanlagt två veckor från det att följebrevet skickats ut och enkäter samlats in. Första 
veckan presenterade vi oss för klasserna och berättade om syftet med studien samt förtydligade 
vissa frågor i enkäten. Nästföljande vecka inleddes med besök hos Teknikprogramseleverna i 
respektive klassrum. Enkäterna delades ut och fylldes i under vår närvaro med en tidsåtgång på 
cirka tio minuter per klass. Vi svarade på elevernas frågor om enkäten. I slutet av veckan 
upprepades samma procedur med El- och energiprogramseleverna. Lärare närvarade i samtliga 
klassrum och de hjälpte till att upprätthålla en lugn miljö, svara på frågor samt uppmanade eleverna 
att delta i enkätundersökningen.  

3.6 Reliabilitet & validitet    

För att forskningen skall vara reliabel ska resultatet kunna upprepas och en annan forskare ska 
kunna komma fram till samma resultat. Reliabilitet består av fyra viktiga komponenter. Kongruens 
handlar om att fånga in olika vinklar av samma fenomen. För att uppnå kongruens ställs liknande 
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frågor som handlar om samma sak. Precision handlar om utformandet av exempelvis enkäter, då det 
är viktigt att deltagarna förstår hur de ska svara. Objektivitet är viktig, då resultatet inte ska kunna 
eller behöva tolkas på olika sätt vid datasammanställningen. Konstans menas med att svaret inte ska 
vara tidsberoende. Reliabilitet och validitet används på kvantitativa studier, då man vill mäta olika 
värden på olika variabler. Validitet betyder att frågan ska mäta vad den avser att mäta. (Trost, 2012)  

3.7 Etiska ställningstaganden  

Enligt Vetenskapsrådet finns det forskningsetiska principer och riktlinjer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning som man ska följa. Principerna innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
respondenterna ska få information om syftet med studien, deras uppgift i undersökningen samt 
villkoren kring deltagandet. Samtyckeskravet betyder att respondenten själv beslutar om sin 
medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att allt undersökningsmaterial ska 
behandlas med sekretess och ingen obehöriga ska komma åt materialet eller kunna koppla 
respondenterna till materialet. Nyttjandekravet skall förstås som att materialet endast får användas 
till den aktuella studien. 9 

Målet har varit att arbeta utifrån de ovan nämnda kraven och att uppfylla dem. Genom att informera 
deltagarna om syftet med enkätundersökningen samt att vid det första besöket göra en kalibrering 
har vi uppfyllt informationskravet. Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att rektor och berörd 
skolpersonal har godkänt vår närvaro. Eleverna har samtyckt och haft möjlighet att avbryta och 
tacka nej till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att arbeta utifrån 
sekretess och anonymitet. Allt material har och kommer att förvaras där endast vi kommer åt det. 
Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att all information vi får av deltagarna endast kommer att 
användas som material till denna studie.  
  

                                                        
9 www.codex.vr.se 
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4. Resultat  

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur data bearbetats. Resultatet i vår studie redovisas utifrån 
frågorna i enkäten (se bilaga 2) med hjälp av tabeller, diagram och i löpande text. Bortfallet 
sammanställs för varje fråga. 

4.1 Bearbetning av resultatdata  

Holme och Solvang (1997) menar att statistiska mätmetoder har stor betydelse i analys av 
kvantitativ information. Enligt Johannessen och Tufte (2003) utgörs all information som samlas in, 
bearbetas och analyseras i kvantitativ forskning av statistik och tal. Vid sammanställning av 
material som överskrider 50 formulär används vanligen statistikprogram. För att underlätta data 
sammanställningen kodas enkäterna genom att varje enkät får ett löpnummer. I statistikprogrammet 
får varje fråga en variabel där svaren utgör olika variabelvärden. (Trost, 2012) Vi har gått på Trosts 
linje att använda ett statistikprogram, då vi har 150 enkäter. Statistikprogrammet är en Excelmall 
som Stockholm universitet tillhandahöll. Enkäterna har numrerats och kodats. Exempel på kodning: 
Planerar du för att gå direkt ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning? Är svaret Ja får det 
koden 1 och är svaret Nej får det koden 2. Har personen inte svarat på frågan ges koden 9. Vi har 
valt att redovisa data i form av diagram, tabeller och i löpande text. 
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4.2 Redovisning av resultat 

Fråga 1 och 2 

De två första frågorna rör antal elever per årskurs och program. 
 

 
Figur 1 Antal elever per årskurs på TE. 
 

Diagrammet visar att fördelningen av elever är jämn mellan årskurserna och samtliga 75 elever har 
angivit att de går på Teknikprogrammet. 
 

 
Figur 2 Antal elever per årskurs på EE. 

Diagrammet visar att det är färre svarande i årskurs 3 jämfört med årskurs 1 och 2 samt att alla 75 
elever har angivit att de går på El- och energiprogrammet.  

Trots att det inte efterfrågades hade vissa angivit vilken inriktning inom TE de gick på. På 
inriktningen design och produktutveckling var det 4 killar och 4 tjejer, på informations- och 
mediateknik var det 9 killar och ingen tjej, på produktionsteknik var det 7 killar och 2 tjejer, på 
samhällsbyggande och miljö var det 10 killar och 10 tjejer samt på teknikvetenskap var det 9 killar 
och 4 tjejer. På EE var fördelningen mellan inriktningarna följande: på automation 0, på dator- och 
kommunikationsteknik var det 16 killar och 1 tjej, på elteknik var det 9 killar och ingen tjej samt på 
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energiteknik var det 14 killar och ingen tjej. Totalt var det 59 på TE och 40 på EE som fyllt i vilken 
inriktning de gick på. 

Fråga 3 och 4  

I tabellerna redovisas kön och om svarande är född i Sverige eller i ett annat land.  

Kön Tjej Kille 
TE 24 51 
EE 2 72 

Tabell 1 Fördelning av kön på TE och EE. 

Tabell 2 Fördelning av etnisk bakgrund på TE och EE. 

På TE är det 24, det vill säga en tredjedel av eleverna som angivit att de är tjejer medan det endast 
är 2 på EE. Elever som är födda i annat land än Sverige är på TE 9 medan på EE är det 23, det vill 
säga två tredjedelar. Siffrorna 17 och 32 inom parentesen i kolumnen annan etnisk bakgrund anger 
antalet sammanlagda elever med utländsk bakgrund. Vi har lagt till 8 elever på TE och 9 på EE som 
har utländsk bakgrund. Anledningen är att elever som har angivit att de själva är födda i Sverige 
men har båda föräldrarna från ett annat land räknas till de som har utländsk bakgrund, se vidare 
under rubriken Begrepp. Således blir antalet elever med svensk bakgrund 58 och 43, vilket anges 
inom parentesen i kolumnen svensk.  

I enkäten fanns även möjlighet att specificera vilket land de kom från. I TE kommer eleverna från 9 
olika länder medan i EE kom flertalet från Nordafrika och Mellanöstern. Det var inget bortfall på 
frågorna om program och etnisk bakgrund. På EE var det en person som inte svarat på frågan om 
årskurs och en som inte svarat på frågan om kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnisk bakgrund Svensk Annan 
TE 66 (58) 9 (17) 
EE 52 (43) 23 (32) 



21 
 

Fråga 5 

Eleverna på TE och EE fick svara på i hur hög grad olika personer påverkat dem att välja 
nuvarande gymnasieprogram genom att ringa in svarsalternativ på en skala från 1 till 5 där 1 
betyder inte alls och 5 betyder mycket.  

 

 

Figur 3 Olika personers påverkan på gymnasievalet för TE. 

Diagrammet visar att flertalet av eleverna har fyllt i att ingen av ovanstående personer har påverkat 
dem mycket i valet. Den person som flest elever angivit har påverkat dem mycket är förälder tätt 
följt av kompis. Lärare, studie- och yrkesvägledare och syskon är jämbördiga och övrig 
skolpersonal har eleverna angivit inte alls påverkat dem. Räknas stapel 4 och 5 tillsammans har 16 
svarat att föräldrar har påverkat mycket och 13 att kompis har påverkat dem mycket. Vidare har 6 
angivit att lärare påverkat dem mycket följt av 5 både på syskon och studie- och yrkesvägledare. 
Övrig skolpersonal har ingen fyllt i på staplarna 4 och 5. På staplarna 1 och 2 som motsvarar ingen 
påverkan alls, har 40 svarat föräldrar och 54 svarat kompis. Vidare har 58 angivit att studie- och 
yrkesvägledare inte påverkat dem följt av 66 som angivit lärare och 68 syskon. Övrig skolpersonal 
har sammanlagt fått 73 svar på staplarna 1 och 2.  
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Figur 4 Olika personers påverkan på gymnasievalet för EE. 
 
Diagrammet visar att flertalet av eleverna har fyllt i att ingen utav ovanstående personer har 
påverkat dem mycket i valet. Föräldrar, kompis och studie- och yrkesvägledare är de personer som 
eleverna angivit har påverkat dem mycket i valet. Lärare och syskon är jämbördiga och övrig 
skolpersonal har påverkat dem i mindre utsträckning. Räknas stapel 4 och 5 tillsammans har 16 
svarat att studie- och yrkesvägledare har påverkat mycket, 13 föräldrar och 11 kompis. Vidare har 9 
angivit att lärare påverkat dem mycket följt av 6 svarat syskon. Övrig skolpersonal har sammanlagt 
fått 4 svar på staplarna 4 och 5. Räknas staplarna 1 och 2 ihop som motsvarar ingen påverkan alls, 
har 39 svarat föräldrar och 39 studie- och yrkesvägledare. Vidare har 43 svarat kompis följt av 50 
lärare och 57 syskon. Övrig skolpersonal har sammanlagt fått 62 staplarna 1 och 2. 

Eleverna hade även möjlighet att ange annan person som påverkat dem och på båda programmen 
svarade endast 30. Av dem hade 25 elever angett sig själva medan övriga hade fyllt i släktingar, 
partners och förebilder som påverkansfaktor. Bortfallet på frågorna med förvalda svarsalternativ var 
sammanlagt 3 för TE och 10 för EE. Essäfrågans bortfall på båda programmen var två tredjedelar.   

  

Fråga 6 

Eleverna på TE och EE fick svara på i hur stor utstäckning olika faktorer har påverkat dem att välja 
nuvarande gymnasieprogram genom att ringa in svarsalternativ på en skala från 1 till 5 där 1 
betyder inte alls och 5 betyder mycket.  
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Figur 5 Andra faktorer som har påverkat TE-eleverna. 

Diagrammet visar att de flesta TE-eleverna valt intresse som största anledning och att närhet till 
hemmet hade minst betydelse. Räknas staplarna 4 och 5 ihop är det sammanlagt 63 som svarat att 
intresse påverkat dem i stor utsträckning och 30 har svarat lätt att få jobb. Vidare har 20 svarat att 
behörighet har påverkat dem i valet och endast 5 svarat närheten till hemmet. Räknas staplarna 1 
och 2 istället ihop är det sammanlagt endast 3 elever som svarat att intresse inte har haft någon 
påverkan. 24 har svarat att lätt att få jobb inte påverkat dem alls. Vidare har 36 svarat att behörighet 
inte har påverkat dem och 57 svarat att närheten till hemmet inte påverkat dem valet. 

 
Figur 6 Andra faktorer som har påverkat EE-eleverna. 

Diagrammet visar att de flesta EE-eleverna valt intresse som största anledning tätt följt av lätt att få 
jobb. Närhet till hemmet hade minst betydelse. Räknas staplarna 4 och 5 ihop är det sammanlagt 50 
som svarat att intresse påverkat dem i stor utsträckning och 41 har svarat lätt att få jobb. Vidare har 
23 svarat att behörighet har påverkat dem i valet och 8 svarat närhet till hemmet. Räknas staplarna 1 
och 2 istället ihop är det sammanlagt 6 som svarat att intresse inte alls har påverkat dem i valet och 
8 svarat att lätt att få jobb inte alls har påverkat. Vidare har 26 svarat att behörighet inte har 
påverkat och 50 har svarat att närheten till hemmet inte påverkat. 
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Eleverna hade även möjlighet att ange annat som påverkat dem och på TE svarade endast 2 och på 
EE 5. Av TE eleverna svarade den ena att det var på grund av ett TV-program och den andra att den 
vill bli akademiker. Av EE eleverna svarade 3 att bra lön hade betydelse, 1 att höja betygen och 1 
att programmet verkade enkelt. Det var inget bortfall på TE och bortfallet på EE var mindre än 5 
per fråga på de fasta svarsalternativen. Essäfrågans bortfall var stor, då endast 7 elever hade svarat. 

Fråga 7, 8 och 9   

Dessa frågor handlar om eleverna planerar att studera vidare vid Komvux, högskola/universitet och 
om de planerar att gå direkt ut i arbete. Här efterfrågades svar på samtliga alternativ, vilket betyder 
att vissa svarat ja på flera alternativ. Siffran 1 på den vågräta axeln betyder Ja och 2 betyder Nej.  

Figur 7 Planer efter gymnasiet för TE-elever. 

Av TE-eleverna svarade 71 att de planerar för vidare studier på högskola/universitet. 17 elever har 
svarat att de tänker gå direkt ut i arbete och endast 6 elever planerar att studera på Komvux.  
 

 
Figur 8 Planer efter gymnasiet för EE-elever. 

Diagrammet visar att 44 elever planerar att gå direkt ut i arbete. 40 planerar att studera vidare på 
högskola/universitet. Endast 8 elever svarade att de planerar att studera på Komvux.  
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På frågan om eleverna planerar för vidare studier på högskola/universitet fanns möjligheten att 
specificera med vad. Det var 50 TE-elever som svarat och av dessa hade 46 planerat för fortsatta 
studier inom teknik. Resterande hade svarat pilot, läkare, psykolog och naprapat. Bland EE-
eleverna var det endast 22 som svarat varav 18 planerade för vidare studier inom el, data eller 
teknik. Övriga 4 planerade för studier inom musik, film, teater samt biokemi. Bland TE-eleverna 
var det 15 som valt att svara med vad de tänkt arbeta med och av dem hade 9 angivit att de kan 
jobba med vad som helst under en begränsad tid. Övriga hade svarat: kassan på ICA, säsongsarbete, 
dagis, GMU (grundläggande militärutbildning) och en hade redan jobb inom elteknik. Hos EE 
eleverna var det 28 som valt att svara med vad det tänkt arbeta med, varav 26 svarat något inom el 
och teknik området. En elev hade svarat GMU och en annan något inom bygg.  

Bortfallet på fastasvarsalternativ var 6 på TE och 6 på EE på frågan om eleverna planerar för att gå 
direkt ut i arbete. På frågan om vidare studier på Komvux var bortfallet 4 på TE och 8 på EE. På 
frågan om vidare studier på högskola/universitet var bortfallet 2 på TE och 7 på EE. Essäfrågorna 
där eleverna fick möjlighet att specificera med vad, var bortfallet högre än på de förtryckta 
svarsalternativen. Bortfallet på essäfrågan om vidare studier var för TE 25 och för EE 53. På TE var 
bortfallet 60 för att gå direkt ut i arbete, medan siffran var 47 på EE. 

Fråga 10 

Eleverna på TE och EE fick svara på om de känner sig nöjda med sitt gymnasieval genom att ringa 
in svarsalternativ på en skala från 1 till 5 där 1 betyder inte alls och 5 betyder mycket.  
 

 
Figur 9 Hur nöjda TE-eleverna är med valet av program. 

Diagrammen visar att flertalet elever svarat att de var mycket nöjda med sitt gymnasieval och 
endast en elev har angivit att den inte alls är nöjd med sitt gymnasieval. Räknas staplarna 4 och 5 
ihop är det sammanlagt 58 som svarat att de är nöjda med sitt gymnasieval. Sammanställs staplarna 
1 och 2 har 4 svarat att de inte är nöjda med sitt gymnasieval.   
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Figur 10 Hur nöjda EE-eleverna är med valet av program. 

Diagrammen visar att de flesta elever svarat att de var mycket nöjda med sitt gymnasieval. Räknas 
staplarna 4 och 5 ihop är det sammanlagt 49 som svarat att de är nöjda med sitt val av program. Det 
var 4 elever som angivit att de inte alls var nöjda med sitt gymnasieval. Räknas staplarna 1 och 2 i 
diagrammet ihop är det sammanlagt 11 som svarat att de inte är nöjda med sitt gymnasieval. 

Eleverna fick här möjlighet att motivera sitt svar och på TE svarade 45. De elever som svarat att de 
inte var nöjda med gymnasievalet motiverade med att det var långt till skolan, dåliga lärare, tufft, 
för mycket matte och det motsvarade inte förväntningarna. De som var nöjda motiverade med att 
det är roligt, de trivs, Londonresa, bra kontakter, behörighet, bra lärare, bra klass, bra ämnen och 
bra skola. Hos EE hade 33 svarat och motiveringarna har varit att skolan ger bra stöd och hjälp, det 
är roligt, bra ämnen, bra skola, bra lärare och praktik. Andra motiveringar var för mycket teori, 
tungt för kroppen, dålig skola och långt till skolan. Bortfallet på den del av frågan där eleverna 
ringade in sitt svar i förtryckta svarsalternativ var endast 1 på TE och 3 på EE. Essäfrågans bortfall 
var för TE 30 och 42 för EE.  
 
Fråga 11 

Eleverna fick svara på essäfrågan, vad de ser som sitt framtida yrke och på TE svarade 65 elever 
och utav dem svarade 13 ingenjör och 12 arkitekt. 20 svarade någonting inom teknik, 14 svarade att 
de inte visste och övriga gav spridda svar som sångare, chef, naprapat och psykolog. Av EE-
eleverna svarade 60 på essäfrågan, 21 av dem gav svaret elektriker, 3 ingenjör och 20 något inom 
el, data och teknik. Övriga har svarat att de vill arbeta som musiklärare, militär, läkare, 
skådespelare, personlig tränare, eget företag, bygg och pizzabagare. Resterande har antingen svarat 
vet inte eller ett jobb med bra lön. Bortfallet på frågan var för TE 10 och EE 15.  

Fråga 12, 13 och 15, 16 

Eleverna på TE och EE fick svara på vad deras föräldrar har för etnisk bakgrund och 
utbildningsnivå. I diagrammet betyder 1 på den vågräta axeln att föräldern är född i Sverige och 2 
betyder att föräldern är född i ett annat land. Föräldrarnas utbildningsnivå redovisas även i 
diagrammet där 1 på den vågräta axeln betyder grundskolenivå, 2 betyder gymnasienivå och 3 
betyder högskolenivå/universitetsnivå.  
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Figur 11 TE-elevernas föräldrars etniska bakgrund och utbildningsnivå. 

Diagrammet visar att de flesta föräldrar är födda i Sverige, staplarna visar att 60 av förälder 1 är 
född i Sverige och 54 av förälder 2. Förälder 1:s utbildningsnivå fördelas enligt följande, 0 på 
grundskolenivå, 30 på gymnasienivå och 43 på högskolenivå/universitetsnivå. Förälder 2:s 
utbildningsnivå fördelas enligt följande, 8 på grundskolenivå, 25 på gymnasienivå och 35 på 
högskolenivå/universitetsnivå.  
 

  
Figur 12 EE-elevernas föräldrars etniska bakgrund och utbildningsnivå. 

Diagrammet visar att hälften av föräldrarna är födda i Sverige, staplarna visar att 42 av förälder 1 är 
född i Sverige och 35 av förälder 2. Förälder 1:s utbildningsnivå fördelas enligt följande, 12 på 
grundskolenivå, 26 på gymnasienivå och 31 på högskolenivå/universitetsnivå. Förälder 2:s 
utbildningsnivå fördelas enligt följande, 8 på grundskolenivå, 28 på gymnasienivå och 31 på 
högskolenivå/universitetsnivå.  

Frågorna 12 och 15 gav möjlighet att specificera vilket land föräldrarna kom från och på TE har 
totalt 10 respektive 15 svarat, varav länderna har stor spridning. I EE har totalt 27 respektive 21 
svarat, varav även här var spridningen stor. Räknas bortfallet från båda föräldrarna samman på den 
del av frågan som hade fasta svarsalternativ var det 9 på TE och 19 på EE. Essäfrågans bortfall var 
2 på TE 5 EE. 
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Fråga 14 & 17  

TE-eleverna och EE-eleverna svarade på vad föräldrarna har för sysselsättning. I diagrammet 
betyder 1 på den vågräta axeln att föräldern arbetar, 2 är arbetssökande, 3 studerar och 4 annat.  

 
Figur 13 TE-elevers föräldrars sysselsättning. 
 
Diagrammet visar att övervägande antal föräldrar arbetar, staplarna visar att 71 av förälder 1 arbetar 
och 67 av förälder 2. Ingen av förälder 1 är arbetssökande och 1 av förälder 2 är arbetssökande. Av 
förälder 1 är 2 studerande och av förälder 2 är 1 studerande. Av förälder 1 har 2 angivit annat och 
av förälder 2 har 2 angivit annat.   

 
Figur 14 EE-elevers föräldrars sysselsättning. 

Diagrammet visar att övervägande antal föräldrar arbetar, staplarna visar att 63 av förälder 1 arbetar 
och 53 av förälder 2. 2 av förälder 1 är arbetssökande och 4 av förälder 2 är arbetssökande. Av 
förälder 1 är 2 studerande och av förälder 2 är 4 studerande. Av förälder 1 har 2 angivit annat och 
av förälder 2 har 4 angivit annat.   
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Frågan gav möjlighet att specificera vad föräldrarna arbetar med. Det var 68 (förälder 1) respektive 
63 (förälder 2) av TE-eleverna som svarade vad deras föräldrar arbetar med och variationen var 
stor. 30 arbetade inom teknikområdet exempelvis arkitekt, ingenjör, tekniker och elektriker. Andra 
yrken var läkare, lärare, civilekonom, journalist, polis och jurist, undersköterska, musiker, 
bilmekaniker, krönikör, säljare och hemmafru. Det var 60 (förälder 1) respektive 49 (förälder 2) av 
EE-eleverna som svarade vad deras föräldrar arbetar och variationen på yrken var stor även här. 15 
var inom teknikområdet till exempel ingenjör, elektriker, datatekniker och jourmontör. Andra yrken 
var advokat, socionom, läkare och kemist, snickare, plåtslagare, taxichaufför, personlig assistent, 
kokerska, lagerarbetare, vårdbiträde och barnskötare. 4 på TE respektive 6 på EE hade svarat att 
deras föräldrar var pensionär, sjukpensionär eller sjukskriven. Räknas bortfallet från båda 
föräldrarna samman på den del av frågan som hade förangivna svarsalternativ var det 4 på TE och 
16 på EE. Bortfallet på essäfrågan, vad föräldrarna arbetar med, var för TE 3 (förälder 1) och 4 
(förälder 2) och för EE 3 (förälder 1) och 4 (förälder 2). Det var inget bortfall på essäfrågan om 
annat, då alla som kryssat i annat uppgett med vad. 

4.3 Sammanfattning av resultat  

Det var fler killar än tjejer på både Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet. På EE var 
det fler med annan etnisk bakgrund än svensk, jämfört med TE. De flesta elever i enkäten ansåg 
inte att de blivit påverkade av någon annan än sig själva när de gjort sitt val till gymnasiet. För TE-
eleverna hade föräldrar och kompisar störst påverkan, förutom dem själva, medan hos EE-eleverna 
var det studie-och yrkesvägledare och föräldrar som påverkat i viss mån. Resultatet visar att de 
flesta elever från båda programmen valt utifrån intresse, men hos EE-eleverna inverkade också hur 
lätt det var att få jobb inom vald bransch. Frågorna om framtiden visar att fler TE-elever planerar 
för att fortsätta vid högre studier medan fler EE-elever planerar för att gå direkt ut i arbete efter 
avslutad gymnasieutbildning. På både TE och EE var det över hälften av eleverna som uppgett att 
de ser sig själva arbeta i ett yrke inom teknik. Föräldrarnas utbildningsnivå var högre hos TE än hos 
EE. Det var fler av EE-elevernas föräldrar som var arbetssökande och annat än av TE-elevernas 
föräldrar. Av de föräldrar som arbetade, var det fler som arbetade inom teknikområdet och fler som 
hade yrken som kräver högskoleutbildning hos TE än EE. 
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5. Analys  

Kapitlet inleds med en analys av bortfallet och fortsätter med en analys av frågorna i enkäten enligt 
samma ordningsföljd som under Resultatkapitlet. Analysen av frågorna utgår från de teorier och 
den forskning som presenteras under kapitlet Bakgrund.  

5.1 Bortfallsanalys   

Enligt Trost (2012) är det viktigt att göra en bortfallsanalys. Bortfallsanalys innebär att underlaget 
jämförs med det ursprungliga urvalet. Svarsfrekvensen ska vara mellan 50 och 75 procent för att 
materialet ska vara tillförlitligt. Slumpmässigt urval kan vara bundna eller styrda och ett styrt 
slumpmässigt urval kan ske genom en lottdragning, där man kan styra genom att var femte enkät 
dras bort. I vår studie är bortfallet för TE och EE 50 procent och därför bedömer vi att resultatet är 
rimligt tillförlitligt. Bortfallet för EE är 74 av 150, där en enkät inte var ifylld och därmed fick vi 75 
i fyllda enkäter. TE:s bortfall var 45 av 150 och för att vi skulle kunna göra en jämförelse mellan 
programmen valdes 30 enkäter bort. För att få en jämn fördelning på bortfallet delades materialet 
upp årskursvis varefter 30 enkäter slumpmässigt valdes bort. Resultatet baseras därför på 75 enkäter 
per program.  
 
Anledningen till det totala bortfallet är att eleverna antingen inte var närvarande eller inte ville 
delta. Orsaken till frånvaro beror bland annat på arbetsplatsförlagd praktik, sjukdom eller annat. En 
annan orsak var att tiden för undersökningen sammanföll med de nationella proven varför vissa 
klasser inte kunde delta. Bortfallet för enstaka frågor kan bero på att eleven inte velat svara eller 
helt enkelt missat frågan. När eleverna fyllde i enkäterna uppstod frågor kring den del av enkäten 
som handlade om föräldrarna. Några elever hade endast en förälder och några hade bara kontakt 
med ena föräldern vilket delvis förklarar bortfallet. Enligt Trost (2012) kan ett problem med fasta 
svarsalternativ vara att den som skall svara inte hittar något alternativ som överensstämmer med 
deras situation och att svaren blir onyanserade. På öppna svarsalternativ kan svaren bli nyansrika 
men bortfallet kan bli stort då svararen kan känna sig osäker på frågan, vara ovan att skriva samt 
tycka att det är svårt att formulera sig. 
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5.2 Resultatanalys    

Fråga 1 och 2 

Resultatet av fråga 1 och 2 visar att fördelningen av elever mellan årskurserna är jämn på TE medan 
på EE är det färre tredjeårselever. För att kunna säkerställa att alla som fyllde i enkäten gick på EE- 
respektive TE-programmet fick eleverna ange vilket program de gick på. Resultatet visar att 
samtliga elever faktiskt gick på EE eller TE. När det gällde vilken inriktning eleverna valt var det 
på TE flest tjejer på design och produktutveckling, samhällsbyggande och miljö samt 
teknikvetenskap. På EE var det en tjej som valt dator- och kommunikationsteknik. I Sandells studie 
framgår det att killar är mest intresserade av data och elektronik. Den tjej i studien som gick på TE 
hade valt inriktning design. (Sandell, 2007)   
 
Fråga 3  
Resultatet av fråga 3 visar att en tredjedel var tjejer på TE medan det på EE endast var två tjejer, 
vilket även kan uttryckas som 3 procent. Statistik från läsåret 2011/12 visar att det var cirka en 
femtedel tjejer som gick på TE och på EE var det 3 procent (SCB, 2013). Gottfredsons teori menar 
att ungdomar i första hand väljer yrke utifrån kön (Gottfredson, 2002). Careeshipteorin hävdar 
också att kön har stor betydelse vid valet av studier och yrken (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Fråga 4  

Frågan handlar om etnisk bakgrund och resultatet visar att det var 9 eller 12 procent av TE-elever 
som var födda i annat land än Sverige medan det var 23 eller 30 procent på EE. Statistiken från 
SCB (2013) visar att det var 12,5 procent av eleverna på TE som hade utländsk bakgrund medan 
det var 12,2 procent av EE-eleverna som hade utländsk bakgrund. För att studiens resultat skall 
bättre kunna jämföras mot statistik från SCB har vi ytterligare lagt till 8 elever på TE och 9 på EE 
som har utländsk bakgrund. Detta för att de elever som har angivit att de själva är födda i Sverige 
men har båda föräldrarna från ett annat land räknas i statistik till de som har utländsk bakgrund. 
Siffrorna blir därmed för TE 17 eller 23 procent och 32 på EE vilket utgör 43 procent.  

Fråga 5 

I enkäten ställdes frågan om vem eleverna tycker har påverkat dem till deras val av 
gymnasieprogram. Av resultatet framgår att de flesta eleverna säger att ingen har påverkat dem, 
vilket gäller för både TE och EE. Av de som ändå tycker att någon har påverkat dem är det 
föräldrar och kompisar som ligger högst hos TE medan det hos EE framgår att det är studie-och 
vägledare och föräldrar som fått flest svar. Av de elever som angivit annan person som påverkat 
dem mycket hade 25 svarat sig själv medan några svarat släkting och förebilder. Careershipteorin 
framhåller att ungdomar i sitt val utsätts för ojämlika interaktioner med vuxna inom 
utbildningsfältet (Lundahl, 2010). I Petersons (2005) intervjustudie framgår att föräldrar inte har 
påverkat eleverna i valet, däremot har flertalet uppgett att föräldrar som förebilder. Skolverkets 
rapport (1996) visar att eleverna gjort valet utan påverkan från någon annan än de själva. 
Hertzbergs (2007) studie visar att syskon och föräldrar påverkar gymnasievalet. Sandells (2007) 
studie visar att de flesta anser sig själva har valt medan släktingar och kompisar också har haft 
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inflytande på gymnasievalet. Studie-och yrkesvägledare har inte påverkat nämnvärt i elevernas val 
av gymnasieprogram (SOU 2004:43). 

Fråga 6 

I frågan undrade vi vad som har påverkat eleverna att välja gymnasieprogram. Resultatet visar att 
de flesta eleverna på TE valt utifrån intresse. Det var mer än dubbelt så många som valt intresse 
jämfört med lätt att få jobb som kommer på andra plats. På EE var det också intresse som 
övervägde och lätt att få jobb kom tätt därefter. Skillnaden mellan programmen var att fler EE-
elever svarat att tillgång på arbete hade betydelse. På frågan om något annan påverkat dem svarade 
ett fåtal på båda programmen. Bra lön, TV-program och att de ville bli akademiker var några av 
svaren. Peterson (2005) visar att eleverna främst väljer utifrån intresse medan tillgången på arbete 
var mindre vanlig. Intresse och hög lön är viktiga påverkansfaktorer vid val av yrke för både tjejer 
och killar (SOU 2004:43). Hertzberg (2007) menar att hög lön och lätt att få jobb är faktorer som 
påverkar eleverna i deras gymnasieval. Eleverna i Sandells (2007) studie säger att de valt 
gymnasieprogram utifrån intresse. Gottfredson (2002) rangordnar påverkansfaktorerna och intresse 
är det som kommer i sista hand, då ungdomarna kompromissar mellan vad som är önskvärt och 
realistiskt. Genom ett intressetest undersöker Holland om en individs personlighet stämmer med 
valet av yrke. Om denna matchning är lyckad blir arbetstillfredsställelsen stor. (Spokane, Luchetta 
& Richwine, 2002)  

Fråga 7 och 8 

Frågorna handlar om elevernas planer för vidare studier, där alternativen var Komvux och 
högskola/universitet. Det var färre än 10 på båda programmen som svarat att de planerade för 
studier på Komvux. Av TE-eleverna svarade nästan alla att de planerade för studier på 
högskola/universitet medan det var hälften så många på EE. Av de som planerade för studier på 
högskola och valt att specificera med vad, svarade 46 av TE-eleverna att de tänkt sig något inom 
teknik. Bland EE-eleverna svarade 18 att de planerade för vidare studier inom el, data och teknik. 
Av de 17 TE-elever med utländsk bakgrund var det 16 som svarat att de skulle studera vid högskola 
och av de 32 EE-elever med utländsk bakgrund var det 21 som planerade för högre studier.  
Statistik visar att läsåret 2010/11 var cirka 105 700 högskolenybörjare varav 13 500 var studenter 
som hade utländsk bakgrund (SCB, 2013). Enligt Ungdomsstyrelsen (2003) visar en studie att fler 
elever med utländsk bakgrund planerade för högre studier än elever med svensk bakgrund.  

Fråga 9 

Frågan handlar om huruvida eleverna planerar för att gå direkt ut i arbete efter gymnasiet. 
Resultatet visar att det är knappt en fjärdedel av TE-eleverna som svarat ja, medan det är mer än 
hälften av EE-eleverna. Där eleverna fått specificera med vad de tänkte arbeta med var det på EE 
övervägande del som angivit något inom el och teknik medan på TE var det mer okvalificerade och 
tillfälliga arbeten. Eleverna står inför en påtvingad brytpunkt då utbildningen avslutas, där valet står 
mellan vidare studier eller arbete (Sjöstrand, 1968; Hodkinson & Sparkes, 1997). Parsons teori 
lyfter fram vikten av en individs förmågor och kvaliteter sammankopplat med arbetsmarknadens 
framtidsutsikter (Lovén, 2000). Arbetskraftsbarometern från 2012 visar att behovet av 
gymnasieutbildade inom el och teknik är stort i framtiden 10 . 
                                                        
10 www.scb.se 
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Fråga 10 

Gymnasieeleverna fick svara på om de var nöjda med sitt gymnasieval. Resultatet visar att 
övervägande del var nöjda med sitt gymnasieval. Eleverna kunde också motivera varför och av dem 
som valt att göra det var motivet av varierat slag både positiva och negativa.  

Fråga 11 

Frågan var en essäfråga, där eleverna fick svara på vad de ser som sitt framtida yrke. Av TE-
eleverna var det 45 som svarade något yrke inom teknik till exempel ingenjör och arkitekt. I en 
framtidsprognos av SACO (2011) framgår att högskoleingenjörer och civilingenjörer är bristyrken 
fram till 2016. Av EE-eleverna var det 44 som svarat något inom el, data och teknik till exempel 
elektriker och ingenjör. Arbetskraftsbarometern från 2012 visar att det finns ett stort behov av 
gymnasieutbildade inom el och teknik 11. 

Fråga 12, 13, 15 och 16 

Frågan syftar till att ta reda på vilken etnisk bakgrund elevernas föräldrar eller vårdnadshavare har 
samt deras utbildningsnivå. Av resultatet framgår att de flesta TE-elevers föräldrar är födda i 
Sverige och på EE var det hälften av föräldrarna som var födda i Sverige. Mer än hälften av TE-
elevernas föräldrar har en utbildning som motsvarar högskolenivå/universitetsnivå. Det var mindre 
än hälften av föräldrarna till EE-eleverna som hade motsvarande utbildningsnivå. Sandell (2007) 
visar att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar gymnasievalet och att de elever som väljer 
högskoleförberedande program ofta har föräldrar med högre utbildningsnivå. Gottfredson (2002) 
menar att vi påverkas både av vårt genetiska arv och av den kontext vi växer upp i. Ungdomar 
tenderar att reproducera vad som anses vara lämpligt utifrån social tillhörighet. Bourdieu (1994) 
menar även han att miljö och struktur påverkar och begränsar oss. Det kapital vi bär med oss genom 
föräldrarna har betydelse för de val vi gör.  

Fråga 14 och 17 

Frågan behandlar föräldrarnas sysselsättning och specifikt med vad. Resultatet visar att 
övervägande antal var yrkesarbetande, dock var det fler på TE än på EE. På EE var det fler 
föräldrar som var arbetssökande, studerande eller annat. På TE var det fler föräldrar som arbetade 
inom teknikområdet än på EE. Dessutom var det fler föräldrar som hade yrken som krävde 
högskoleutbildning på TE än på EE. De elever som väljer högskoleförberedande program har ofta 
föräldrar med högre utbildningsnivå (Sandell, 2007). 
 
 
 
 
 

                                                        
11 www.scb.se 
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6. Slutsatser  

Studiens första forskningsfråga berör vilka faktorer som påverkat elevernas val av 
gymnasieutbildning på de två olika programmen. Det som kommit fram i studien är att eleverna på 
båda programmen upplever att det är de själva som påverkat dem i deras val av gymnasieprogram. 
Detta är i linje med tidigare presenterad forskning av Sandell (2007) och Skolverket (1996). 
Eleverna på båda programmen anser att de valt gymnasieprogram utifrån intresse i första hand. Vi 
kan se att El-och energiprogrammets elever även värderat tillgången på arbete förhållandevis högt. 
Intresse är den påverkansfaktor som betyder mest enligt forskning (Sandell, 2007; Peterson, 2005; 
SOU 2004:43). I motsats till vår studie visar Petersons studie (2005) att tillgången på arbete har 
mindre betydelse. Vi kan konstatera att antalet tjejer på El-och energiprogrammet i vår studie är få 
vilket stämmer med statistiken i landet. Antalet tjejer på Teknikprogrammet är fler procentuellt sett 
i förhållande med landets statistik. (SCB, 2013) Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att båda 
programmen domineras av killar.  

Den andra forskningsfrågan vill belysa i vilken utsträckning elever väljer liknade utbildning och 
yrke som sina föräldrar. Vi kan konstatera att de flesta av Teknikprogrammets elever valt ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram, vilket är i likhet med sina föräldrars utbildningsnivå. 
Sandells (2007) studie visar även den samma slutsats. En slutsats vi kan göra om förhållandet 
mellan El- och energiprogrammets elever och deras föräldrar är att deras utbildningsnivå är lägre än 
hos Teknikprogrammets elever. Vi kan även se att det är fler elever på Teknikprogrammet som går i 
sina föräldrars fotspår avseende framtida yrke.  

Den tredje forskningsfrågan handlar om elevernas tankar om framtida studier och yrke. Vi kan 
konstatera de flesta av Teknikprogrammets elever planerar för vidare högre studier medan de flesta 
av El- och energiprogrammets elever planerar för att gå direkt ut i arbete. Om elevers framtida yrke 
kan vi dra slutsatsen att fler än hälften på både Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet 
ser sig själva arbeta inom teknik och el.  
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7. Diskussion  

Kapitlet inleds med en metoddiskussion och därefter diskuteras resultatet och dess tillförlitlighet. 
Avslutningsvis förs en diskussion om framtida forskning. 

7.1 Metod  

Vi anser att kvantitativ metod med hjälp av enkäter lämpade sig bra för studien. Syftet var att skapa 
en bred bild av eventuella skillnader som finns mellan elevers val av gymnasieprogram respektive 
fortsatta studier och val av yrke. Enkätundersökningar har många fördelar bland annat att det är 
möjligt att samla information från flera personer samtidigt på kort tid i till exempel en 
klassrumssituation. Det är också mindre tidskrävande att sammanställa resultatet, då det finns 
möjlighet att ta hjälp av en mall i ett statistikprogram. En svårighet med enkäter är att formulera 
frågor som uppfattas lika och inte behöver tolkas av eleverna, vilket vi erfarit. Trots att vi använt 
testpersoner och inga större ändringar gjorts kan vi se att en del frågor var svåra att förstå och 
kunde tolkas på olika sätt. Vår erfarenhet säger oss att det kunde vara svårt för eleverna att ha 
kännedom om föräldrarnas utbildningsnivå och yrke. Av den anledningen valde vi att göra en 
kalibrering, då vi bad eleverna att ta reda på denna information. Vi förstår att vissa elever kanske 
inte gjort detta, men ser vi till resultatet har de flesta svarat på frågorna. Vid utformandet av enkäten 
strävade vi efter att syfte och forskningsfrågor skall besvaras. Dessutom har vi försökt anpassa 
språket och vara konsekventa i enkätens form och struktur. Vi menar att enkätundersökningen går 
att upprepa under förutsättning att gymnasieskolan ser ut som den gör idag enligt Gy 11. 
Förutsättningen är att programmen finns kvar och är utformade på liknande vis. För att säkerställa 
enkätens giltighet har testpersoner ombetts att svara på frågorna. Vi utgår ifrån att deltagarna är 
sanningsenliga när de fyllt i enkäten, men förstår att klassrumssituationen kan ha bidragit till att 
eleverna påverkat varandra. Vid enkätifyllandet blev det ibland nödvändigt för oss att påpeka att 
frågorna skulle besvaras enskilt. Urvalet i vår studie baseras på en gymnasieskola som har både 
Teknikprogrammet och El-och energiprogrammet. Om vi istället valt att kontakta flera skolor i 
olika områden med skilda socioekonomiska förhållanden hade vi fått en studie med ett bredare 
perspektiv.  

Valet av metod kan diskuteras och en begränsning med kvantitativ metod kan vara att det är svårt 
att få en djupare bild av problemområdet. Om studien gjorts utifrån kvalitativ undersökningsmetod 
till exempel intervjuer hade vi haft möjlighet att ställa följdfrågor, vilket hade kunnat resultera i nya 
perspektiv och vinklingar. Vi ser ändå att kvantitativ metod var det rätta valet för vår studie.  
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7.2 Resultat  

I inledningsfasen av examensarbetet intresserade vi oss för ungdomars sätt att resonera kring valet 
av studier och yrke, då främst i förhållande till sina föräldrar. Detta utvecklades till en jämförande 
studie, då vi ville undersöka om det fanns skillnader mellan de elever som går på 
högskoleförberedande program och yrkesprogram avseende val av studier och yrke. Valet föll 
sedan på Teknikprogrammet och El-och energiprogrammet, då vi särskilt intresserade oss för 
teknikområdet. Vi tycker det är viktigt att bidra till att öka kunskap och intresse för teknik speciellt 
när få tjejer väljer dessa program. Genom våra forskningsfrågor har vi försökt få svar på vilka 
faktorer som påverkat eleverna i deras val och hur de tänker om sina framtida val av studier och 
yrke. Vi kan se att det kan finnas många faktorer som påverkar eleverna i deras val och vi har 
endast valt att fånga elevernas perspektiv. Faktorer som påverkar valet kan vara kön, etnicitet och 
social- och ekonomisk bakgrund, religion, sexuella preferenser, värderingar, fysiska och psykiska 
begränsningar, strukturella och geografiska orsaker. Faktorerna kan vara såväl medvetna som 
omedvetna och beroende på vem som tillfrågas. I enkäten har vi gjort ett urval av faktorer för 
eleverna att ta ställning till samtidigt som vi lämnat utrymme för eleverna att svara fritt genom 
essäfrågor.  

Resultatet att elevernas tycker att det är de själva som bestämt om sitt val är inte förvånande. Vi 
förstår att en ung människa vill känna sig fri och inte vara påverkad av till exempel föräldrar. I 
inledningsfasen av examensarbetet diskuterades om ordet påverkats skulle ersättas av inspirerats 
eller influerats. Som synes behölls ordet påverkats och därför kan det vara angeläget att poängtera 
att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi valt ett annat ord. Nästa ordval som är värt en 
diskussion är förälder/vårdnadshavare 1 respektive 2. Anledningen till att vi valde denna 
formulering var för att ingen skulle behöva känna sig utpekad. Syftet med vår studie var inte att 
jämföra tjejer med deras mammor eller killar med deras pappor varför vi inte tyckte att det 
behövdes specificeras i enkäten. Dessutom vet vi att dagens familjekonstellationer inte alltid består 
av två vuxna av olika kön. Detta bekräftades av eleverna, då det framgick att vissa endast fyllt i 
information om en förälder och i några fall angivit varför. Ytterligare ett ordval i enkäten var 
betyg/behörighet. I efterhand förstår vi att alternativet var otydligt och kunde uppfatta på olika sätt. 
I graderingen på frågan kunde inte alls och mycket tolkas på samma sätt. Till exempel kunde en 
elev med högt betyg svara att betyget påverkat dem mycket medan en annan elev med samma betyg 
svarat inte alls. Resultatet med frågan blev därför svåranalyserad. I den del av enkäten då vi frågar 
om elevernas framtidsplaner avseende utbildning ser vi att vi kunnat komplettera med fler alternativ 
till exempel folkhögskola, yrkeshögskola, GMU och vet ej. Vi hade även med fördel kunnat bett 
eleverna rangordna alternativen eller endast välja ett alternativ som stämmer bäst med deras planer. 
Resultatet hade på så vis blivit tydligare. Vårt val av att blanda fasta svarsalternativ och 
öppna/essäfrågor ser vi som ett bra beslut för att vi på så vis gett alla möjlighet att uttrycka sig.  

Resultatet visar att eleverna valt utifrån intresse vilket inte var förvånande och är positivt utifrån ett 
studie-och yrkesvägledarperspektiv. El- och energiprogrammets elever värderade tillgången på 
arbete högt och planerade även att gå direkt ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Resultatet 
att både intresse och arbetsmarknaden påverkar eleverna i valet kan ses positivt både utifrån 
individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Jämfört med karriärvalsteorier går detta i linje med 
både Parsons’ och Hollands matchningsinriktade teorier. 
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Utbildningsnivå hos föräldrarna skiljer mellan programmen och Teknikprogrammets elevers 
föräldrar har en högre nivå än föräldrarna till El-och energiprogrammets elever. Resultatet stämde 
överens med tidigare forskning inom området och såväl med våra egna förutfattade meningar. 
Elevernas framtida yrkesplaner kan till viss del kännas igen i föräldrarnas nuvarande yrke. 
Inledningsvis nämner vi att ungdomar idag har många valmöjligheter jämfört med tidigare 
generationer trots det visar vår studie att vissa elever ändå väljer att gå i sina föräldrars fotspår. Vi 
kan se att detta tyder på att den sociala omgivningen påverkar eleverna vid val av studier och yrke.  

Bortfallet i vår enkät är totalt sett låg men något högre på de öppna frågorna. Detta medför att 
tillförlitligheten i enkäten kan betraktas som hög. Bortfallet från det ursprungliga urvalet är 50 
procent och kan enligt metodologiska regler, då betraktas som rimligt tillförlitligt. Utifrån 
komponenterna kongruens, precision, objektivitet och konstans har vi strävat efter att studien ska 
vara reliabel. Vi anser att vår studie har tillräcklig reliabilitet. Genom att enkätens frågor är 
utformade för att besvara forskningsfrågorna mäter de vad vi avsett att mäta. Vi anser att vår studie 
är både tillförlitlig och giltig.   

7.3 Framtid 

Svenska skolelevers kunskaper inom teknikområdet blir allt sämre medan arbetsmarkandens krav 
både nationellt- och internationellt sätt ökar (SOU 2010:28). Vi ser att det behövs mer forskning om 
ungdomars tankar kring studie- och yrkesvalet, då specifikt inom teknik. Hur kommer det sig att 
Sverige har blivit sämre inom Teknikområdet? Vad beror det på att så få tjejer väljer utbildning och 
yrke inom teknik och el? Vårt resultat visar att eleverna anser sig göra valet utan påverkan från 
andra och att det är intresse som styr valet. Vilka faktorer ligger till grund för intresset? Vad är det 
som gör att så få elever intresserar sig för teknik? Forskning och satsningar har gjorts på området 
med varierat resultat och arbetet med detta anser vi behöver fortsätta. För att få ett vidare perspektiv 
på problemområdet skulle andra personer i ungdomarnas närhet medverka, till exempel föräldrar, 
lärare eller studie- och yrkesvägledare.  
 
Vi vet genom forskning att kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund har betydelse för 
ungdomars val av studier och yrke. Det är lätt att fokusera på dessa faktorers begränsningar istället 
för att se möjligheter. Vi menar att det finns fördelar med att tillhöra en grupp utanför normen och 
där kan till exempel studie- och yrkesvägledare bidra till att öppna upp nya vägar och möjligheter. I 
framtiden menar vi att det är viktigt att öka kunskapen och förståelsen genom forskning om hur 
elever resonerar kring studie- och yrkesvalet.  
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Bilaga 1: Följebrev   

Hej!      
 
Vi studerar sista terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet och 
ska nu skriva vårt Examensarbete. Syfte med vår studie är att undersöka vilka faktorer som 
påverkar gymnasieungdomar i deras val av utbildning och yrke. Dessutom intresserar vi oss för 
vilken utbildningsbakgrund och yrke deras föräldrar har.  

Vi önskar att få komma i kontakt med elever på Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet 
för en enkätundersökning. Vid ett första möte med eleverna ger vi en kort presentation av oss själva 
samt berättar vad enkäten handlar om. Vid nästa tillfälle vill vi genomföra enkätundersökningen 
och räknar med att det kommer att ta cirka 10 minuter.  

Vi förstår att elever och lärare har en hektisk tid nu på vårterminen men vädjar till er att få låna lite 
av deras tid. Vi avser att genomföra enkäterna under v. 15-17. Deltagandet är frivilligt och sker på 
elevernas villkor. Skolan och eleverna kommer vara anonyma och materialet kommer endast att 
användas till vårt Examensarbete.  
  
 
Vid frågor kontakta oss per mail eller telefon.  
Med vänliga hälsningar Josefine Häll och Kristina Löf 
 
Josefine Häll 
Mail: … 
Tel: … 
 
Kristina Löf 
Mail: ... 

Tel: … 



  Var god vänd → 

Bilaga 2: Enkät 

1. Årskurs:__________ 

2. Program:_____________________________________________________________ 

3. Är du   Kille   

eller   Tjej    

 
4. Född i Sverige:  Ja  

Nej   
Vilket land?_____________________ 

5. Vem har påverkat dig att välja nuvarande gymnasieutbildning? 
(Ringa in den siffra under varje punkt som stämmer in på dig.) 
 
A. Förälder/vårdnadshavare: 
Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

B. Syskon: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

C. Kompis: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

D. Lärare: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

E. Studie- och yrkesvägledare: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

F. Övrig skolpersonal:  

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

Annan person som har påverkat dig mycket:_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 



  Var god vänd → 

6. Vad har påverkat dig att välja nuvarande gymnasieutbildning? 
(Ringa in den siffra under varje punkt som stämmer in på dig.) 
 
A. Intresse för ämnet: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

B. Lätt att få jobb: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

C. Närhet till hemmet: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

D. Betyg/behörighet: 

Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

 

Annat som har påverkat dig mycket:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Planerar du för att studera vidare på Komvux?  

Ja 

Nej 

 

 

 

8. Planerar du för att studera vidare på Universitet/högskola?  

Ja 

Nej 

Om Ja, ange med vad__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



  Var god vänd → 

9. Planerar du för att gå direkt ut i arbete efter avslutad gymnasieutbildning?  

Ja 

Nej 

Om Ja, ange med vad___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Känner du dig nöjd med ditt gymnasieval?  
(Ringa in den siffra som stämmer in på dig.)   
 
Inte alls     Mycket 

1  2 3 4 5 

 

 

Motivera gärna ditt svar: 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vad ser du som ditt framtida yrke?  

 

 

 

 

 

 

 



  Var god vänd → 

12. Är förälder/vårdnadshavare 1 född i Sverige? 

Ja 

Nej  

        Vilket land?_____________________ 

 

 

 

13. Vad har förälder/vårdnadshavare 1 för utbildningsnivå?  

Grundskola/motsvarande    

Gymnasieutbildning/motsvarande     

Högskola/universitet 

 

 

 

 

14. Vad har förälder/vårdnadshavare 1 för sysselsättning/arbete? 

Arbete:     

Om arbete i så fall  vad:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Arbetssökande:  

Studerande: 

Annat:  

Om annat ge exempel:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 
 

15. Är förälder/vårdnadshavare 2 född i Sverige? 

Ja 

Nej  

        Vilket land?_________________ 

 

 

16. Vad har förälder/vårdnadshavare 2 för utbildningsnivå?  

Grundskola/motsvarande    

Gymnasieutbildning/motsvarande     

Högskola/universitet 

 

 

 

17. Vad har förälder/vårdnadshavare 2 för sysselsättning/arbete? 

Arbete:     

Om arbete i så fall  vad:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Arbetssökande:  

Studerande: 

Annat:  

Om annat ge exempel:________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 


