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Abstract  

 

The purpose of the survey is to investigate how guidance counsellors (GC) face their potential role as 

‘agents of change’ concerning students career choices. The survey was implemented through 

qualitative interviews with four GC active in Swedish secondary schools. The results show that GC 

consider gender, class and ethnicity as influential issues in the individual’s career choice. Gender is in 

many aspects decisive for the choice of high school education and it also reflects on the amount of 

demand for guidance counseling. Females seek to a larger extent advice from the GC than males, 

which implies that the females have a wider horizon for action regarding career choices. The 

educational background of the parents tends to promote a reproduction of the existing class structures 

in society. It exists a clear correlation between the parents level of education and the student`s 

cognitive map of possible career choices. In fact, the recent high school reform has strengthened such 

patterns and practical educational programs are today often considered as less attractive than 

theoretical ones. Ethnicity reflects to some extent on the attitude towards the career choice and in 

several cultural groups the choice is regarded as collective (and not individual) one. In terms of 

recognition and status in such groups, a natural science education is often regarded as the most 

desirable one whilst other alternatives tend to be disregarded. Our survey shows that this kind of 

attitude enhances the GC efforts to widen the clients horizon for action, resulting in a ‘cooling down’ 

effect on the students and search for perhaps more realistic options. 

 

Another significant result that can be gathered from the survey is that despite the fact that the GC are 

fully aware of their strong influence on career choices, they do not explicitly encourage students to 

make untraditional choices. The GC regard such encouragement as biased and conflicting with the 

demand of objectivity; they think that the prime basis for the career choice should the individual 

students field of interests, not the societal need for gender equality. Hence, an important conclusion 

from the survey is that the GC do not play a very active role as agents of change regarding the issue of 

the labour markets lack of equality. In fact, by only emphasizing the student`s field of interest, a 

distinct possibility exists that the GC contribute to preservation of the existing gender structures and 

not to a more balanced one. The field of interest of an individual is often been formed by societal 

gender expectations and accordingly, such expectations are commonly the foundation for the existing 

differences between men and women on the job market. The illustration in this survey of the GC’s 

highly demanding position between the actual situation on the labour market and the ‘idealistic’ 

intentions of their professional role emphasizes the need of more and closer cooperation/coordination 

between the different actors within the educational system. Thus, both on local – and national – level, 

the goals and guidelines for career counselling should be harmonized between the different actors, 

otherwise today’s students will face big challenges not being competitive on tomorrow’s labour 

market.  
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att utröna hur vägledarna bemöter den potentiella rollen som förändringsagent 

gällande elevers studie – och yrkesval. Undersökningen genomfördes via kvalitativa intervjuer med 

fyra verksamma vägledare i grundskolan. Resultaten visar att vägledarna anser att kön, klass och 

etnicitet utgör tydliga påverkansfaktorer i studie- och yrkesvalet. Könstillhörigheten är i många 

avseenden avgörande för valet av gymnasieutbildning och den indikerar även mängden av efterfrågan 

på vägledning. Flickorna söker i större utsträckning råd hos vägledaren än vad pojkarna gör och det 

kan ses mot bakgrunden av att flickorna innehaver en bredare handlingshorisont. Föräldrarnas 

utbildningsbakgrund tenderar att samverka med reproduktionen av befintliga klasstrukturer i 

samhället. Det existerar ett tydligt samband mellan föräldragenerationens utbildningsnivå och elevens 

kognitiva karta över möjliga studieval. I samband med den senaste gymnasiereformen är detta en 

utveckling som har accentuerats och yrkesprogrammen väljs bort i allt större utsträckning. Etniciteten 

indikerar till viss del inställningen till studie- och yrkesvalet och inom många kulturella grupper ser 

man det som ett kollektivt val. I värderingssystemet sätts oftast det naturvetenskapliga programmet 

högst och övriga alternativ prioriteras lågt. Undersökningen visar att det påverkar vägledarnas 

perspektivvidgande arbete och en effekt av det blir att vägledarna bemöter eleverna med en 

”nedkylningseffekt” som syftar till att möjligöra beaktandet av andra realistiska alternativ.  

 

Ytterligare ett resultat som kan utläsas av undersökningen är att trots vägledarnas kännedom om 

påverkansfaktorerna förekommer det ingen direkt uppmuntran av elever att genomföra otraditionella 

val. En eventuell uppmuntran anser vägledarna strida mot neutralitetskravet och grunden för valet ska 

vara elevens intressesfär, snarare än samhällets behov av jämställdhet. En betydande slutsats av 

undersökningen är således att vägledarna i dagsläget befinner sig långt ifrån rollen som 

förändringsagent med fokus på arbetsmarknadens brist på jämställdhet. Genom att endast hänvisa till 

elevens intressesfär existerar det även en möjlighet att vägledarna reproducerar rådande 

genusstrukturer. Intressesfären har ofta formats i samhällets syn på genus och den har under årens lopp 

lagt grunden för den befintliga differentieringen mellan kvinnor och män i arbetslivet. 

Undersökningens belysning av vägledaruppdragets komplexitet mellan den faktiska situationen på 

arbetsmarknaden och yrkesutövningens grundläggande intentioner öppnar upp för ökad samverkan 

mellan utbildningsväsendets olika aktörer. På både nationell – och lokal nivå behövs det i detta 

avseende en tydlig samstämmighet kring utformningen av uppdragets specifika mål och riktlinjer, 

annars riskerar dagens elever att bli förlorare på morgondagens arbetsmarknad.  

 

Nyckelord 

 

Förändringsagent, vägledare, kön, klass, etnicitet, otraditionella val.  
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1 INLEDNING 

 

Det svenska utbildningsväsendet år 2013 är en spegel av samhället. Utbildningsväsendet verkar i den 

samhälliga kontexten och det står inför samma utmaningar som det övriga samhällsystemet. Centrala 

frågor kring jämställdhet och integration står högt upp på den politiska dagordningen. Regeringens 

jämställdhetspolitiska mål grundar sig på en övergripande syn om att det ska råda en jämn fördelning 

av makt mellan män och kvinnor. Det ska existera samma rättigheter och möjligheter att vara aktiva 

samhällsmedborgare. Därutöver bör det finnas en ekonomisk jämlikhet som innebär att villkor i 

utbildning och arbete ska generera en ekonomisk självständighet (Skrivelse 2011/12:3). Förutom 

jämställdhet är även integration ett centralt tema knutet till samhällsutvecklingen. Sverige är i många 

avseenden ett mångkulturellt samhälle. Människor från alla världens hörn har sökt sig till Sverige i 

hopp om en ljusare framtid. En del av människorna är flyktingar från krigshärjade länder som söker 

skydd från tortyr och förföljelse, medan andra har kommit till Sverige utifrån ekonomiska motiv eller 

på grund av relationer. Varje år invandrar cirka 100000 människor till Sverige.  Många av 

människorna som söker sig till Sverige är unga och de blir ofta varaktiga aktörer inom 

utbildningsväsendet.
1
 

 

Ytterligare en betydande variabel inom utbildningsväsendet är elevens socioekonomiska förhållanden, 

eller med andra ord klasstillhörigheten. Trots att det under den senaste tjugoårsperioden har skett en 

ökning av föräldragenerationens utbildningsnivå så har det inte inneburit någon generell förändring i 

sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnets utbildningsnivå. Barnen tenderar att löpa i 

samma fotspår som föräldrarna och ansluter ofta till en likvärdig utbildning. Konkret innebär det att 

barn till högutbildade söker sig vidare till universitet och högskola, medan barn till lågutbildade ratar 

akademiska studier. De positiva effekterna av en generell höjd utbildningsnivå har även i viss mån 

motverkats av en ökad bostadssegregering och skolsegregering (Skolverket 2009).  

 

Mitt i utbildningsväsendets smältdegel av ingredienserna kön, klass och etnicitet befinner sig studie- 

och yrkesvägledarna, hädanefter relaterade till som vägledarna. Förekomsten av vägledning är starkt 

skiftande mellan olika kommuner och skolformer. Den huvudsakliga anledningen till det är 

kommunaliseringen av skolan i början 90-talet. I och med kommunaliseringen blev statliga 

styrdokument för syo- verksamheten obsoleta och ansvaret för vägledningen överlämnades till 

kommunerna. 70- och 80-talets syn på vägledaren som en förändringsagent ur en samhällelig aspekt 

har ersatts av pragmatisk rationell syn baserad på lokala dokument (Lundahl 2010). En övervägande 

majoritet av eleverna stiftar bekantskap med vägledning under tiden i grundskolan. I  Lgr 11, 

läroplanen för grundskolan finns följande mål och riktlinjer som är relaterade till vägledning:   

 

Skolan ska ansvara för att eleverna kan göra väl underbyggda val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning (Lgr 11 s.13). 

 

Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (Lgr 11 s.17). 

 

                                                      
1
 http://www.migrationsverket.se/info/2552.html9 

http://www.migrationsverket.se/info/2552.html9
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Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande 

uppgifter, ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 

yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 

funktionsnedsättning och vara till stöd för den övriga personalens studie- och 

yrkesorienterande insatser (Lgr 11 s.17). 

 

Exakt hur det ska gå till och vilken omfattning det ska ske nämns inte i läroplanen. Vägledningen är 

således indirekt beroende av den lokala praxisen och den ansvariga vägledarens arbete som 

förändringsagent.  

 

1.1 Val av problemområde 
 

Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan verka för att kön, social- och kulturell bakgrund inte ska 

vara begränsande faktorer vid studie- och yrkesval. I de flesta fall är det vägledaren som har ansvar för 

information och vägledning kopplat till elevernas studie- och yrkesval. Vägledaren är således en 

betydande aktör vid elevernas val. Valen har i sig en tendens att reproducera rådande 

samhällstrukturer. Flickor söker sig till kvinnodominerande yrken och pojkar till mansdominerande 

yrken. Båda könen genomför val som är kopplade till föräldragenerationens utbildningsbakgrund och 

elever med en annan kulturell bakgrund har ofta begränsade kunskaper om det svenska 

utbildningssystemet. Ovanstående faktorer medför en inskränkning i elevens kognitiva karta och kan 

indirekt leda till ett val som inte är väl underbyggt och fritt från yttre påverkan. Vägledarens roll vid 

valet innebär att han eller hon har möjlighet att verka perspektivvidgande för att på så sätt bryta ett 

reproducerande studie- och yrkesmönster.  Det är ett mönster som på längre sikt kan bidra till en 

tröghet i rörelserna mellan samhällstrukturerna och därmed hota det demokratiska idealet om 

medborgarskap på lika villkor. Uppsatsen tar upp vägledning i vid bemärkelse och anknyter till 70- 

och 80-talets ideal om vägledaren som en förändringsagent. Den avgörande frågan i dagsläget är hur 

vägledarna utnyttjar sin fulla potential och tar hänsyn till kön, klass och etnicitet för att på så sätt 

arbeta med att motverka reproducerande val. Studiens belysning av ett problemområde där vägledaren 

innehaver en central roll är viktig för att skapa en fördjupad förståelse hos yrkeskåren och övriga 

aktörer inom samhällets institutioner. Det är en förståelse som i många avseenden är nödvändig för att 

kunna relatera till hur begränsande faktorer kopplade till studie- och yrkesval hindrar såväl individens 

som samhällets produktiva utveckling.  

 

1.2 Förförståelse 
 

Enligt Thuren (1991) innebär förförståelse att vi inte enbart uppfattar verkligheten genom våra sinnen. 

Vi har ofta tidigare erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för vår tolkning av ett visst ämne. 

Vår förförståelse för uppsatsens temaområde har grundlagts inom ramen för studie- och 

yrkesvägledarutbildningens teoretiska moment. Studie- och yrkesval baserade på kön, klass och 

etnicitet har varit en genomgående aspekt i utbildningens litteratur. Bland annat har Gottfredsons teori 

om att yrkesval tenderar att reproducera kön- och klassmönster och Bourdieus begrepp habitus 

bidragit till en insikt om att det existerar viktiga bakomliggande faktorer vid studie- och yrkesval. Vi 

har även varit praktiskt involverade i vägledarverksamheten vid en grundskola och har således på nära 
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sätt tagit del av verksamheten och fått inblick i vilka möjligheter och hinder som existerar vid studie- 

och yrkesval.   

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utröna hur vägledarna bemöter den potentiella rollen som förändringsagent 

gällande elevers studie – och yrkesval. 

 

 

1.4 Forskningsfrågeställningar 
 

1. Hur anser vägledaren att elevens kön, klass och etnicitet påverkar studie - och yrkesvalet?  

 

2. I vilken utsträckning arbetar vägledaren med att uppmuntra otraditionella val i övergången till 

gymnasieskolan?  

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Inom landets vägledningsverksamheter finns det många betydande aktörer. På nationell nivå är 

utbildningspolitikerna ansvariga för fastställandet av läroplanens mål och på lokal nivå är kommunen 

ansvarig för fördelningen av ekonomiska medel. Realiseringen och praktiserandet av verksamheten 

sker dock av vägledarna. Uppsatsens fokus ligger på vägledare verksamma i grundskolan. 

Anledningen till det är att grundskolans slut innebär den första strukturella brytpunkten för 

ungdomarna. Vid valet sker en tydlig uppdelning av den framtida arbetskraften och övergången mellan 

grundskola och gymnasium innebär en pedagogisk differentiering och social stratifiering (Dahlstedt 

mfl 2007). Vägledare inom grundskolan har därför enligt vår mening en nyckelfunktion i arbetet med 

kön, klass och etnicitet. Rollen som förändringsagent underlättas av det faktum att eleverna ännu inte 

har genomfört något studie- och yrkesval.      

 

1.6 Kunskapssyn 

 

Vår kunskapssyn baserar sig på hermeneutiken. Enligt Kvale (1997) kan forskningsintervjun 

beskrivas som ett samtal om den mänskliga livsvärlden där det muntliga omvandlas till skrifter för 

tolkning. Hermeneutiken blir då relevant i kvalitativ forskning eftersom den ger plats åt dialogen 

som skapar det skriftliga tolkningsbara samt beskriver den process där skrifterna översätts, vilket 

sägs bana vägen till en dialog med det skriftliga.  

1.7 Begrepp 
 

Habitus - Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus tolkning av habitus, enligt Nationalencyklopedin 

hädanefter NE är habitus ett begrepp som beskriver levnadsstil som innefattar rörelsemönster, 

tankebanor, smak mm. Det är ett sätt att se på olika samhällsklassers utstickande drag.  
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Det som är utmärkande för dessa är att de förklarar hur makteliter skapas och reproduceras och vidare 

hur vissa karriärvägar möjliggörs i olika sociala rum.
2
 

Klass- Är enligt NE en samhällsvetenskaplig term för att indela samhällsmedlemmar efter sociala och 

ekonomiska kriterier.
3
 

Etnicitet - Är enligt NE att tillhöra en viss etnisk grupp eller folk. Det som är avgörande för 

folkgruppens etnicitet är hur gruppen väljer att känna igen sig. Det kan handla om en 

tillhörighetskänsla som baseras historiska och kulturella band. 
4
  

Genus- Enligt NE människans sociala kön som beskriver vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

Till skillnad från det biologiska könet beskriver genus hur män och kvinnor förväntas handla och röra 

sig. Uppfattningen om detta skiljer sig åt i olika delar av världen.
5
 

                                                      
2
 Pierre Bourdieu. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/pierre-bourdieu, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-03-

12.  

 

3
 klass. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/klass/225960, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-

03-12 

4
 etnicitet. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/enkel/etnicitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-

03-12 

5
 genus. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/enkel/genus, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-03-12.  
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2. BAKGRUND  

 

I följande avsnitt redogörs huvudsakligen för vägledaruppdragets utveckling, samt hur faktorerna kön, 

klass och etnicitet tenderar att influera individens studie- och yrkesval. Inledningsvis presenteras 

resultatet av undersökningens litteratursökning, samt relevant forskning och litteratur inom 

undersökningsområdet. Syftet är att ge en översiktlig bakgrundsbild av hur vägledaruppdraget har 

förändrats i takt med samhällets arbetslivsutveckling, samt att redovisa hur forskning och 

myndighetsrapporter påvisar betydelsen av kön, klass och etnicitet inom det nationella 

utbildningsområdet.  

2.1 Resultat av litteratursökning 
 

I följande avsnitt ämnar vi att redovisa resultatet av uppsatsområdets litteratursökning. Under 

litteratursökningen har vi använt oss av de källkritiska principerna. De fyra kriterierna är äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thuren 1997). Temat för litteraturen är vägledning kopplat 

till faktorerna kön, klass och etnicitet.  Vi har främst sökt på Stockholms universitetsbiblioteks 

databas, google samt databasen Diva. De sökord som vi huvudsakligen har använt oss av är; 

Vägledning, vägledare, studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesvägledare, kön, klass, etnicitet, 

habitus, genus, studieval, yrkesval.  Våra sökningar har resulterat i att vi har funnit ett antal intressanta 

forskarrapporter och litteratur som avhandlar studie- och yrkesval. Under rubriken anknytande 

forskning och litteratur följer en kortare redovisning av litteraturen.  

 

2.2 Anknytande forskning och litteratur 
 

Vi har funnit att tidigare forskning och litteratur inom området visar på en varierande kunskap. 

Vilka som är de största påverkningsfaktorerna i elevers studie- och yrkesval skiljer sig mellan olika 

resultat men klart är att familj och vänner har en stor inverkan. Forskningen och litteraturen som vi 

har valt att fokusera på angriper området på olika nivåer och ger en bild över bakomliggande 

faktorer men även förslag till vidare studier.      

 

Keynemo, M. har genom sitt forskningsarbete Säg är det möjligt för studie- och yrkesvägledare att 

motverka traditionella könsmönster?(2011) visat hur vägledare kan uppleva arbetet med att motverka 

könstraditionella yrkesval. Studiens syfte var att infånga kunskap och skapa redskap för ett 

praktikorienterat jämställdhetsarbete för vägledning i linje med gällande lagar och riktlinjer.  

Resultatet indikerar att vägledarna är positivt inställda till uppdraget att motverka traditionella 

könsmönster men på grund av rådande strukturer finns en del tveksamhet i arbetets utsträckning. 

Vidare återges hur olika faktorer påverkar på olika nivåer och vägledarna i studien menar att det gäller 

att bryta mönster tidigt ner i åldrarna. Även förståelse för jämställdhetsarbetets betydelse behöver 

stärkas och stöd till sökanden som vill välja mot normen. Det framgår även hur olika aktiviteter kan 

bidra till att motverka traditionella könsmönster vilket resulterade i positiv respons under studiens 

gång. Det fanns även en del motsättningar på olika plan men de deltagande vägledarna anser att 

arbetsformen gynnar utvecklingen till att bryta traditionella mönster.  
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Keynemo, M. (2011) ställer sig positiv till och öppnar för vidare forskning inom området. 

Vägledares syn på sitt eget arbete med genusfrågor, vilka reaktioner de får och hur de bemöter 

eventuell kritik går att undersöka ur fler perspektiv. 

 

Vestling, S. & Funk, B har i sitt examensarbete Vem tänder stjärnorna?: Gotländska studie- och 

yrkesvägledares arbete med genus-, klass- och etnicitetsfrågor (2009) undersökt hur vägledare 

inom Gotlands kommun arbetar med genus, klass och etnicitetsfrågor, samt metoder för arbete och 

samarbete med övrig personal. Utöver detta tillfrågades även hur verksamhetscheferna vid 

respektive enhet tar sitt ansvar i frågan. De genomförde en kvantitativ studie där enkäter skickades 

ut till ett antal vägledare. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna inte anser att de ingår 

i deras uppdrag. Några vägledare arbetar dock med genusfrågor under enskilda vägledningssamtal 

och gruppvägledningar. I en hierarkisk uppdelning kommer genusfrågor högst följt av klassfrågor 

och etnicitet på en sista plats. Resultatet visade även att det inte förekommer något samarbete 

mellan vägledare i frågan, men delvis med övrig personal. Det framkom att de tillfrågade 

verksamhetscheferna hade föga kunskap om vägledningens funktion och syfte.  

Författarna lägger framtidstron till ökad kunskap om genus, klass och etnicitetsfrågor, ett bättre 

samarbete mellan vägledare och att verksamhetschefer tar ett större ansvar för detta i 

verksamhetsmål och planer. Detta öppnar upp för forskning utanför Gottlands kommun för att 

undersöka hur arbetet med dessa frågor kan se ut. 

 

Lundmark, T. har genom sitt examensarbete Gymnasievalet: En kvalitativ studie om 

bakomliggande faktorer till elevers gymnasieval (2012) undersökt bakomliggande faktorer som 

påverkar elever i valet av studie- respektive yrkesförberedande program till gymnasiet. Med en 

kvalitativ intervjumetod har Lundmark (2012) funnit att den primära faktorn som styr valet är 

elevernas intresse. Huruvida föräldrarna till respondenterna i undersökningen påverkat deras val är 

aningen diffust, författaren menar att elever som sökt sig till de studieförberedande programmen 

påverkats indirekt genom uppmuntran och olika förslag. Resultatet visade även att majoriteten av 

eleverna haft kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare men menar att det har påverkat dem i 

låg grad. 

 

Biström Risslén, M undersökte i Hoppas att jag inte påverkar dem alls…”: Studie- och 

yrkesvägledares arbete med att motverka könsstereotypa studieval (2008) hur vägledare på 

grundskolenivå i en kommun i Norrland arbetar med elevernas gymnasieval. Studien var kvalitativ 

och informationen inhämtades genom semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att 

vägledarna hade en ambition att genomföra individuella samtal med samtliga elever, undantaget 

var en av vägledarna som ansåg att det saknades tid för detta. Vägledarna ansåg att de största 

påverkningsfaktorerna är elevernas vänner följt av föräldrar. De var rörande överrens om att tjejer 

och killar påverkas i samma grad av strukturer och hänvisar till den segregerade arbetsmarknaden. 

I frågan om hur de arbetar med att bredda elevernas synsätt blev svaren varierande och några av 

vägledarna ansåg att det finns stora risker med detta, samtliga försökte dock använda sig av så 

kallade utmaningar för att uppmuntra eleverna. Resultatet visade även att några av vägledarna är 

tveksamma i arbetet att motverka könsstereotypa studieval och hänvisade till yrkesetiken som 

säger att det är fel att påverka eleverna i olika riktningar. 

 

Anna Sandels avhandling Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker (2007) behandlar självsortering och utbildningssegregation bland unga kvinnor 
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och män. Sandell menar att positioneringen sker utifrån ett segregerande mönster som är 

sammanflätat med kön, klass och etnicitet. Mönstret återfinns framförallt inom gymnasieskolan 

och den uppstådda sorteringen ligger enligt Sandell inte i linje med värderingar som återfinns i 

läroplanen.   

 

Broady och Börjessons undersökning En social karta över gymnasieskolan (2008) illustrerar hur 

föräldrarnas yrken är relevanta för barnets val av gymnasieutbildning. Enligt författarna 

kännetecknas positionen på den sociala kartan av egenskaper, tillgångar och framtidsutsikter. Ur en 

sociologisk aspekt innebär det att gymnasieskolan är ett rum som är fyllt av hierarkier och 

polaritet.  

 

Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) behöver ingen nämnvärd presentation. När man studerar en 

yrkeskategori inom utbildningsväsendet utgör läroplanen ett viktigt fundament i undersökningen. I 

läroplanen ryms mål och riktlinjer för studie – och yrkesvägledarverksamheten.  

 

Donald Broadys rapport Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg (1998) tar på ett 

intressant sätt upp Pierre Bordieaus teori om individens habitus och betydelsen av olikartade fält. 

Habitus och fält utgör i sig en förklaringsmodell om hur individer rör sig och socialiserar inom ramen 

för utbildningsväsendet.  

 

Samlingsverket Career Choice and Development (Brown 2002) tar upp ett antal inflytelserika 

vägledningsteorier. För undersökningen är framförallt Browns teori om de kulturella värderingarnas 

betydelse relevant. Brown menar att kulturella värderingar är en framstående aspekt vid studie- och 

yrkesvalet. Värderingarna kan följa kollektivets inställning inom en viss kulturell grupp och individens 

etniska tillhörighet kan därmed förklara den befintliga inställningen.  

 

Ronald Cox Jämställt vägval. Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv (2005) fokuserar på 

studie- och yrkesvägledarnas arbete inom genusfrågor. Enligt författaren utgör vägledarna en 

nyckelgrupp i arbetet mot större jämställdhet i arbetslivet och ett medvetet genusperspektiv inom 

vägledningen skulle kunna förbättra den nuvarande situationen på arbetsmarknaden.  

 

Magnus Dahlstedt mfl Utbildning, arbete och medborgarskap (2007) redogör för hur en uppdelad och 

etniskt skiktad arbetsmarknad motverkar social mobilitet. Författarna menar att utbildningsval i stor 

utsträckning präglas av sociala faktorer som kön, klass och etnisk tillhörighet. Förutsättningarna i 

övergången mellan skola och arbetet ser således olikartade ut för samhällets individer.  

 

Linda Gottfredson Theory of circumscription and compromise in career guidance and counselling 

(2002) tjänar precis som Bourdieau som en förklaringsmodell över hur individens studie- och yrkesval 

formas av omgivande faktorer. Kön och klass medför begränsningar i hur individen skapar en kognitiv 

karta över tänkbara alternativ. Vilket i sin tur innebär att studie- och yrkesval sker inom ett väldigt 

smalt område.  

 

Lisbeth Lundahl Att bana vägen mot framtiden (2010) ger en djupgående inblick i vägledning ur ett 

individuellt och politiskt perspektiv. På individnivå presenterar författaren hur valen hänger ihop med 

kön, etnicitet och social bakgrund. På en strukturell nivå redogörs det för hur studie- och 
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yrkesvägledningen har förändrats genom åren samt hur decentraliseringen har fått betydelse för 

verksamheten.  

 

Catarina Lundqvist Karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund (2006) belyser hur ungdomars 

handlingsutrymme begränsas av olikartade utestängningsmekanismer på arbetsmarknaden. Etniciteten 

är en social kategori som påverkar synen och inträdet på arbetsmarknaden. För ungdomar med 

utländsk bakgrund innebär det ofta att de intar ett transnationellt perspektiv som grundar sig på 

arbetets och utbildningens betydelse i hemlandet.  

 

Lena Sawyer Att koppla drömmarna till verkligheten. SYO-konsulenternas syn på etnicitet i 

övergången från grundskolan till gymnasiet (2006) redogör för hur vägledaren i många avseenden 

fungerar som en grindvakt och därmed bidrar till reproduktionen av rådande samhällsstrukturer. Val 

som inte har stämt överens med omgivningens och arbetsmarknadens mönster har blivit motarbetade 

och betecknade som orealistiska. Orealtiska val möts av en ”nedkylningseffekt” som syftar till att få 

eleven att välja ett lägre värderat alternativ. Det är en effekt som framförallt tenderar sig att riktas mot 

ungdomar med utländsk bakgrund.  

 

2.3 Vägledaruppdragets utveckling  
 

Under inledningen av det förra seklet genomgick västvärlden ett betydande paradigmskifte. 

Omfattande tekniska innovationer lade grunden för industrialiseringen som bidrog till att det gamla 

jordbrukssamhället blev i det närmaste obsolet. Folk tog sitt flyttlass och rörde sig in mot städerna, 

vilket i sin tur skapade en vidgående urbanisering. För arbetskraften innebar industrialiseringen en 

omställning i arbetsutövandet. I jordbrukssamhället hade man genomfört ett antal varierande sysslor, 

men i det nya industrisamhället utförde man oftast en specifik uppgift relaterad till en “löpande band” 

struktur (Savickas 2008). Ett fenomen som uppstod i de framväxande städerna var för ungdomar att 

kunna hitta och välja ett jobb. Balansen mellan utbudet och efterfrågan på arbetstillfällen kunde 

variera och det var framförallt svårt för människor att tillförskansa sig tillräckliga kunskaper om olika 

yrken. Det rådande underskottet på informationsmöjligheter bidrog i stor utsträckning till uppkomsten 

av det som vi idag kallar för studie- och yrkesvägledning. Pionjären inom området Frank Parsons 

menade att man aktivt ska sträva efter att välja ett yrke, istället för att endast jaga ett jobb. Grunden för 

att uppnå det bygger på en insiktsfull självskattning (Savickas 2008).  

 

På en nationell nivå utgjorde framförallt efterkrigstiden startskottet för implementeringen av 

vägledning i arbets- och utbildningsväsendet. Under den andra hälften av 1940- talet blev behovet av 

utbildade vägledare uttalat och det statliga arbetsmarknadsverket tog fram ett nationellt program för 

yrkesvägledning. Programmet riktade sig främst mot ungdomar och det anordnades i samarbete mellan 

arbetsförmedlingen och folkskolan. Lärare som var intresserade av anlags- och yrkesorientering 

utgjorde en länk mellan skolan och ungdomsförmedlingens yrkesvägledare (SOU 2001:45). Under 

1950- talet skedde det en kraftig expansion i utbyggandet av det obligatoriska skolväsendet. Det 

medförde att det blev svårt för arbetsförmedlingen att nå ut till alla skolor. Arbetsmarknadsverket 

satsade därför på att utbilda och avlöna en särskild grupp av lärare som kom att kallas för 

yrkesvalslärare. Det var en uppbyggnad som varade under längre tid och läsåret 1967/68 fanns det 

totalt ca 850 yrkesvalslärare i grundskolan (SOU 2001:45). I takt med att grundskolan blev 

obligatorisk 1969 och att gymnasieskolan blev en sammanhållen utbildning 1971 började man allt mer 
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flitigt diskutera ungdomars övergång från skolan till arbetslivet. Från framförallt näringslivet fanns det 

en viss kritik om att skolan var en allt för isolerad institution. Konsekvensen av kritiken och 

diskussionerna blev studie- och yrkesorienteringen, syo. Tanken var att ungdomarna skulle lära sig 

konsten att välja ett passande yrke och syo blev ett övergripande begrepp för alla former av 

information och vägledning. Den nya vägledningsverksamheten skulle implementeras i skolans alla 

områden och det fick ingen egen specifik kurs- eller ämnesplan. Förändringarna i organisationen 

innebar att det inrättades så kallade syokonsulenttjänster som placerades ut i skolväsendet. Tjänsterna 

finansierades av statliga bidrag och skolan fick hela ansvaret för studie- och yrkesorienteringen. Alla 

grundskolor med tillhörande högstadium och varje gymnasieskola skulle ha tillgång till en 

syokonsulent (Lundahl 2010). 1970-talets omfattande satsning på området hängde till viss del samman 

med den dåvarande politiska synen om vad man kunde åstadkomma med vägledning. Vägledningen 

skulle ha en samhällsförändrande uppgift, något som främst skulle ske genom information och 

tydliggörande av arbetslivets ojämlika villkor. Det var en uppgift som ur ett längre perspektiv 

förväntades bidra till arbetslivets förändring. Tanken var indirekt att vägledaren skulle vara en 

förändringsagent , vars uppgift var att kompensera och avlasta det övriga samhällets brist på jämlikhet 

och jämställdhet (Lundahl 2010). Tankegångarna kan ses mot bakgrunden av en sociologisk 

teoretisering, vars förklaringsmodell riktas mot samhällsstrukturernas betydelse för individens studie- 

och yrkesval. Efter fastställandet av 1970-talets försöksverksamhet innebar 1980- talet att statens 

avsikter med studie- och yrkesorienteringen blev aningen diffusa. Målen fanns utspridda över ett antal 

olika dokument och vissa  formuleringar försvann, annars var målen oförändrade. I förordningen om 

mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan (SFS 1980:64) ser man exempelvis att 1970-

talets tankegångar till viss del lever kvar. Förordningen nämner bland annat att arbetslivsorienteringen 

ska inriktas mot jämställdhet mellan könen i arbetsliv, familj och samhället i övrigt. Vägledaren, som 

benämns syofunktionär ska inte bara förmedla information, utan även agera motvikt mot hemmiljö, 

könstänkande och statustänkande (SFS 1980:64). Kvar var dock det faktum att det existerade en 

oklarhet kring måluppfyllelsen och på många utbildningsplatser utformades verksamheten av rektorer 

och vägledare i enlighet med deras uppfattningar av målen, uppfattningar som inte alltid stämde 

överens med officiella dokument (Lundahl 2010). Det var en oklarhet som inte underlättades av 

kommunaliseringen och avregleringen av skolan i början av 1990-talet.  Kommunaliseringen innebar 

att statliga styrdokument för syo blev obsoleta och de specifika målen för vägledningen formulerades 

till övervägande del på lokal nivå. Så är även situationen i dagsläget och utbudet av vägledning 

varierar stort mellan olika orter på landet. Skillnaden i resurser och kvalité gällande vägledarinsatser är 

ofta relaterat till den lokala politiska viljan och storleken på den kommunala budgeten. Avsaknaden av 

explicita nationella mål under den senaste 20 års perioden har bidragit till vägledaruppdragets oklarhet 

(Lundahl 2010).  

 

 

2.4 Könsrelaterade studie- och yrkesval  
  

Lite drygt 90 år har förflutit sedan kvinnor inkluderades i det allmänna utbildningssystemet. Trots att 

kvinnor utgör dryga hälften av arbetskraften och att inga yrkeskategorier formellt sätt är utestängda för 

kvinnor existerar det ändå betydande könsmässiga skillnader. Strukturer som verkat könssegregerande 

har bevarats under årens lopp och en betydande konsekvens av det har varit en ojämn fördelning 

mellan den ekonomiska, politiska och organisatoriska makten (SOU 2004:43). Kvinnor har i många 

yrken 10-20% lägre inkomst än männen i motsvarande yrken och den kategori av människor som har 
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minst disponibla månadsbelopp är ensamstående kvinnor med barn. Kvinnor är starkt 

överrepresenterade bland antalet sjukskrivna medborgare och generellt sätt arbetar många kvinnor i 

låglöneyrken inom den offentliga sektorn (SCB 2012). Könssegregeringen kan delas upp i tre olika 

kategorier; horisontell, vertikal och intern (Cox 2005). Den horisontella segregeringen innebär att 

kvinnor och män är uppdelade i olika yrken och branscher, exempelvis förskolelärare och svetsare. 

Den vertikala segregeringen sätter kvinnor lägre i hierarkierna än män, vilket konkret innebär att fler 

män har chefspositioner. Därutöver kan det existera en vertikal segregering som bidrar till skillnader 

inom en viss yrkeskategori eller på en specifik arbetsplats. Exempel på vertikal segregering är att 90 % 

av kirurgerna är män och att fler kvinnor än män är läkare inom ungdomspsykiatrin, trots att det i 

yrket som helhet råder en relativ jämn könsfördelning (Cox 2005).  

 

Inom utbildningsväsendet sker den första betydande könsmässiga uppdelningen i samband med 

avslutandet av grundskolan och valet av gymnasieutbildning. Resultatmässigt klarar sig kvinnor bättre 

än män i skolan och det är framförallt när man tittar på antagningen till yrkesprogrammen som man 

ser uppenbara könsmässiga differenser. På högskoleförberedande program som det naturvetenskapliga 

och samhällsvetenskapliga programmet är könsfördelningen relativt jämn. Inom yrkesprogrammen är 

situationen oftast den motsatta. På exempelvis hantverksprogrammet, omvårdnadsprogrammet och 

barn- och fritidsprogrammet är 80-90% av eleverna kvinnor (SCB 2012). Männen dominerar i sin tur 

teknikprogrammet och yrkesprogram inom el, bygg och fordon. Intressant nog är det betydligt 

vanligare med avhopp bland elever som gör ett annat val, ett så kallat otraditionellt val. På 

byggnadsprogrammet var det flest kvinnor som avbröt sina studier och på omvårdnadsprogrammet var 

män överrepresenterade bland avhopparna (Cox 2005). Vad som är anmärkningsvärt ur ett 

helhetsperspektiv är att könssegregeringen inom utbildningsvalen består, trots att det har skett en 

utjämning av utbildningsnivån mellan män och kvinnor. En möjlig förklaring till det kan vara att 

utvecklingen har varit styrd av efterfrågan på arbetskraft. Kvinnors stora inträde på arbetsmarknaden 

och direkta höjning av utbildningsnivån hänger samman med den kraftiga expansionen av den 

offentliga sektorn under 60-70- talet (SOU 2004:43).  

 

Även i kontakten med vägledning existerar det könsmässiga skillnader. Studier visar att flickor är 

mycket mer benägna än pojkar att söka upp kontakt med vägledare och flickorna har en positivare 

attityd till mötet mellan klient och vägledare. När det gäller flickor så är det framförallt flickor från 

medelklasshem som söker ett möte med en vägledare, bland pojkarna är underresprestationen den 

samma oavsett social tillhörighet. (Lundahl 2010). Den relativa obalansen kring den könsmässiga 

benägenheten att söka upp en vägledare lägger grunden för en indirekt självsorteringsprincip. 

Flickornas ökade informationsbehov indikerar normskillnader mellan pojkar och flickor. Pojkarna 

resonerar ofta att man klarar sig bäst själv och flickorna anser i sin tur att hjälp behövs för att bryta en 

underordnad positionering (Sandell 2007). Utbildningsinsatser inom ramen för vägledning och 

otraditionella val har nästan uteslutande varit riktade mot flickor och har då handlat om att öka 

intresset för teknik och naturvetenskap. De genomförda satsningarna har haft viss effekt, men för att 

lyckas bryta traditionella studie- och yrkesval krävs det även att reproduktiva manliga val balanseras 

om (SOU 2004:43).  
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2.5 Klassrelaterade studie- och yrkesval  
 

Begreppet klass har under årtionden används som förklaringsmodell i anslutning till inflytelserika 

politiska ideologier. Klass är nära besläktat med den socioekonomiska tillhörigheten och inom 

utbildningsväsendet har det främst används för att relatera till föräldragenerationens 

utbildningsbakgrund. Den socioekonomiska tillhörigheten är den främsta variabeln för att uppvisa 

betydelsen mellan hemmiljö och skolprestationer. Elevers resultat i skolan kan i stor utsträckning ses 

mot bakgrunden av föräldrarnas utbildningsnivå. Det är en faktor som är mer relevant än kön och 

etnicitet för att ge en orsaksförklaring till befintliga betygsresultat (Skolverket 2009). Inom det 

svenska utbildningsväsendet har det sedan kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet skett 

en förskjutning mot ökad segregering. Elevsammansättningen har blivit mer likartad och elever med 

homogena bakgrunder samlas i större utsträckning i samma skola. Därtill har det blivit större 

resultatskillnader mellan olika skolor och elevgrupper, skillnader som kan relateras till den sociala 

bakgrunden. Utvecklingen har inneburit att föräldragenerationens utbildningsnivå har fått en större 

betydelse för elevernas skolresultat och att valet av skola är relevant för den sociala sammansättningen 

(Skoverket 2009).  

 

Reproduktionen av den socioekonomiska tillhörigheten tenderar att accentueras i samband med valet 

av gymnasieutbildning. Elever tillhörande de övre socioekonomiska kategorierna väljer i stor 

utsträckning högskoleförberedande program, samtidigt som ungdomar med arbetarbakgrund oftare 

väljer yrkesprogram (SOU 2006:40). De genomförda valen bidrar till att gymnasiekolan kan liknas vid 

ett större rum, där positioneringar bestäms utifrån elevernas egenskaper och tillgångar. 

Positioneringarna bestäms av den sociala hierarkin och överst befinner sig elever med ett högt socialt 

ursprung och längst ned är eleverna från arbetarklassen (Broady & Börjesson 2008). Det som 

framförallt är avgörande för elevernas val och positionering är föräldrarnas utbildningsmässiga 

tillgångar och inte nödvändigtvis de ekonomiska tillgångarna. Det medför att det är längre avstånd till 

arbetarklassen för exempelvis läkarbarn än vad det är för barn till den ekonomiska eliten. 

Sannolikheten att företagsledarens barn ska hamna tillsammans med svetsarensbarn är således större 

än att läkarbarnet hamnar tillsammans med ett barn från arbetarklassen. (Broady & Börjesson 2008). 

Högst upp i hierarkin bland gymnasieprogrammen befinner sig det naturvetenskapliga programmet. 

Det är det program som är populärast bland elever med ett högt utbildningskapital och avståndet är 

långt till de program som domineras av arbetarklassens barn. Det rådande grundmönstret relaterat till 

gymnasieutbildning har förblivit stabilt, alltsedan undersökningar inledes i början av 1970-talet 

(Broady & Börjesson 2008).  Det naturvetenskapliga programmets särställning som elitens program 

tenderar att vara relativt ohotad och den strukturella brytpunken i övergången mellan grundskolan och 

gymnasiet grundlägger reproducerande socioekonomiska mönster.  

 

 

2.6 Etnicitet och studie- och yrkesval  
 

Vad som är centralt för den etniska identiteten är tillhörigheten och huruvida det existerar en social 

överenskommelse kring den definierade identiteten.  Etnicitet är således inte något avskilt utan den 

definieras i relationen till andra grupper. När man talar om den etniska tillhörighetens betydelse inom 

utbildningsväsendet, relaterar man vanligtvis till elever vars föräldrar är födda utomlands, alternativt 

att personen själv är född utomlands. Definitionen sker således i relation till elever vars föräldrar i 
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födda Sverige. När det gäller skolresultat existerar det markanta skillnader mellan elever med svensk 

bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Skillnaderna är framträdande, trots att eleverna i vissa 

fall har en likvärdig socioekonomisk tillhörighet (Skolverket 2012).  

 

Vid inträdet på arbetsmarknaden möter barn till invandrade föräldrar samma hinder som 

föräldragenrationen. De löper en stor risk att bli arbetslösa, något som i synnerhet gäller ungdomar 

som invandrat själva och/eller har en utomeuropeisk bakgrund (Hertzberg 2007). Segregerande sociala 

nätverk medför att invandrarungdomarnas sämre positioner inte endast kan hänvisas till skillnader i 

utbildningsnivå. Barn till invandrare har svårare att få jobb, trots samma kvalifikationer som infödda. 

Det är ett fenomen som framförallt drabbar barn till utomeuropeiska invandrare (Behtoui 2007). 

Diskrimineringen får som konsekvens att invandrarungdomar ofta söker alternativa vägar. Det kan 

exempelvis innebära att de väljer att satsa på en karriär som egenföretagare eller att de tar över ett 

existerande familjeföretag. De har i stor utsträckning tagit intryck av föräldragenerationens 

arbetsförhållanden och resonerar att ” det är bättre att man satsar sina krafter och sitt arbete i en egen 

rörelse” (Lundqvist 2006 s15). Något annat som är utmärkande för invandrarungdomar är att de inte 

sällan intar ett transnationellt perspektiv. Med ett transnationellt perspektiv menas att man även väljer 

att beakta studie- och yrkesvägar som existerar utanför det nuvarande hemlandets gränser. För 

invandrarungdomar kan det innebära att de väljer en utbildning som möjliggör att de får en bred 

arbetsmarknad i en mängd olika länder. Ur ett transnationellt perspektiv är det även viktigt att inte 

utelämna den socioekonomiska positionen från det gamla hemlandet, då den är relevant för förståelsen 

av sambandet mellan kulturellt kapital och studieaspirationerna (Lundqvist 2010).   

 

I kontakten med vägledning blir invandrarungdomar ofta utsatta för en nedkylningseffekt, något som 

är ett centralt tema i Lena Sawyers text att koppla drömmar till verkligheten (2006). Med en 

nedkylnings effekt menas att elever, som utifrån vägledarens synsätt har orealistiska förställningar 

kring studie- och yrkesval blir vägleda att göra ”förnuftigare” val. Val som i större utsträckning 

präglar deras socioekonomiska bakgrund. Sawyers resonemang är att fördomar präglar vägledarnas 

arbete och att eleverna leds in på kompromissandets bana. Vägledaren agerar likt en grindvakt, vars 

syfte är att selektera bland eleverna och att därmed upprätthålla de nuvarande maktstrukturerna. Enligt 

Sawyer är normen för vägledarna den liberala demokratin och dess kärna. Allt som inte passar in på 

normgivande strukturerna anses vara kulturellt betingat. Pappor med utländsk bakgrund anses vara 

patriarkala och odemokratiska. Det skapas en mycket tydlig skiljelinje mellan hur man bedömer 

svenska föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund. De svenska föräldrarnas agerande tolkas som 

någonting positivt, de befrämjar självständighet alternativt stödjer sina barn. De utländska föräldrarna 

blir negativt kategoriserade, de överger alternativt tvingar sina barn (Sawyer 2006). Den etniska 

tillhörigheten bidrar således till en kategorisering, baserad på vägledarnas västerländska måttstock.  
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3. METOD   

 

Eftersom vi har undersökt vägledares egna reflektioner om hur de ser på sin roll som förändringsagent 

blir forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden. Enligt Kvale (1997) är 

hermeneutiken relevant vid sådana typer av undersökningar då den muntliga intervjun kommer att 

förvandlas till texter för tolkning 

 

3.1 Undersökningsstrategi 
 

Vi har genomfört en fallstudie som enligt Backman (1998) lämpar sig för undersökningar av ett 

fenomen i sin verkliga miljö eller sammanhang där avgränsningen mellan fenomen och kontext inte är 

säker. Backman (1998) menar att fallstudier är att föredra när forskningen söker en djupare förståelse 

om en företeelse och denna typ av information är svår att inhämta genom andra metoder.       

 

3.2 Metoder och tekniker 
 

Vi har tillämpat den semi-strukturerade intervjumetoden. Enligt May (1997) är specificerade frågor 

om det berörda området i kombination med inspelning ett bra sätt att söka, klargöra och utvärdera 

kvalitativ information. Vi har använt en intervjuguide (se bilaga 1) som var utgångspunkten för 

intervjuerna, frågorna är formulerade så att de möjliggör eventuella följdfrågor. Ämnet för 

undersökningen samt frågornas ordningsföljd blev presenterade i förväg.   

 

3.3 Genomförandesteg 
 

Inledningsvis tog vi kontakt med respondenterna genom e-post och telefon. Tiden för examensarbetet 

låg under en väldigt intensiv period för vägledare som hade fullt upp med gymnasieval och dylikt, 

därför blev kontakt via telefon att föredra. När antalet respondenter var i tillräcklig omfattning 

påbörjades en intensiv period av vidare litteraturstudier, för att vi skulle komma väl förberedda till 

intervjuerna. När intervjuerna var genomförda och inspelade inleddes transkriberingsfasen med 

efterföljande analysarbete. Slutligen granskades det samtliga materialet för att upptäcka eventuella 

brister som behövde åtgärdas.  

3.4 Urval  
 

Kriterierna för urvalsgruppen var att respondenterna hade avlagt studie- och yrkesvägledarexamen 

och att de arbetade aktivt vid en grundskola i en kommun tillhörande Stockholms län. Att 

deltagarna i studien avlagt en examen hade betydelse eftersom vi genom utbildningens gång 

behandlat betydelsen av påverkansfaktorer rörande studie- och yrkesval, vilket vi ansåg vara en 

underlättande faktor under intervjusituationerna. En respondent som inte besatt dessa kunskaper 

kunde tänkas gå in i en försvarsroll vilket kunde inverka på arbetets trovärdighet. Själva 

urvalstekniken var ett typurval. Intentionerna var att intervjua vägledare och vi var intresserade av 

deras syn på ett specifikt fenomen. Enligt Ekström & Larsson (2010) är typurval lämpligt när fokus 

ligger på vissa typer av individer, de som utgör företeelsens betecknande grupperingar.   
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3.5 Urvalsgrupp 
 

Urvalsgruppen kom att utgöras av behöriga studie- och yrkesvägledare som vid tiden för arbetet hade 

en anställning vid en grundskola i en kommun tillhörande Stockholms län. Antalet deltagare i 

undersökningen var fyra.  

3.6 Datainsamling 
  

Vi delade upp intervjuansvaret mellan författarna. Varje intervju tog 30-40 minuter. Intervjuerna 

spelades in med en bandspelare, transkriberades och analyserades. För att säkerhetsställa att deltagarna 

hade samma frågor att besvara användes den bifogade intervjumanualen. Vi hade även i åtanke och 

var förbereda på olika typer av följdfrågor. Intervjuerna ägde rum vid respektive deltagares arbetsplats 

och vi var förberedda på olika typer av störningsmoment 

 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Enligt Kvale (1997) förhåller sig reliabilitet till forskningsarbetets beskaffenhet, ett arbete som 

inleds under planeringsfasen och avslutas under källhänvisningen. Det gällde att vara medveten om 

hur samtliga faktorer i ett arbete påverkar helheten. Något som blev av stor betydelse var 

intervjumaterialet, detta skapade en gemensam grund att utgå ifrån och i kombination med god 

intervjuteknik blev inspelningarna lyckade. Vi uppmärksammade även den process som skedde när 

det muntliga omvandlades till skriftlig text. Beträffande arbetets validitet har vi följt och 

eftersträvat den kvalitetskontroll som enligt Kvale (1997) berör intervjuundersökningens samtliga 

stadier. Under tematiseringen var vi tydliga med att förklara vad och varför vi kommer att forska 

om det valda området samt genomförandets olika delar. I planeringsfasen utgick vi från aktuell 

forskning och anknytande litteratur vilket skapade förutsättningarna för den valda metoden. Inför 

intervjusituationerna var vi väl insatta i problemområdets olika delar och i kombination med god 

intervjuteknik blev den erhållna informationen värdefull för arbetets resultat. När intervjuerna var 

inspelade riktades fokus på den kritiska övergången från tal till skriftspråk, vi påbörjade 

transkriberingsfasen i nära anslutning till intervjuerna för att inte förlora de intryck som skapades 

under själva samtalet.  

 

3.8 Etiskt ställningstagande 
 

För att säkerhetsställa god forskningsetik har vi arbetat genomgående med etiken under arbetets 

gång. Enligt Kvale (1997) är en god metod att beakta etiska frågor på samtliga delar av de olika 

forskningsstadierna. Under tematiseringen eftersträvade vi att öka kunskapen om det valda 

området i syfte att förbättra. Under planeringen låg det etiska dilemmat att få intervjupersonernas 

medgivande till att deltaga, säkerhetsställa sekretesshanteringen och att se till eventuella 

konsekvenser av ett deltagande. Under intervjusituationerna kom vi att garantera sekretessen vilket 

även blev aktuellt vid transkriberingen av de inspelade samtalen. Under analysfasen låg det etiska 

dilemmat i själva tillvägagångssättet och hur materialet framställdes samt vilket inflytande som 

skulle läggas till intervjupersonerna. Vi hade och har även ett etiskt ansvar att bekräfta den 

kunskap som vi förmedlat. På den sista nivån som behandlar rapporteringsfasen har sekretessen 

efterföljts för att undvika eventuella konsekvenser för deltagarna.  
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Vi har även efterföljt vetenskapsrådets forskningsetiska principer för det humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsområdet.
6
 Informationskravet säkerställer att undersökningens 

syfte framförs till de deltagande. Samtyckeskravet belyser de deltagandes självbestämmande över 

medverkandet. Konfidentialitetskravet trycker på sekretessen och en korrekt behandling av 

personuppgifter. Nyttjandekravet säger att de insamlade uppgifterna om personer endast får 

användas inom forskningsarbetets ramar. 

 

3.9 Resultatbearbetning 
 

Samtliga intervjuer spelades in på en bandspelare och efter genomförandet av intervjun, 

transkriberades den och skrevs ut. Analysarbetet hämtade inspiration från Kvale (1997) i det han 

beskriver hur forskaren kan växla fritt mellan olika analystekniker. Analysarbetet inledes med att 

översiktligt läsa igenom samtliga intervjuer, för att därefter återgå till delar som var intressanta för 

undersökningsområdet. Genom detta kunde vi se ett mönster och fortsätta med en djupare analys. 

                                                      
6
 (http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf) 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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4. Resultat  

För att underlätta för läsaren har resultatet strukturerats upp i olika delar, inledningsvis med en 

bakgrundsbeskrivning om deltagarna i undersökningen. För att säkerhetsställa den utlovade 

anonymiteten namnges deltagarna A, B, C samt D. Därefter kommer resultatet utifrån de två 

forskningsfrågorna att redovisas, dessa är omformulerade och uppdelade i underrubriker, här 

integreras även materialet från den bifogade intervjuguiden. Slutligen presenteras en sammanfattning 

av resultaten. Deltagarna i undersökningen är yrkesverksamma vid en grundskola i Stockholms län 

och har avlagt studie- och yrkesvägledarexamen. Samtliga deltagare är kvinnor och har en anställning 

där omfattningen är mindre än heltid, några har även delade tjänster. Två stycken av deltagarna har en 

lång yrkeserfarenhet och övriga är relativt nya i sin yrkesroll. 

 

4.1 Behovet av vägledning, påverkar elevens kön studie- och yrkesvalet? 
 

A  

Träffar främst eleverna vid de individuella vägledningssamtalen men även under 

gymnasieinformationen och perioden för prao. (A) menar att flickorna generellt sett har ett mer 

påtagligt behov av vägledning jämfört med pojkarna och tror den att bakomliggande orsaken ligger i 

ett större behov av att samtala om uppkomna funderingar, (A) hävdar att pojkarna ofta finner svaren 

hos sina vänner och att flickor istället söker detta från en vuxen. Vidare tror (A) att flickor känner en 

större otrygghet och är mer nervösa inför gymnasievalet jämfört med pojkarna.  

(A) berättar att många flickor ofta kommer förbi och vill samtala om saker utan direkt anknytning till 

vägledning. Det faller sig då naturligt att mer tid gives till flickornas favör, men detta är det rådande 

mönstret och ingenting som (A) valt självmant.     

 

B  

Träffar eleverna i samband inför gymnasievalet, individuella vägledningssamtal men har tidigare år 

även haft gruppvägledning. Även (B) är delaktig i elevernas praoperioder men har fått ett minskat 

ansvar i detta på grund av tidsbrist. (B) Anser sig inte att se någon tydlig skillnad mellan behovet av 

vägledning mellan pojkar och flickor däremot anser (B) att flickor generellt sett är mer engagerade i 

sina gymnasieval. 

 

”Jag har ju ingen statistik på detta men om man skall utgå från hur eleverna är i år har flickorna lika 

dålig koll som pojkarna men om jag ser till tidigare årskullar så är flickorna aningen mer insatta”    

 

Detta yttrar sig ofta under de individuella vägledningssamtalen där flickorna i högre grad är mer 

inlästa på de olika gymnasieprogrammens upplägg och möjligheter, pojkarna behöver generellt sett en 

bredare information som sedan får anpassas efter specifika behov.  

(B) gör ingen åtskillnad beroende på elevernas könstillhörighet utan försöker arbeta aktivt med att 

bredda elevernas synfält under de individuella vägledningssamtalen.  
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C 

Träffar eleverna främst genom de enskilda vägledningssamtalen och den gemensamma 

gymnasieinformationen, (C) har även ett stort ansvar över elevernas praoperioder. Behovet av 

vägledning är stort bland eleverna och framförallt nu när det nya betygssystemet är infört. (C) anser att 

flickor fortfarande väljer gymnasieprogram utifrån de traditionella mönster som råder. 

 

”Jag vill nog fortfarande säga att det är så i väldigt hög utsträckning” 

 

Under de individuella vägledningssamtalen fokuserar (C) på att uppmärksamma de bakomliggande 

påverkningsfaktorerna i elevernas intressen för att möjliggöra ett självständigt val till gymnasiet.  

 

D 

Träffar främst eleverna vid de enskilda vägledningssamtalen, inför praoperioderna, under den 

gemensamma gymnasieinformationen och försöker att bedriva gruppvägledning med eleverna i 

årskurs åtta. (D) anser att behovet av vägledning är mer påtagligt idag och tror främst att möjligheterna 

är fler och informationen mer lättillgänglig. (D) menar att behovet av vägledning mellan pojkar och 

flickor skiljer sig mellan årskullarna men att flickor tenderar att vara mer pålästa om de olika 

alternativen vilket märks under de individuella vägledningssamtalen. 

(D) tror att den största anledningen till att flickor är mer insatta är en mognadsfråga och generellt sett 

ligger flickorna före killarna i årskurs nio. (D) anser sig dock inte medvetet göra någon åtskillnad 

mellan pojkar och flickor. Under den gemensamma gymnasieinformationen försöker (D) att förklara 

betydelsen av att välja gymnasieprogram efter eget intresse och detta är något som sedan brukar 

genomsyra de enskilda vägledningssamtalen. 

 

”Det märks ganska fort om intresset är eget eller om det kommer från kompisar eller hemifrån” 

 

 

4.2 Påverkansfaktorerna klass och etnicitet 
 

A 

Anser att det går att se tydliga kopplingar mellan elevernas intressen kopplat till föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. Pojkar som har föräldrar med arbetarbakgrund väljer oftast yrkesprogram, 

framförallt rör det sig om hantverksrelaterade program som byggnads, fordon och VVS. Elever som 

har föräldrar med akademisk bakgrund söker sig till de högskoleförberedande, dessa elever är ofta 

klara i sina val och har mestadels frågor om vilket gymnasium som har det bästa ryktet och dylikt.  

Flickor som väljer yrkesprogram söker sig i stor utsträckning till utbildningar som är typiskt 

kvinnodominerande. När (A) är ute och informerar om gymnasievalet i klasserna tar hon ingen direkt 

hänsyn till elevernas bakgrund. 

 

”Det är ju övergripande info till hela klassen alltså hur man praktiskt frågor, när man och hur, datum 

varför man söker” 
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Däremot anser (A) att det gäller att vara lyhörd på vad eleverna ställer för sorts frågor, det uppkommer 

ofta funderingar kring ett specifikt program och det är viktigt att ta reda på hur intresset har uppstått. 

(A) tycker det är betydelsefullt att uppmärksamma att faktorer som motivation har stor betydelse 

oavsett elevernas bakgrund. Det finns elever från samtliga kategorier och könstillhörigheter som inte 

gör mer en vad plikten kräver i skolan och ibland mindre än det.  

(A) får ibland anstränga sig för dessa elever skall dyka upp på de individuella vägledningssamtalen. 

Sedan finns det även elever med olika sorters diagnoser vilket skapar helt andra förutsättningar. 

 

Vad gäller elever med invandrarbakgrund blir ofta föräldrarnas utbildningsnivå mer påtaglig. Det 

förekommer att (A) haft elever med invandrarbakgrund där föräldrarna är högutbildade och då ofta 

inom det medicinska området. Generellt sett är dessa elever väldigt studiemotiverade och har ofta 

väldigt höga betyg. De är ofta förbestämda i sina gymnasieval och har siktet inställt på utbildningar 

inom det naturvetenskapliga området. En del har till och med bestämt vad de skall göra efter 

gymnasiet. Ett bra exempel är en elev som under det individuella vägledningssamtalet inför gymnasiet 

mestadels var intresserad av intagningspoängen till läkarprogrammet på Karolinska institutet.  

 

”Ibland kan det vara bra att kyla ner det hela och få eleven att tänka lite mer kortsiktigt men även visa 

att det finns andra möjligheter och vägar”     

 

 

B  

Anser det är betydelsefullt att uppmuntra otraditionella val, visa hänsyn till elevernas intressen och 

trycker samtidigt på det självständiga valet. Det händer att eleverna är väldigt styrda från hemmet 

vilket kan visa sig i orealistiska planer om att bli antagen till en specifik utbildning där betygen inte 

räcker till. (B) tror att föräldrar underförstått påverkar sina barn som i sin tur sätter undermedvetna 

spår. Ett tydligt exempel hämtat från ett individuellt vägledningssamtal återges där en elev visade 

intresse att söka ett samhällsvetenskapligt program men efter djupare granskning visade sig att 

intresset egentligen låg i en frisörutbildning. Det var ett antagande från föräldrarna som hade skapat 

den felaktiga bilden.  

 

I frågan rörande etnicitet berättar (B) att elever med invandrarbakgrund generellt sett har höga 

förväntningar på sin framtid och strävar efter att komma in på utbildningar som möjliggör vidare 

studier på högskola och ofta med medicinsk inriktning. Vid flertalet tillfällen har det framkommit att 

elever med invandrarbakgrund har stora påtryckningar hemifrån att söka sig till det föräldrarna anser 

vara fina utbildningar, detta beror dock på hur länge de har upprätthållit sig i Sverige. Det förekommer 

att de här eleverna vill mer än vad deras språkliga nivå tillåter och detta sätter hinder för deras planer. I 

sådana fall brukar det bli aktuellt att läsa ett extra år för att förbereda sig.  

 

”Många är väldigt studiemotiverade och ska gärna komma in på en högre utbildning och har den 

fokuseringen tidigt, vissa har de drivet själva och andra har påtryckning hemifrån” 

 

Vid sådana händelser får (B) i samråd med föräldrar avgöra vilket alternativ som tros bli mest 

gynnsamt. Dessvärre är det ofta som föräldrarna inte kan acceptera att deras barn behöver läsa ett år 

extra men det brukar ordna sig när de förstår orsaken. Vidare tror (B) att mycket handlar om kulturella 

skillnader och hur väl insatta de är i det svenska skolsystemet. 
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C 

Menar att det är väldigt tydligt att dessa faktorer spelar en stor roll i elevernas val till gymnasium. 

Pojkarna väljer typiska mansdominerande program med undantaget för ekonomi som kan räknas som 

ett mer neutralt program, även flickorna väljer i hög utsträckning typiskt kvinnodominerande 

utbildningar som frisör, stylist och utbildningar som förbereder för lägre positioner inom vård och 

omsorg.(C) kan se kopplingar mellan elevernas val av utbildning och vilken utbildningsbakgrund 

elevernas föräldrar har, det framgår väldigt tydligt när de är närvarande under de individuella 

vägledningssamtalen.  

 

 ”Det lyser igenom har och det går att se hur påverkad eleven är av föräldrarnas önskemål”         

 

Sedan den senaste reformeringen av gymnasieskolan har (C) märkt att de så kallade yrkesprogrammen 

har tenderat att minska i popularitet vilket syns i antalet ansökningar, det är tydligen inte bara ett 

problem på skolan där (C) arbetar. Det finns ett gemensamt synsätt om detta som tyvärr delas av både 

föräldrar och elever. 

 

”Många gånger så vill eleven välja ett yrkesprogram men det ratas liksom bort av föräldrarna som 

vill något annat” 

 

Vad gäller de elever som har invandrarbakgrund skiljer det sig beroende på vilket land som det gäller 

och under hur lång tid de har befunnit sig i Sverige. (C) ser generella tendenser att elever med 

invandrarbakgrund ofta väljer sina utbildningar i samråd med familjen, det blir ett slags kollektivt 

beslutsfattande vilket är naturligt i många andra kulturer. 

 

”I många länder anses yrken som läkare, tandläkare, jurist och forskare vara av hög status varför det 

ofta är ett önskemål att söka sig till gymnasieutbildningar som banar vägen till ett sådant yrke” 

 

Ofta uppstår det konflikter när de här eleverna inte har tillräckliga betyg att söka till de aktuella 

gymnasieprogrammen. Majoriteten av elever med invandrarbakgrund där föräldrarna är högutbildade 

är ofta väldigt studiemotiverade men självklart finns det undantag, det gäller även elever med svensk 

bakgrund. Det som blir problematiskt är att försöka att få elever med alldeles för höga ambitioner i 

relation till betygen att se till andra möjligheter. Oftast får (C) försöka att ge eleverna nya 

infallsvinklar på utbildningar och visa att det finns andra utbildningar att söka, (C) förtydligar dock att 

hon aldrig ifrågasätter elevernas önskemål utan försöker som sagt att ge dem nya perspektiv. 

 

D 

Anser att det går att se tydliga skillnader i elevernas val av gymnasium kopplat till föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. Det har förekommit att (D) på förhand kan avgöra vad eleverna kommer att visa 

intresse för under de individuella vägledningssamtalen. Även om (D) försöker att inte ha några 

förutfattade meningar om eleverna finns det tydliga rörelsemönster i skolan där det även går att 

urskilja grupperingar av olika slag. Det är även vanligt att eleverna har eller haft syskon vid skolan och 

ofta väljer de samma gymnasieprogram, detta förekommer dock i högre utsträckning bland pojkarna. 

Vidare tror (D) att detta kommer att förstärkas ytterligare i takt med den nya gymnasieskolans 

utveckling eftersom uppdelningen mellan yrkes- och högskoleförberedande program är mer konkret än 

tidigare. (D) berättar att elevernas gymnasieval ofta är präglade av det samhället kategoriserar som 
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typiskt manliga respektive kvinnliga utbildningar. Flickorna som väljer yrkesprogram söker sig gärna 

mot vårdområdet och pojkarna till hantverksrelaterade utbildningar, ofta beror det på att det är något 

yrke som de kan relatera till tror (D). En del väljer dock samma program som sina vänner och har inte 

några direkta framtidsplaner för stunden, faktorer som lokalisering, trygghet och tillgänglighet blir det 

som avgör.  

 

Elever som väljer de högskoleförberedande programmen är inte sällan studiemotiverade och har ofta 

en tydligare bild över sin framtid men självklart existerar det avvikelser. Något som (D) får arbeta 

aktivt med är att försöka ge eleverna nya infallsvinklar och se nya möjligheter rörande valet av 

gymnasieutbildning. Det upplevs dock som ett svårt uppdrag och det är uppenbart att det är svårt att 

bryta mönster som elever har ärvt av föräldrar och som sedan förstärkts genom vänner.  

I frågan om etnicitet spelar in i studie- och yrkesvalet berättar (D) att det är väldigt beroende på hur 

lång tid eleven i fråga har befunnit sig i Sverige, har eleven gått hela grundskolan i Sverige finns det 

egentligen inga skillnader jämfört med övriga. Faktorer som kultur, föräldrarnas utbildningsbakgrund 

kan däremot inverka och även innebära mycket extra resurser i form av tid under de individuella 

vägledningssamtalen, det mest förekommande är att förklara hur det svenska skolsystemet fungerar i 

allmänhet. (D) anser att det går att urskilja ett mönster med elever som har invandrarbakgrund då 

föräldrarna är högutbildade. Föräldrarna har då ofta en önskan om att deras barn skall studera vidare 

efter gymnasiet, i många länder och kulturer anses läkare och jurist vara yrken med hög status varpå 

föräldrarna ofta vill veta vad som krävs av deras barn för att möjliggöra detta. Dessa elever är i regel 

väldigt studiemotiverade vilket även återspeglas i deras betyg men självklart finns det undantag. 

 

4.3 Otraditionella val i övergången till gymnasiet 
 

A 

Anser att det är en väldigt komplicerad fråga eftersom vägledaren skall undvika att komma med 

förslag utan medgivande. 

 

”Vi ska ju inte påverka eleverna vad de ska välja men däremot kan man ju helt klart se att det hade 

varit bättre om det fanns en balans på arbetsmarknaden åt båda håll” 

 

Otraditionella val i allmänhet skulle bidraga till en bättre balans på arbetsmarknaden anser (A) vilket 

antagligen på sikt minskar löneskillnader och orättvisor. Eleverna vid skolan väljer fortfarande väldigt 

traditionellt och (A) berättar att det naturvetenskapliga programmet är ett av få undantag, däremot är 

det ca 98 procent pojkar som söker byggprogrammet och 95 procent av flickorna som söker barn och 

fritidsprogrammet.  (A) anser att branscherna borde ta ett större ansvar, det är sällan några 

representanter ute och uppmuntrar detta och (A) menar också att landets högskolor borde engagera sig 

mer i frågan. 

 

”Egentligen tycker jag det ligger på branscherna att uppmuntra detta, att ta in tjejer till 

byggbranschen alltså vad är det som är bra med för en tjej att bli ingenjör och så där?” 

 

Det grundläggande intresset måste komma från eleverna själva däremot finns det alltid en möjlighet att 

ge lite extra uppmuntran till elever som har tankarna i otraditionella banor.   
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Det har förekommit att (A) haft elever som valt att gå mot det traditionella och ofta beror det att 

eleven kan relatera till yrket och antagligen är det något som överförts från hemmet. Vidare berättar 

(A) om en flicka som hade bestämt sig för att läsa det fordonstekniska programmet vilket är väldigt 

ovanligt, i det beskrivna exemplet hade fadern i familjen ett eget företag vilket öppnade möjligheten 

att gå faderns fotspår. Det är uppenbart att det krävs mycket av en elev som står inför ett otraditionellt 

val menar (A) faktorer som vännernas åsikter, familjens påtryckningar och det egna självförtroendet 

blir avgörande faktorer. Slutligen anser (A) att det bara finns positiva aspekter med det 

perspektivvidgande arbetet och framförallt när det kommer till de elever som på förhand har bestämt 

vad de skall välja. 

 

B 

Anser att det är av betydelse att eleverna känner till ett otraditionellt val och innebörden av att 

genomföra ett sådant, däremot är det inget som (B) tar initiativet till under de individuella 

vägledningssamtalen. 

 

”Jag tycker det är viktigt att vara neutralt inställd när eleverna tittar på olika program” 

 

Vidare menar (B) att intresset måste utgå från eleverna och behandlar samtliga intressen från eleverna 

likvärdigt. 

 

”Det är viktigare att visa hur de olika programmens uppbyggnad ser ut och vad man göra efter 

gymnasiet med en sådan utbildning” 

 

Vid skolorna där (B) arbetar förekommer det att eleverna genomför otraditionella val, ofta är det 

pojkar som väljer typiska utbildningar där flickorna är i majoritet. Det är sällan som flickor väljer en 

utbildning där pojkarna procentuellt sett är fler. De vanligast förekommande otraditionella 

gymnasieprogrammen som pojkarna väljer är vård och omsorg samt barn och fritidsprogrammet.  

Det krävs en hel del av eleverna som står inför ett otraditionellt val, påverkningsfaktorer som 

grupptryck från vänner och åsikter från familjen kräver att eleven har ett starkt självförtroende och är 

trygg i sig själv.  

 

(B) berättar ett exempel från ett individuellt samtal där en elev kände påtryckningar från föräldrarna 

att välja det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, eleven hade dock andra planer vilket 

skapade en konflikt med föräldrarna. Situationen påverkade även elevens välmående och resultat 

vilket visade sig tydligt under lektionerna, slutligen fick (B) i samråd med skolans kurator ha ett möte 

för att diskutera hur de skulle lösa problemet. Slutligen lyckades de övertala föräldrarna att inse hur 

påtryckningarna påverkade eleven negativt och de respekterade då att intresset inte låg inom det 

naturvetenskapliga området.(B) ser bara möjligheter i det perspektivvidgande arbetet men menar att 

tiden är det största hindret.             

 

C 

Anser att uppmuntrandet av otraditionella är ett svårt arbete. (C) försöker att behandla elevernas 

önskemål och intressen likvärdigt och gör egentligen ingen åtskillnad mellan det traditionella och 

otraditionella. Vidare menar (C) att det finns en ambition att arbeta mer med frågan men att tiden ofta 

är det största hindret. 
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”Man skulle kunna bjuda in en manlig sjuksköterska eller en kvinnlig snickare eller något” 

 

Det finns ett varierat engagemang från branscherna att uppmuntra otraditionella val och (C) berättar att 

vårdbranschen är aktiva i att bryta det traditionella mönstret. Det är dock sällan som branscherna aktivt 

kommer till skolan och informerar. Det är ett arbete som det kan bli bättre menar (C) och anser att 

skolan bör ta ett större ansvar i frågan. 

 

För att genomföra ett otraditionellt val krävs det ett bra självförtroende och en personlig mognad 

menar (C). De elever som gör ett sådant val har ofta stöd från vänner och familj vilket underlättar. Vid 

sidan av det egna arbetet anser (C) att lärarna borde ta ett större ansvar och att frågan borde diskuteras 

mer på en organisatorisk nivå. 

 

”Det är ju inget arbete som bara jag behöver göra, utan lärarna skulle kunna ha det integrerat i 

undervisningen”  

 

D 

Ser vikten av otraditionella val men betonar betydelsen av det egna intresset. (D) berättar att elever 

som bestämt sig för gå mot normen generellt sett är mogna i sig själva och besitter ett stort 

självförtroende. Det är dock sällan som elever väljer typiskt otraditionellt och på skolan där (D) 

arbetar väljer pojkar och flickor typiskt traditionella utbildningar med få undantag. 

  

 ”Det är väldigt uppdelat, vissa utbildningar är det bara tjejer som söker och till andra bara killar” 

 

Arbetet med att bryta traditionella könsmönster måste påbörjas tidigare ner i åldrarna och när det väl 

är dags att välja gymnasieprogram skall samtliga utbildningar ses som ett möjligt alternativ. Det måste 

vara accepterat och eleverna skall känna stöd från föräldrar och vänner menar (D). Vid de individuella 

vägledningssamtalen kan det vara svårt och är ofta för sent att vidga elevernas perspektiv angående 

utbildningar och det är inte etiskt korrekt att styra in eleverna på nya utbildningsvägar om de inte visar 

ett intresse.    

 

”Jag kan inte sitta och rekommendera utbildningar och komma med tips bara för det skulle gynna 

arbetsmarknaden”   

 

Vidare anser (D) att det perspektivvidgande arbetet är hela skolans ansvar där lärarna tillsammans med 

övrig personal måste arbeta aktivt längre ner i åldrarna. Faktorer som tid och skolans ekonomi skapar 

hinder men (D) tror att det går att åstadkomma en förändring om frågan tas på större allvar.          
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4.4 Resultatsammanfattning 
 

Hur anser vägledaren att elevens kön, klass och etnicitet påverkar studie - och 

yrkesvalet?  

I vilken utsträckning arbetar vägledaren med att uppmuntra otraditionella val i 

övergången till gymnasieskolan?  

 

A 

Anser att flickor har ett mer påtagligt behov av vägledning och orsakerna tros bero på ett behov av att 

samtala med annan part, osäkerhet samt att pojkarna istället söker svar hos sina vänner. Föräldrarnas 

utbildningsbakgrund har en stor inverkan på elevernas studie- och yrkesval vilket märks tydligt under 

de individuella vägledningssamtalen. Etnicitetens inverkan länkas samman med föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och kulturella skillnader. Det framgick även att elevens individuella 

förutsättningar är avgörande oavsett bakgrund. Vägledare A uppmuntrar i viss utsträckning 

otraditionella val men elevernas intresse bestämmer riktningen.       

 

B 

Anser att flickorna tenderar att vara mer insatta i gymnasievalet. Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

påverkar elevernas handlingshorisont. Etnicitet inverkar på studie- och yrkesvalen där faktorer som 

föräldrarnas utbildningsbakgrund, kulturella skillnader och bakgrundssituation i Sverige är avgörande. 

Vägledare B anser att elevernas intresse måste styra graden av att uppmärksamma otraditionella val till 

gymnasiet.     

 

C 

Menar att behovet av studie- och yrkesvägledningen har ökat i samband med den nya gymnasieskolans 

utbildningar och betygssystem. Elevernas kön påverkar valet där programmen på gymnasiet är väldigt 

könssegregerade. Föräldrarnas utbildningsbakgrund sätter spår i elevernas handlingshorisont. Även 

etnicitet i studie- och yrkesvalet styrs av föräldrarnas utbildningsbakgrund, kulturell bakgrund och hur 

länge de befunnit sig i Sverige. Vägledare C uppmuntrar till viss del det otraditionella valet men anser 

att det är ett svårt arbete, intresset hos eleven måste vara det som styr. Ett större ansvar från 

branschorganisationerna och övrig personal på skolan behövs för att skapa en förändring.          

 

D 

Anser att behovet av studie- och yrkesvägledning har ökat och kan se en koppling till ett allt mer 

lättillgängligt informationsflöde. Elever påverkas i stor grad av föräldrarnas utbildningsbakgrund och 

detta påverkar eleverna på olika nivåer. Även vänner och övriga familjemedlemmar anses påverka i 

detta. Elever med annan etnisk bakgrund en traditionell svensk påverkas av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, kulturella skillnader och hur länge de befunnit sig i Sverige. Vägledare D 

belyser otraditionella val men menar att det är elevernas egna intresse som är det primära. Problemet 

ligger i ett uteblivet arbete i att öka elevernas synfält rörande studier och yrken och (D) ser gärna att 

frågan tas på större allvar.   
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5. Analys 

I följande avsnitt analyseras undersökningens resultat. För att underlätta läsbarheten har analysen 

delats in underrubriker som var och en behandlar kön, klass, etnicitet och otraditionella val.  

 

5.1 Kön 
 

Könstillhörighetens relevans för indikationen kring behovsbilden av val och vägledning är mycket 

stark. Respondenterna är eniga i sin syn på att det främst är flickor som efterfrågar vägledarens stöd 

och råd. Det är en syn som bland annat finner stöd i att bana vägen mot framtiden Lundahl (2010). 

Enligt Lundahl är det framförallt flickor som söker upp vägledaren. Det finns en viss 

överrepresentation av flickor från medelklassen och syftet med mötet är ofta att få bekräftelse kring ett 

föreliggande informationsbehov. För pojkarna är underrepresentationen densamma, oberoende av 

social tillhörighet. Flickornas informationsbehov är enligt respondenterna kopplat till osäkerhet och 

oro inför framtiden. Exempelvis menar respondent D att flickorna eftersöker så mycket information 

som möjligt, för att på så sätt göra ett välgrundat och säkert val. Flickorna tenderar att vara medvetna 

om valets betydelse för placeringen på den framtida arbetsmarknaden och i den processen söker man 

stöd hos en vuxen som innehaver en förtroendeställning. I det fallet innebär det ofta att träffa en 

vägledare, vars expertis på området är omfattande. Pojkarna söker i sin tur enligt respondenterna stöd i 

omkringliggande nätverk och hos kompisgrupperingar. Det är ett mönster som till viss del finner en 

närmare förklaringsmodell i Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker (Sandell 2007). Enligt Sandell existerar det skillnader i normer mellan pojkar och 

flickor. Pojkarnas tankegångar relaterar till att man sköter sig själv bäst och att den som söker hjälp 

kan ses som en svag individ. För flickorna existerar inte sådana normer, utan det är mer accepterat att 

söka hjälp hos en annan part. Pojkarnas inställning finner stöd i det manliga könets överordnade 

ställning på arbetsmarknaden. Mäns löner är högre än kvinnors och kvinnor befinner sig oftare i 

tidsbegränsade anställningar (SCB 2012). För pojkar innebär det att behovet av uttalade strategier inte 

är lika stort som hos flickor. Mot bakgrund av den könsdifferentierade arbetsmarknaden brukar det 

ändå lösa sig till pojkarnas fördel. Flickorna behöver i sin tur utveckla strategier för att komma förbi 

könsdiskriminerande mönster. Resultatet av det blir ofta att flickor innehaver ett mer strategiskt 

förhållningssätt till studie- och yrkesval. Lundahl (2010) menar exempelvis att även i vuxen ålder är 

planering ett framträdande inslag i 

kvinnors studie- och yrkesval. Valen placeras in i ett större sammanhang och framtidsperspektiv än 

bland männen. Även Sandell (2007) bekräftar ovanstående tankegångar. I Sandells studie menade de 

intervjuade flickorna att de i hög utsträckning vill kunna påverka sina liv genom övervägda beslut, för 

att därigenom förbättra sina framtidsmöjligheter. Respondenternas svar och den refererade litteraturen 

uppvisar betydande paralleller till Hodkinsons och Sparkes definition av individens handlingshorisont. 

Hodkinson och Sparkes menar att karriärbeslut fattas inom ramen för individens specifika 

handlingshorisont. Handlingshorisonten determineras utifrån upplevelser av möjliggörande och 

begränsande strukturer i samhället (Lundahl 2010). I det här fallet tenderar handlingshorisonten 

indirekt att vara relaterad till könsmässiga normer och ses som en konsekvens av en differentierad 

arbetsmarknad. Respondenternas redogörelse för flickornas ökade behov av vägledning kan därmed 

till viss del förklaras i termer av att flickorna behöver en vidare handlingshorisont för att därigenom 

kunna navigera förbi begränsande strukturer och hinder.  
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5.2 Klass   
 

Respondenternas svar indikerar att klasstillhörigheten och betydelsen av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund utgör en betydande parameter vid studie- och yrkesvalet. Svaren kan 

exemplifieras av respondent A som menar att pojkar vars föräldrar har arbetarbakgrund ofta väljer 

yrkesprogram och elever som kommer från ett akademiskt hem ofta väljer ett högskoleprogram. Det är 

ett mönster som till stor del bekräftas i Broady och Börjessons undersökning En social karta över 

gymnasieskolan (2008).Enligt Broday och Börjesson är reproduktionsmönstret beståndsaktigt och 

utvecklingen har varit likartad under den senaste 40 års perioden. Respondenternas redogörelser visar 

även att det är en utveckling som har accentueras i samband med den nya gymnasiereformen. 

Respondent C menar att reformen har bidragit till ett minskat intresse för yrkesprogrammen och de 

ratas bort av föräldrar som vill något annat. Det minskade intresset kan möjligtvis bero på det faktum 

att yrkesprogrammen inte längre ger grundläggande behörighet för vidare studier på universitet eller 

högskola. Yrkesprogrammen tenderar således att ha en mer perifer position på elevens kognitiva karta. 

Begreppet kognitiv karta härstammar  i sig från den amerikanska utbildningssociologen Linda 

Gottfredson. Enligt Gottfredson (2002) formas individens kognitiva karta gällande studie- och 

yrkesval redan från de tidiga uppväxtåren. Kartans variabler och det möjliga synfältet baserar sig på 

individens klass- och könstillhörighet. Kartan används sedan för att se på studie- och yrkesval som 

möjliga respektive omöjliga. Exempelvis befinner sig juristyrket sällan på kartor som tillhör barn från 

arbetarklassen och plåtslagare är sin tur sällan närvarande på medelklassens och överklassens kartor 

(Gottfredson 2002). Undersökningens resultat uppvisar i det fallet likheter med ovanstående 

teoretisering av studie- och yrkesvalet. Som komplement till Gottfredsons kognitiva karta utgör även 

den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus ett stöd till undersökningens analysvärde. 

Habitus är i grunden detsamma som individens handlingsmönster. Det är ofta omedvetet och utgörs av 

ett antal dispositioner som är fundamentala för individens sätt att tänka, handla och orientera sig i 

samhället. En individs habitus präglas av de vanor som är relaterade till familjehörigheten och 

omkringliggande utbildningsinstitutioner (Broady 1998). Respondenternas svar i undersökningen 

indikerar att familjetillhörigheten och individens specifika habitus är betydande faktorer för 

rörelsemönstret inom utbildningsväsendet. Habitus är precis som klassrelaterade studie- och yrkesval 

seglivat och reproducerande. Val som bryter mot rådande strukturer ter sig vara ovanliga och 

hemmiljön tenderar att innehava en dominerande ställning i utformningen av individens studie- och 

yrkesväg.  

 

5.3 Etnicitet  
 

När man talar om etnicitetens betydelse för studie- och yrkesval hänvisar man nästan uteslutande till 

ungdomar med invandrarbakgrund. Enligt undersökningens respondenter utgör ungdomarnas etniska 

tillhörighet en relevant faktor i valet. Svaren tyder på att ungdomar med invandrarbakgrund ofta 

genomför val som är baserade på familjens kollektiva värderingar. Värderingarna tenderar att vara 

relaterade till ett statussystem som placerar naturvetenskapliga yrken som läkare och tandläkare högst 

upp i rangordningen. Kollektivets betydelse för valet finner stöd i Career Choice and Development ( 

Brown 2002). Brown menar att kulturella värderingar är en av de främsta faktorerna vid studie- och 

yrkesval. Kulturella värderingar formar grunden för individens perception och de är tätt 

sammanlänkade med kollektivets uppfattning. Grupper kan ha medföljande kulturella värderingar, 

vilket i det här specifika fallet innebär att läkare och tandläkare ses som extra åtråvärda yrken.  



 31 

 

Ytterligare en aspekt som träder fram i undersökningen är att respondenterna anger att 

invandrarungdomar ofta har en hög kravbild hemifrån. Det är något som i synnerhet gäller för 

invandrarungdomar vars föräldrar har en akademisk bakgrund. Eleverna är de fallen mycket 

studiemotiverade och valet är endast inriktat på det naturvetenskapliga programmet.  

För respondenterna är det inte alltid ett önskvärt scenario, då det motverkar perspektivvidgande 

åtgärder. En konsekvens av det tenderar att bli att man precis som respondent A anger att man “kyler 

ned” eleverna. Just vägledares “nedkylning” av ungdomar med invandrarbakgrund är ett genomgående 

tema i Lena Sawyers Att koppla drömmar till verkligheten. SYO-konsulenters syn på etnicitet i 

övergången från grundskolan till gymnasiet (2006). Sawyer fastslår i sin undersökning att vägledarna 

därmed tjänar som grindvakter gentemot ungdomarna. Engagemanget hemifrån ses som negativa 

påtryckningar och det görs åtskillnader mellan invandrarföräldrar och svenskfödda föräldrar. 

Respondenternas svar, som ligger i linje med Sawyers undersökning tyder på att det existerar vissa 

övergångssvårigheter hos vägledarna i samband med att globaliseringen öppnat upp för 

gränsöverskridande rörelsemönster hos olikartade befolkningsgrupper.  

 

5.4 Otraditionella val  
 

Respondenternas redogörelser bekräftar till stor del bilden av att övergången till gymnasieskolan är 

bunden till könstillhörigheten. Det är något som är specifikt tydligt inom de gymnasiala 

yrkesprogrammen. Flickorna väljer program som barn – och fritid och vård och omsorg. Pojkarna 

väljer i sin tur program som är inriktade på bygg och fordon. Statistikens relevans är således djupt 

förankrad i verkligheten och gränsöverskridande val sker ytterst sällan. För “brytarna” som genomför 

ett könsmässigt otraditionellt val krävs det enligt respondenterna att den direkta omgivningen visar sitt 

stöd, annars finns det en uppenbar risk att uppförsbacken blir alltför brant. Konsekvensen av det kan 

bli att vederbörande väljer att avbryta sina studier vid det icketraditionella programmet. Betydelsen av 

omgivningens stöd för “brytare” lyfts även fram i Jämställt vägval (Cox 2005). En person som är 

ensam eller nästintill ensam representant för sitt kön möts nämligen vanligtvis av fyra olika effekter. 

Det är synlighet, den som är avvikande syns av förklarliga skäl mer. Man möts av uppmärksamhet 

som kan variera mellan positiva och negativa inslag. Kontraster som uppkommer tenderas att 

uppförstoras för att markera skillnader och bevara dominerande normer. Det sker även ofta en 

stereotypisering av minoriteten, allt för att skymma det individuella värdet hos “brytaren” (Cox 2005).  

För den person som genomför ett otraditionellt val krävs det således en enorm styrka för att stå emot 

arbetsmarknadens cementerade genusstrukturer. Vikten av större jämställdhet i arbetslivet används för 

att betona värdet av ökade hälsoeffekter och den ekonomiska tillväxten i samhället (Cox 2005).  

 

Genom sina svar visar respondenterna att de är medvetna om betydelsen av en mer könsblandad 

arbetsmarknad, men det är inget som de tar direkt hänsyn till i sin yrkesutövning. Respondent D menar 

exempelvis att man inte kan ta hänsyn till arbetsmarknadens behov och respondenterna är eniga i att 

man måste vara neutral och inte styra in elever på en utbildning endast för samhällsnyttans skull. Det 

är ett resonemang som på många sätt är intressant och det är en inställning som återfinns i andra 

undersökningar som är relaterade till vägledarnas yrkesutövning. I Hoppas att jag inte påverkar dem 

alls…”: Studie- och yrkesvägledares arbete med att motverka könsstereotypa studieval (Biström 

Risslen 2008) menar också de intervjuade vägledarna att de inte specifikt ska arbeta i strävan efter att 

motverka könstraditionella val. Vikten av att vara neutral och uppmuntra val utifrån elevernas 
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befintliga intressesfär anses vara det övergripande målet för arbetet. Då elevernas intressen ofta är 

präglade av samhällets normer och acceptans gällande genussystem tenderar de sällan i grunden att 

vara neutrala. Vad som anses vara manligt och kvinnligt formas i samverkan med det övriga samhället 

och individens val är därför ofta en produkt av rådande strukturer. Vägledarnas betoning av intressen 

kan därför indirekt bidra till upprätthållandet och reproduktionen av traditionella könsmönster.   

 

När man analyserar resultatet från undersökningen är det tydligt att det även existerar en ambivalens 

hos vägledarna i arbetet med otraditionella val. Ambivalensen kan illustreras med hjälp av respondent 

A som menar att man inte ska påverka eleverna men att det vore önskvärt med en bättre balans på 

arbetsmarknaden. Det verkar följaktligen som att det råder en viss motsättning mellan vägledarnas 

förhållningssätt och arbetsmarknadens reformering. Respondenterna tillskriver otraditionella val 

betydelse, men samtidigt anser de att incitamenten för sådana val bör komma från andra aktörer. De 

menar framförallt att det är branscherna som ska skapa strukturer som uppmuntrar till otraditionella 

val och att den egna yrkesrollen har en begränsad roll i det arbetet. Faktumet att andra aktörer behöver 

vara involverade i förändringsarbetet finner stöd i Säg är det möjligt för studie- och yrkesvägledare att 

förändra traditionella könsmönster (Keynemo 2011).I Keynemos studie pekar vägledarna på att det 

framförallt bör vara skolledningen som ska ta initiativ för ett omfattande genusarbete. Hela skolans 

ansvar betonas även i läroplanen för grundskolan, där det står att läsa; ”Alla som arbetar i skolan ska 

bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund” 

(Lgr 11 s.17). Samtidigt visar Keynemos studie att det i praktiken främst är vägledarnas ansvar att 

arbeta med genusfrågor gällande studie – och yrkesval, ett arbete som till stor del är sammanhängande 

med graden av utbildning inom området. Allmänna kunskaper om könets betydelse för studie – och 

yrkesval är inte tillräckliga för att åstadkomma ett tillfredsställande genusperspektiv. För att skapa en 

djupgående förståelse gällande traditionella könsmönster krävs det att vägledarna utbildas i 

genuskunskap (Keynemo 2011). Det är ett tankemönster som uppvisar betydande paralleller till 

respondenterna i vår undersökning. Ingen av respondenterna i undersökningen framhävde specifika 

kunskaper inom genusområdet och det kan således till viss del förklara varför det existerade en viss 

osäkerhet och ansvarsförskjutning i arbetet inom området.  

 

Det grundläggande arbetet med uppmuntrandet av otraditionella val tenderar att vara av stor relevans 

för synen på vägledaren som förändringsagent. Respondenternas frånvaro av praktiska åtgärder 

speglar en syn som skiljer sig markant från den syn som återfanns under 1970-talet och som Lundahl 

redogör för i Att bana vägen mot framtiden (2010). Där och då såg man vägledaren som 

förändringsagent, med det uttryckliga uppdraget att utjämna ojämnlikheter i samhällskonstruktionen. 

Respondenternas svar indikerar att det uppdraget ur ett analytiskt perspektiv verkar vara förpassat till 

historieböckerna. 
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6. Slutsatser 

I följande avsnitt presenteras undersökningens slutsatser. Slutsatserna redovisas inom ramen för 

undersökningens forskarfrågor.  

6.1 Hur anser vägledaren att elevens kön, klass och etnicitet påverkar 
studie- och yrkesvalet?  
 

Undersökningen visar att kön, klass och etnicitet är väldigt inflytelserika faktorer gällande elevers 

studie- och yrkesval. Respondenternas svar bekräftar i mångt och mycket resultatet från områdets 

befintliga forskning. Könstillhörigheten är en viktig faktor i valet av gymnasieutbildning och främst 

flickor tenderar att söka vägledarens hjälp. Flickornas ökade behov av vägledning återfinns även i att 

bana vägen mot framtiden (Lundahl 2010). Behovet speglar flickornas bredare handlingshorisont som 

till viss del krävs för att navigera förbi könsdiskriminerande mönster inom arbetslivet. Kvinnors 

generella överrepresentation bland sjukskrivningar och låglöneyrken visar att såväl individuella som 

kollektiva strategier behövs för att undvika att hamna i en liknande obalans som föräldragenerationen. 

Om man däremot har en plan och är förbered, minimerar man på så sätt risken av oönskade bieffekter. 

Flickornas dominans på “klientstolen” kan även förklaras med hjälp av en kultur som är relaterad till 

könsmässiga normer. Pojkarnas frånvaro anser vi spegla en inställning som innebär att man så i liten 

utsträckning som möjligt får uppvisa osäkerhet och söka hjälp. Pojkarna är ofta socialiserade in i en 

kultur som innebär att man klarar sig bäst själv. Till viss del kan även pojkarnas bristande 

kontaktbehov med vägledaren finna sin förklaring i att de tillhör det överordnade könet på 

arbetsmarknaden. De möts på grund av det inte av samma diskrimineringsfaktorer som kvinnorna och 

därför är behovet av strategier mindre relevanta.   

 

Klasstillhörigheten som relaterar till föräldrarnas utbildningsbakgrund är en viktig faktor i valet av 

vidare studier. Undersökningen belyser det faktum att föräldrahemmets utbildningsnivå indirekt 

determinerar  barnets studie- och yrkesväg. Barn till arbetare väljer ofta yrkesprogram och barn till 

akademiker väjer nästan uteslutande ett högskoleprogram. Respondenternas redogörelser indikerar att 

det är ett mönster som har förstärkts sedan den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft. I linje 

med undersökningens resultat finner såväl Gottfredsons som Bourdieus teorier betydande relevans. 

Hur en individ tar sig fram genom utbildningsväsendets olika stationer och vilka alternativ som ter sig 

vara intressanta på resans väg hänger samman med den specifika hemmiljön. Trots att alla barn vid 

starten av årskurs ett teoretiskt sätt har samma möjligheter kan man inte negligera faktumet att barnen 

åtta år senare vid grundskolans slut befinner sig på högst olikartade nivåer. Nivåerna sätter därefter 

grunden för vidare studier och undersökningen visar att vägledarnas perspektivvidgande åtgärder ofta 

förblir värkningslösa. För att komplettera de individuella vägledningssamtalen i årskurs nio ser vi hur 

den praktiska arbetslivsorienteringen skulle kunna få nytt liv och bidra till att eleverna kommer i 

kontakt med yrken som befinner sig utanför det egna nätverket. Perspektivvidgande åtgärder bör 

samverka med praktisk implementering och det vore därför önskvärt att vägledarna och skolans övriga 

personal använder sig av den praktiska arbetslivsorienteringen för att reducera betydelsen av 

individens hemmiljö.  

 

Den etniska tillhörighetens roll för att förklara studie – och yrkesval härleds ofta till ungdomar som 

har invandrat till Sverige och/eller har föräldrar som har gjort det. Tidigare forskning och statistik 
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visar att etniciteten är av betydelse för chanserna att intrigeras på den svenska arbetsmarknaden. För 

att kunna integreras på bästa möjliga sätt har ungdomar från invandrarhem ofta en högt ställd 

kravprofil. Respondenternas svar indikerar att kravprofilen bygger på ett kulturellt värderingssystem 

som sätter det naturvetenskapliga programmet främst. För vägledarna är det många gånger svårt att 

hantera den kompromisslösa inställningen hos eleven och familjen. När vägledarna finner att 

inställningen omöjliggör perspektivvidgande åtgärder kyler man precis som i Sawyers studie att 

koppla drömmar till verkligheten (2006) ned eleverna. Vi ser hur syftet med nedkylningseffekten är att 

få eleven att tänka i andra banor, men i praktiken ter den sig närmast vara ett desperat försök att 

komma tillrätta med elevens avvikande inställning. Kollektiva beslutsprocesser är oönskade hos 

vägledaren, som gärna ser att valet är individuellt och fritt från påverkan. I själva verket är knappt 

något val fritt från yttre påverkan och istället för att förminska elevens tankegångar bör vägledaren i 

större utsträckning ta hänsyn till olika kulturers sätt att hantera valsituationen. Grunden för det bygger 

på kunskap och insikt om hur processen går till i den specifika kulturen. Först när vägledaren känner 

till olika kulturella normer kan denne möta eleven på rätt nivå och därefter påbörja arbetet med 

perspektivvidgande åtgärder. I samband med att länder och befolkningar kommer närmare varandra 

anser vi att det angivna interkulturella perspektivet behövs för att vägledarna inte endast ska ha 

glasögon som speglar den svenska normen. Ur ett övergripande perspektiv är det intressant att se hur 

undersökningen och områdets befintliga material illustrerar en existerande samverkan mellan 

faktorerna kön, klass och etnicitet. De tenderar att indikera sociala positioner som är högst relevanta 

inom det svenska utbildningsväsendet. I det komplexa sammanhanget är vägledaren en betydande 

aktör som på nära håll får ta del av faktorernas påverkan på individens fortsatta studieväg.  

 

 

6.2 I vilken uträckning arbetar vägledaren med att uppmuntra 
otraditionella val i övergången till gymnasieskolan?  
 

Undersökningen visar att det existerar relativt tydliga kopplingar mellan vägledarnas inställning till 

arbetet med otraditionella val. De anser att otraditionella val i sig medför ett mervärde till utvecklingen 

mot ett mer jämställt samhälle, men samtidigt anser de sig inte ha en nyckelposition i den processen. 

Det sker ingen konkret uppmuntran till elever att välja otraditionellt i övergången till gymnasiet med 

motiveringen att sådant förhållningssätt skulle innebära inskränkningar gentemot vägledarens neutrala 

ställning. Den huvudsakliga arbetsinriktningen sker istället utifrån elevens befintliga intresseområde. 

Med en sådan arbetsinriktning tenderar vi att dra liknande slutsatser som Biström Risslen i Hoppas att 

jag inte påverkar dem alls…”: Studie- och yrkesvägledares arbete med att motverka könsstereotypa 

studieval (2008) som innebär att vägledaren i det fallet kan anses vara en bidragande aktör i 

konserverandet av samhällets genusstrukturer. När man utgår från individers intressen bör det 

samtidigt råda en insikt kring i vilka sammanhang som de har formats. Annars finns det en uppenbar 

risk att man tappar bort relevanta steg i kartläggandet av den individuella utbildningssocialisationen. 

För precis som Gottfredson framhäver i Theory of circumscription and compromise in career 

guidance and counselling (2002) formas den kognitiva kartan över möjliga alternativ redan i tidiga år 

och när man uppnått puberteten är kartan redan mer eller mindre fastlagd utifrån könstillhörigheten. 

Att vid det stadiet arbeta med perspektivvidgande åtgärder kräver omfattande kunskaper om 

genusstrukturernas utbredning och formation. Keynemos undersökning Säg är det möjligt för studie- 

och yrkesvägledare att motverka traditionella könsmönster? (2011) visar att sådant arbete är möjligt, 
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men att det då förutsätter en hög utbildningsnivå hos vägledarna samt att andra ledande aktörer inom 

skolväsendet uppmärksammar företeelsen i likartad utsträckning.  

 

Ytterligare en slutsats som kan dras av undersökningen är att vägledarna inte ser sig som några 

uttalade förändringsagenter. Ansvaret för uppluckringen av könsbundna val anses istället främst ligga 

hos branschorganisationerna. Det är en syn som är fjärran från 1970-talets vision om att vägledarna 

skulle bidra till att motverka snedfördelningen på arbetsmarknaden. Avståndstagandet från den synen 

kan sannolikt härledas till avsaknaden av tydliga riktlinjer och att skolan sedan dess har växlat från att 

vara statens ansvar till att vara ett enskilt kommunalt ansvar. Som Lundahl fastslår i Att bana vägen 

mot framtiden (2010) har kommunaliseringen av skolan bidragit till att riktlinjerna för 

vägledaruppdraget blivit mer diffusa och det har även inneburit att implementeringen av nationella 

mål är relativt komplicerad. För att återuppväcka vägledarens roll som förändringsagent krävs det 

förmodligen att det råder en nationell enighet kring synen på vägledaruppdraget och att det uppdraget 

sedermera finner lika stor förankring i landets kommuner. Fram till dess är det uteslutande den 

enskilda vägledarens engagemang och intresse som styr graden av förändringsarbete. 

Undersökningens resultat , anknytande forskning och statistik visar att ett förändringsarbete är 

nödvändigt för att skapa bättre balans på arbetsmarknaden. I och med att uppdelningen accentueras i 

samband med valet av gymnasieutbildning har vägledaren en viktig position i övergången från 

grundskola till gymnasium. För att vägledaren ska kunna förvalta den positionen  på mest lämpliga vis 

krävs det en medvetenhet och insiktsfullhet om hur sociala aspekter påverkar individens studie- och 

yrkesval . Mot bakgrunden av avsaknaden av explicita nationella mål bör arbetet med otraditionella 

val förankras på arbetsplatsen för att på sätt åstadkomma en lokal enighet kring utvecklandet av rutiner 

och åtgärder. Det är ett viktigt arbete för såväl individen som samhället och det måste utföras 

grundligt, annars existerar det en fara att mönstret kvarstår där lite drygt hälften av den potentiella 

arbetskraften indirekt utestängs på grund av könstillhörigheten.  
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7. Diskussion 

 

Resultat 

Kön, klass, etnicitet och dess inverkan på studie- och yrkesval är ett komplext område som kan 

granskas på olika sett. Begreppen finner så väl likheter som olikheter med varandra oavsett vilken del 

som belyses. Vi anser att forskningsfrågan som var relaterad till området var välformulerad och i 

kombination med hur vi använde frågeställningarna vid intervjuerna skapades förutsättningar att 

besvara och analysera det aktuella problemområdet. Frågeställningarna som var relaterade till den 

andra forskningsfrågan blev positivt bemött av deltagarna och den öppnade upp för reflektion.  

 

Resultaten indikerar att det finns en medvetenhet om områdets problematik. Som exempel har vi i linje 

med Keynemo, M. (2011) bekräftat att det finns en vilja att arbeta med frågorna men på grund av de 

rådande strukturerna kvarstår det en del tveksamheter i själva utformningen. Det har även framgått att 

vägledarna ofta saknar ett organisatoriskt stöd i frågan vilket anses vara det grundläggande steget mot 

en långsiktig förändring, detta bekräftas även av Vestling, S. & Funk (2009). Den bekräftar till viss del 

Lundahl (2010) och Sandell (2007) som menar att flickor har ett större behov av vägledning än pojkar. 

Resultatet har funnit ett samband med Broady, D. & Börjesson, M. (2008) som hävdar att 

reproduktionsmönster är bestående.  

 

Vi har även visat på likheter med Gottfredsson (2002) och den kognitiva kartans inverkan på studie- 

och yrkesvalet där Pierre Bourdieus begrepp habitus i Broady (1998) kan ses som en möjlig 

förklaringsmodell. Kollektivets betydelse för valet finner likheter med (Brown 2002). Vi fann även 

likheter med Lundmark, T (2010) resultat som indikerade att den primära faktorn som styr elevernas 

val till gymnasiet utgörs av intresse och att kontakten med skolans studievägledare inte haft särskilt 

stor inverkan i beslutsfattandet. Det är uppenbart att vägledare befinner sig i en komplex situation som 

innebär ett begränsat spelutrymme mellan den faktiska situationen på arbetsmarknaden, regelverk och 

egna intentioner vilket bekräftas av Biström & Risslen (2008). Självfallet är vi ödmjuka och inser att 

frågeställningar alltid kan utvecklas precis som den praktiska intervjutekniken. Vidare hade ett bredare 

urval av respondenter med största sannolikhet förstärkt en del röster angående vissa påståenden men 

tiden för arbetet var begränsat och vi är tillfreds med omfattningen som den presenteras. 

 

 

Metod  

Den valda undersökningsstrategin var väl avsedd för arbetets syfte eftersom vi sökte information 

på djupet om ett specifikt ämne från vägledare i sitt yrkesutövande. Intervjumetoden grundade sig i 

den semi-strukturerade och frågeställningarnas struktur var ämnade för att ställa följdfrågor. Vi 

anser att följdfrågornas betydelse hade en positiv inverkan som skapade dynamik under 

intervjusituationerna och möjliggjorde förutsättningarna till användbara inspelningar och 

transkriberingar inför analysarbetet. Något som blev av stor betydelse var de goda förberedelserna 

inför eventuella störningsmoment under själva intervjusektionerna. Urvalet och kriterierna för att 

deltaga i undersökningen visade sig vara värdefullt och vi tänker främst på kravet om examen från 

studie- och yrkesvägledarprogrammet. Som tidigare nämnt anser vi att intervjutekniken var 

avgörande för resultatets utfall och vi hävdar att svaren som erhölls var tillfredsställande.  
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Vi är övertygade om att den valda metoden var den bäst lämpade för studiens ändamål och tidsram, 

detta innebär dock inte att övriga kvantitativa tillvägagångssätt är mindre användbara.  I de fall en 

kvantitativ metod använts hade följdfrågornas betydelse i kombination med intervjusituationens 

dynamik uteblivit. Vidare hade en kvantitativ metod förhindrat möjligheten att på ett effektivt sett 

reda ut oklarheter i frågeställningar. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod hade nog 

inburit en del mätningsproblem, delvis för att finna gemensamma och likvärdiga utgångspunkter 

samt för det senare analysskedet. Det är dock svårt att i detalj redogöra för olika metoders 

eventuella inverkan på arbetets genomförande och slutresultat eftersom vi saknar en jämförande 

erfarenhet.  

 

Framtid  

Det finns ett behov av vidare forskning inom området och framförallt ser vi ett behov av en djupare 

granskning av det organisatoriska ansvaret i att motverka traditionella val. Vi har bekräftat och 

funnit likheter med tidigare forskning och befintliga teorier om hur kön, klass och etnicitet 

påverkar studie- och yrkesval samt hur vägledarens arbete med otraditionella val till stor del 

influeras av rådande strukturer . Det är uppenbart att en förändring behövs på olika nivåer för att på 

sikt skapa ett mer könsneutralt samhälle. Ett välkomnande bidrag till området kan utgå från redan 

befintlig fakta som sedan prövas vid högre instanser.    
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BILAGOR                                                                                                   

 

Bilaga 1. Intervjumanual  
 

Bakgrund/Tjänstebeskrivning 

 

1. Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? 

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

3. Hur stor är din tjänst på skolan? 

4. I vilka sammanhang träffar du främst eleverna? 

 

Behov/ Kön, klass och etnicitet (Forskarfråga 1)  

5. Hur ser behovet ut bland eleverna av studie- och yrkesvägledning? 

6. Upplever du att det finns skillnader mellan elevernas behov av studie- och 

yrkesvägledning? 

7. Om ja på föregående fråga; Vad tror du att skillnaderna beror på?  

8. Anser du att faktorer som kön, klass och etnicitet spelar in vid studie- och yrkesval? 

9. Om ja på föregående fråga; Berätta gärna om något sådant exempel! 

10. I vilket avseende tar du hänsyn till ovanstående faktorer i din vägledargärning? 

 

Förändringsagent/ Otraditionella val (Forskarfråga 2) 

11. Anser du att det är viktigt att uppmuntra otraditionella val? 

12. Om ja/nej på föregående fråga; Varför/varför inte? 

13. Hur arbetar du för att uppmuntra sådana val? 

14. Vad anser du krävas av eleven för att genomföra ett otraditionellt val? 

15. Berätta gärna om en elev som har genomfört ett otraditionellt val!  

 

Framtidsdiskussion/ Strukturrelation 

16. Vilka möjligheter respektive hinder för perspektivvidgning ser du inom ramen för den 

dagliga verksamheten?  
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Bilaga 2. Missivbrev 

28/3 2013 

 

Hej. 

 

 

Vi heter Fredrik Borg och Tor Svensson och vi studerar på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet.  

 

Vi har precis påbörjat vårt examensarbete om vägledaren som förändringsagent och målet är 

att undersöka  

 

- Hur anser vägledaren att elevens kön, klass och etnicitet påverkar studie – och yrkesvalet?  

 

- Arbetar vägledaren för att uppmuntra otraditionella val i övergången till gymnasieskolan 

 

För att genomföra intervjuerna behöver vi komma i kontakt med dig som verksam vägledare 

vid en grundskola. Tidsåtgången för intervjun beräknas vara cirka 45 min.  

Informationen från intervjuerna kommer att vara anonym. De enda personerna, förutom vi, 

som eventuellt kommer att ta del av informationen, är handledaren och/eller examinatorn.  

 

Vi är mycket tacksamma om ni kan medverka och om ni har några funderingar eller frågor, 

kan ni kontakta oss via telefon, 073-7672017 (Tor) 0706106333 (Fredrik), eller via e - post; 

tosv1367@student.su.se 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Fredrik Borg och Tor Svensson 
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