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Att välja till och från gymnasiet 

En studie av elever mellan gymnasium och arbetsliv 

Victoria Friberg och Marie Halvarsson 

Sammanfattning 

Att välja till och från gymnasiet, är en studie om valet av gymnasieutbildning och studie- 

och/eller yrkesvalet efter gymnasiet. Gymnasievalet och det eftergymnasiala valet är två viktiga 

vändpunkter i människors liv. Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevernas 

föreställningar och planer om framtiden från gymnasievalet till sista terminen i gymnasiet. 

Kvalitativ forskningsmetod har använts och det gymnasieprogram vi undersökt är 

Naturvetarprogrammet. Resultatet visar tydligt att valet av det naturvetenskapliga programmet 

har sin grund i den bredd och öppning av möjligheter som utbildningen - enligt respondenterna - 

kan ge. Samtliga deltagare har som mål att studera vidare på högskola eller universitet i 

framtiden. Ingen av dem vet ännu helt säkert vad de vill studera och arbeta med och önskar nu 

ta en paus från studierna för att få mer tid åt att undersöka sina karriärmöjligheter. En viktig 

slutsats som dragits i studien är att de intervjuade eleverna ännu inte har tillräckligt med 

kunskaper om vilka studie- och yrkesmöjligheter de har efter det naturvetenskapliga 

gymnasieprogrammet. 
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Choice of High School education and 

the way ahead 

A study of students between secondary education and work 

Victoria Friberg and Marie Halvarsson 

Abstract 

Choice of High School education and the way ahead, is a study of the choice of High School 

education and the career choice after High School. These two choices are two important turning 

points in people’s lives. The purpose with the study is to examine High School student’s 

conception and plans for the future after the choice of High School until the last semester in 

High School. Qualitative research was used as the method and the education we examined was 

the Natural Science Programme. The results show that the choice of High School education is 

based on the wideness and opportunities it – as the respondents say – may provide. All of the 

respondents want to move on to study at the university in the future, but none of them knows 

today what they want to study and work with. Instead the respondents want to take a break from 

the career choosing and take time to explore their career opportunities. One important 

conclusion from the study is that the respondents don’t have enough knowledge today about 

their career opportunities after the Natural Science Programme at High School. 
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Förord 
 

 

Efter att ha övervägt ett antal möjliga ämnesområden att studera närmare föll vårt val slutligen 

på gymnasievalet och vägen vidare, ut ur gymnasiet.  

 

Under kursen Karriärutveckling och vägledning fick vi tillfälle att sätta oss in i ett flertal teorier 

om karriärutveckling. Inspirerade av kursen ville vi gå vidare och bilda oss vår egen uppfattning 

om hur ”verkligheten” kan se ut i det praktiska livet. Detta känner vi också är något som vi båda 

kommer att ha stor nytta och glädje av i det praktiska arbetet med vägledning framöver.  

 

Det är många som varit delaktiga i arbetet kring vårt examensarbete. Vi önskar därför att lyfta 

vår tacksamhet till de som gjort vår studie möjlig.  

 

Ett första tack riktar vi åt de sex gymnasieelever som låtit sig intervjuas. Vi önskar er lycka till i 

framtiden. 

 

Vidare vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare, Jonas Engman för din noggrannhet, 

ordkunskap och uthållighet. 

 

Slutligen vill vi tacka våra arbetskollegor och kurskamrater för allt stöd vi fått. 

 

 

Återigen, tack! 

 

Marie och Victoria 
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1 Inledning  

Gymnasievalet och vägen vidare, när gymnasiet närmar sig sitt slut, representerar två viktiga 

vändpunkter i unga människors liv. Med en självbild som ännu står i utveckling rör man sig i  

gränslandet mellan ungdomsåren och det begynnande vuxenlivet. Niondeklassare som står inför 

sitt gymnasieval kan därmed sakna en tydlig bild av hur de vill gå vidare efter gymnasiet. En del 

kanske hade en plan, men är den fortfarande aktuell när gymnasiet närmar sig sitt slut? 

1.1 Val av problemområde 

I studie- och yrkesvägledarutbildningen behandlas flera karriärutvecklingsteorier med ursprung 

i olika länder och tidsepoker. De flesta av dem har dock inte uppstått i Sverige och 

förutsättningarna för elever i svensk skola står i snabb och ständig förändring. Av den 

anledningen anser vi det vara både intressant och värdefullt att ta del av några gymnasieelevers 

egna upplevelser av studie- och yrkesrelaterade val.  

 

Karriärutvecklingsteorier ligger till grund för hur verksamma studie- och yrkesvägledare kan 

förstå den situation och den process som olika klienter befinner sig i och genomgår vid det 

aktuella vägledningstillfället. Ibland kan syftet bakom en teori vara att belysa hur människor i 

allmänhet brukar göra sina studie- och yrkesval. Andra gånger kan syftet istället vara att 

förklara hur studie- och yrkesval bäst borde göras (Brown, 2002). I takt med att  

förutsättningarna på arbetsmarknaden genom tiderna har förändras har man även kunnat se 

justeringar i samhällets sätt att stödja individer i samband med karriärbeslut (Savickas 2008). 

Karriärutvecklingsteorier är alltså bara giltiga under vissa förutsättningar och kan med tiden 

behöva justeras och omarbetas.  

 

Denna studie, som handlar om ungdomars val till och från gymnasiet, kan vara av intresse för 

bland annat föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt kommer i 

kontakt med ungdomar som befinner sig i karriärvalssituationer. Då en majoritet av de mer 

kända karriärutvecklingsteorierna understryker vikten av att först förstå klientens bakgrund 

innan man kan förstå den situation som han eller hon upplever sig vara i här och nu, tror vi att 

studien kan vara av intresse även för de vägledare som uteslutande arbetar med vuxna klienter 

utanför skolmiljön. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur sex gymnasieelever beskriver sina framtidsplaner från gymnasievalet 

till sista terminen i gymnasiet. 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur framställer gymnasieeleverna i årskurs 3 sina tankar och planer kring framtida 

studier och karriär idag.  

 

2. Hur beskriver de att de tänkte när de stod inför gymnasievalet i årskurs nio? 

1.4 Perspektiv 

I studien jämför vi intervjusvaren från eleverna mot de karriärutvecklingsteorier och 

forskningsresultat som ingår i studien. Större delen av de uppgifter vi analyserar är baserade på 

olika individers högst personliga upplevelser, minnen och tolkningar som gjorts i ett för 

individen unikt sammanhang. På samma sätt tolkar vi i vår tur den information som kommer till 

oss. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det rimligt att anta att tolkning präglar all mänsklig 

interaktion och alltid kommer att ligga till grund för hur vi uppfattar vår sociala omgivning och 

miljö. Vi delar denna uppfattning och är därför noggranna med att förhålla oss så neutrala som 

möjligt genom hela arbetets gång, med bibehållen insikt om att en viss mån av relativism ändå 

präglar resultatet.  

1.5 Ord och begrepp 

Begränsning – Ett filtrerande hinder som förändrar antalet möjligheter inom en individs 

karriärplaner. 

 

Fält – En metaforisk ”spelplan” där aktörer i form av exempelvis arbetsgivare, arbetssökande, 

studenter och utbildningsanordnare verkar och interagerar med olika mål i sikte.  
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Habitus – Ett mönster av tankar, handlingar och tolkningssätt som kommit att karaktärisera en 

viss person och som lärts in under påverkan av sociala och kulturella faktorer. 

 

Handlingshorisont – En individs bild av sin omvärld och de möjligheter att välja och agera 

som han eller hon upplever sig ha.  

 

Kognitiv karta med begränsningar – Tankemässiga och omedvetna ramar som avgränsar 

vilka studie- och yrkesval en person kan (respektive inte kan) tänka sig, baserat på bland annat 

könsroller och social status. De val som ligger innanför ramarna utgör den kognitiva kartan och 

framstår som mer eller mindre attraktiva och lämpliga för individen. Yrken som ligger utanför 

den kognitiva kartans begränsningar övervägs aldrig ens. 

 

Kompromiss – Hur en individ kompromissar mellan det högst önskade studie- och yrkesvalet 

och lägre rankade val som känns lättare eller säkrare att uppnå. 

 

Livsutrymme – Samlingsnamn för de sociala roller en individ har i samhället. Begreppet lyfter 

vikten av samspel mellan de olika rollerna. 

 

Meritpoäng – Extra poäng utöver jämförelsetalet, meriterande kurser är Engelska, Moderna 

språk samt Matematik. Maximal meritpoäng har ett värde av 2,5 enheter. 

 

Rutin – Syftar på perioder av rutin som karaktäriserar tiden mellan vändpunkter av förändring.  

 

Självreflektion – Att känslomässigt värdera sig själv och sina egenskaper. 

 

Självuppfattning – Samlade värderingar om sig själv och sina egenskaper, kopplat till känslor. 

 

Social roll – En individs interagerande roll i samhället. Till exempel: förälder, elev,  anställd. 

 

Vändpunkt – Punkter i livet när tillvaron förändras. Gamla invanda rutiner upphör och nya tar 

vid, till exempel vid byte av skolform eller vid övergång från skola till arbetsliv. 
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2 Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera tre karriärutvecklingsteorier som vi använder som 

stöd för analysen av vårt intervjumaterial. Vi tar också upp tidigare forskning kring ämnet vi 

undersöker, samt en översiktsrapport från Skolverket av författarna Karin Fransson och Gunnel 

Lindh: Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egna och andras ögon (2004). Litteraturen 

kommer att användas som underlag för att i ett senare skede kunna uppmärksamma likheter och 

skillnader mellan våra egna resultat och dels de ”stora” amerikanska karriärutvecklingsteorierna 

och dels svenska forskningsresultat inom vårt ämnesområde.  

2.1 Karriärutvecklingsteorier 

Tre karriärutvecklingsteorier ligger till grund för analysen av våra intervjusvar. Linda S. 

Gottfredsons teori Theory of circumscription, compromise and self-creation har vi valt då hon i 

sin forskning särskilt fokuserar på barn och ungdomar. Även delar av Mark L. Savickas teori 

Career construction: a developmental theory of vocational behavior handlar om barn- och 

ungdomars utveckling mot framtida studie- och yrkesval. Båda dessa teorier vilar på 

psykologiska grunder, medan Hodkinson och Sparkes teori Careership: a sociological theory of 

career decision making istället grundar sig på sociologiska idéer. Till skillnad från Gottfredson 

och Savickas uttrycker Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes i sin gemensamma teori tydligt 

att även tillfälligheter kan spela en avgörande roll vid studie- och yrkesrelaterade val och beslut. 

Medan flertalet karriärutvecklingsteorier snävt fokuserar på människor i valsituationer riktar 

Hodkinson och Sparkes även fokus mot vad som händer i perioderna mellan vändpunkterna.  

2.1.1 Theory of circumscription, compromise and self-creation 

Linda S. Gottfredson har genom sin forskning kommit fram till att barn och ungdomar stegvis 

under sin uppväxt utvecklar en kognitiv karta över yrken de betraktar som tänkbara för dem 

själva (Brown 2002). Dessa yrken matchas sedan mot personens uppfattning om sig själv och 

sina möjligheter i omvärlden. Senare kommer detta att ligga till grund för de studie- och 

yrkesval den unga gör i sitt liv (Brown 2002).  

 

Enligt Gottfredson begränsas den unga individens val till stora delar av faktorerna genus, klass 

och etnicitet. Även värderingar, personlighet och intresse, samt individuella styrkor, talanger 

och förmågor, ligger till grund för hur individen väljer (Brown 2002). Varken bilden av ett visst 
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yrke eller bilden av det egna självet behöver vara rättvisande. Trots detta är det vad personen 

grundar sina studie- och yrkesval på. I förlängningen påverkar detta hur han eller hon kommer 

att forma sin framtid (Brown 2002). Gottfredson menar att ungdomar ofta väljer ett yrke som 

stämmer in på deras uppfattning om vad som är lämpligt för en person av deras eget kön, 

sociala klass och etnicitet, det vill säga de väljer väldigt traditionellt trots att andra 

valmöjligheter står till buds (Brown 2002). 

  

Några av nyckelbegreppen i Gottfredsons teori är circumscription (begränsningar), compromise 

(kompromisser) och self concept (självuppfattning/självbild) (Brown 2002). Med hjälp av dessa 

begrepp beskriver hon hur den unga individen, mot bakgrund av sin självbild, först begränsar 

sina valmöjligheter i yrkesutbudet (circumscription) och sedan kompromissar med sina 

yrkesdrömmar för att istället satsa på ett mer lättillgängligt alternativ (compromise). I analysen 

av våra intervjusvar tittar vi efter uttalanden som tyder på att eleverna kompromissat och 

begränsat sig i enlighet med Gottfredsons teori. 

 

Enligt Gottfredson grundar sig barns och ungas framväxande självbild på en kombination av arv 

och social omgivning. Självbilden beskriver individens aktuella syn på sig själv såväl i det 

privata som i det offentliga. Under uppväxten passerar barnet fyra olika stadier, där de 

successivt börjar begränsa sina möjliga framtida yrkesval (Brown 2002). Första stadiet omfattar 

åldern tre till fem år. Barnen identifierar arbete som en del av vuxenvärlden. De börjar skilja på 

fantasi och verklighet och överger eventuella tankar på att bli sagofigurer, hjältar och prinsessor 

som vuxna. Nästa stadium omfattar åldern sex till åtta år. Här börjar barnen att kategorisera allt 

de ser i sin omgivning som antingen bra eller dåligt. Här börjar de också att identifiera det 

mönster av könsroller som omger dem. Även yrken börjar nu förknippas med det ena eller det 

andra könet. Yrken som inte överensstämmer med det egna könet betraktas inte längre som 

intressanta. Det tredje stadiet omfattar åldern nio till 13 år. Nu börjar barnet även förstå att 

yrken i olika avseenden kan ha olika status. De märker att det verkar finnas ett samband mellan 

till exempel yrke, utbildning och inkomst. Barnet kan lättare identifiera sig med yrken vars 

status överensstämmer med de jobb föräldrarna och andra vuxna i den närmaste omgivningen 

har. Yrken med högre och lägre status väljs nu bort som lämpliga alternativ. Fjärde stadiet 

börjar vid fjorton års ålder och varar livet ut. Först i fjortonårsåldern börjar ungdomar att 

jämföra yrken mot vad de uppfattar som sitt eget unika jag. Yrken som matchar deras personliga 

egenskaper, intressen, styrkor, förmågor och värderingar betraktas som mer intressanta än 

andra. Samtidigt har många tonåringar i det här stadiet en självbild som på grund av begränsade 

erfarenheter ännu är mycket diffus.  

2.1.2 Career construction: a developmental theory of vocational behavior 

Mark L. Savickas teori bygger på Donald E. Supers teori om människors beteendemönster och 

roller. Savickas poängterar bland annat att individer alltid banar sin väg genom karriären i en 

viss social miljö, påverkade av sin omvärld (Brown 2002). Unga personers studie- och yrkesval 

påverkas inte bara av personliga egenskaper och självbild, utan även av anpassningsförmåga, 

utbildningsbakgrund och föräldrarnas socioekonomiska ställning (Brown 2002).  
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Savickas poängterar särskilt hur individens sociala roller inverkar på hans eller hennes studie- 

och yrkesval. Med sociala roller menas inte bara en eventuell yrkesroll, utan även roller som 

personen kan ha i familjen, på fritiden eller i vänskapskretsen. Roller kan testas genom till 

exempel lek och fritidssysselsättning (Brown 2002). Hela samlingen av sociala roller kallar 

Savickas för personens livsutrymme (life-space). Baserat på dessa roller finner personen sin 

plats i samhället såväl som i arbetslivet. Savickas menar att personer ofta söker vägledning i 

tider då deras livsutrymme förändras (Brown 2002). Yrkeslivet måste passa in i personens hela 

livssituation.  

 

Enligt Savickas karriärutvecklingsteori har personer inte bara en självbild, de har flera (Brown 

2002). Dessa varierar beroende på roll och situation. Bilderna är inte verkliga, utan en 

representation av perceptioner och tolkningar gjorda under livets gång. Bilderna är heller inte 

permanenta, även om de tycks stabiliseras när individen trätt in i vuxenlivet. En person med en 

diffus självbild kan ha svårigheter att föreställa sig själv i en yrkesroll och avgöra om yrket kan 

vara passande eller inte (Brown 2002). Teorin lyfter vikten av rätt studie- och yrkesvägledning 

för att finna sina sanna roller som i framtiden kan matcha en blivande yrkesroll. Även 

självreflektion är ett viktigt begrepp inom Savickas teori, för att kunna utveckla och finna sina 

aktuella roller.  

 

Savickas menar att människor konstruerar sin bana genom karriären via fem olika stadier. De 

två första stadierna berör de elever som deltar i denna studie. Det första stadiet handlar om 

tillväxt och utspelar sig då barnet är mellan fyra och 13 år gammal. Först blir barnet medvetet 

om yrkesvärlden och fantiserar om sitt framtida arbete. I takt med att barnet blir lite äldre och 

börjar ge uttryck för mer proaktiva beteenden växer också dess känsla av egen viljestyrka och 

kontroll. Detta blir avgörande för individens förmåga att senare fatta karriärbeslut. Den som 

saknar denna känsla av kontroll riskerar att överlåta sina karriärbeslut åt ödet, turen eller starka 

personer i sin omgivning. Under det första stadiet formas även en rad föreställningar om 

yrkeslivet som är nära förknippade med personens tankar om livets mening och hur det bör 

levas. Slutligen är självförtroende, som Savickas beskriver som en positiv tro på sin förmåga att 

tackla utmaningar och hinder, en nyckelingrediens i detta stadium. Barn med trygga band till 

sina föräldrar utvecklar enligt Savickas en tillitsfull och positiv syn på sig själva och andra, 

vilket ger dem en mer optimistisk syn på sina framtida valmöjligheter och stärker dem i sin 

förmåga att senare fatta, planera och förverkliga ett karriärbeslut.  

 

Det andra stadiet karaktäriseras av utforskande och det omfattar ungdomar och unga vuxna i 

åldern 14 till 24 år. Under detta stadium är den ungas uppgift att finna sig en plats i samhället 

som överensstämmer med personens syn på sig själv och sin omvärld. En yrkesmässig självbild 

börjar ta form, vilken sedan kommer att matchas mot vad personen uppfattar vara lämpliga 

yrkesalternativ. Det slutliga valet kommer att spegla personens uppfattning om vem han eller 

hon är och önskar bli. Stadiets sista uppgift blir att i handling förverkliga sitt val, vilket sker i 

och med övergången från skola till arbete.  
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2.1.3 Careership: a sociological theory of career decision making 

Hodkinson (2008) och Sparkes drar i sin karriärutvecklingsteori slutsatsen att människors 

karriärbeslut till största delen är nyttobetonade och rationella. Besluten återspeglar också 

individens så kallade habitus (begrepp som tillhör Bourdieu – Broady, 1998). Med begreppet 

habitus avses i det här fallet personens familjebakgrund samt kulturella och sociala livsrum. 

Den gemensamma grunden resulterar i vissa karaktärsdrag i form av tankemönster, beteenden 

och olika sätt att tolka saker och ting. Alla har ett habitus men habitus kan förändras med tiden. 

I takt med att en person möter nya situationer kan han eller hon behöva justera bilden av världen 

(Hodkinson 2008).  

 

Yrken och utbildningar som en person uppmärksammat och identifierat som valbara alternativ 

ligger inom vad Hodkinson (2008) och Sparkes kallar personens handlingshorisont. Dessa 

alternativ uppfattas av individen som mer eller mindre önskvärda och möjliga att uppnå. Alla 

beslut som fattas av en person är färgade av det sammanhang personen lever i. Detta utesluter 

dock inte att även tillfälligheter kan spela en avgörande roll vid val av yrke och utbildning 

(Hodkinson 2008).  

 

Ytterligare en dimension av människors karriärbeslut är det fält där besluten fattas. Med fält 

menas den spelplan där aktörer som till exempel arbetsgivare, arbetssökande, studie- och 

yrkesvägledare, skolor, lärare, studenter och deras närmaste verkar och interagerar för att uppnå 

sina respektive mål. Aktörerna på fältet har alla tillgång till olika typer av kapital som i sin tur 

avgör deras makt och möjligheter att agera. Kapitalet i fråga behöver inte bara vara av 

ekonomisk art. Det kan även vara tillgångar och resurser av social, kulturell eller symbolisk 

natur. Att makten i relationerna mellan de olika aktörerna är ojämnt fördelad medför att alla inte 

verkar på fältet på lika villkor.  

 

Hodkinson (2008) och Sparkes har sett att människors karriärvägar består av vändpunkter som 

varvas med perioder av rutin. En vändpunkt kan vara frivillig, ofrivillig eller av strukturell typ. 

En frivillig vändpunkt kan börja med en önskan att byta arbete eller att börja studera. Den 

ofrivilliga vändpunkten kan vara resultatet av en uppsägning. Strukturella vändpunkter kan 

bestå av regler och begränsningar i utbildningssystem eller arbetsmarknadslagar (Hodkinson 

2008). Gemensamt för alla de tre typerna av vändpunkter är att vardagens rutiner förändras. I 

samband med en vändpunkt sker samtidigt också en förändring hos individen, vilket påverkar 

hans eller hennes identitet (Hodkinson 2008).  

 

Även om själva beslutsfattandet sker i samband med vändpunkten så är även perioderna av rutin 

betydelsefulla för att förstå beslutet. Hodkinson (2008) och Sparkes har identifierat fem olika 

typer av rutiner. Om de rutiner som följer vändpunkten är bekräftande så förstärks känslan av 

att ha gjort ett korrekt val. Är de istället motsägande förknippas rutinerna med besvikelse och 

valet känns fel. Närbesläktade är de störande rutinerna, där följderna ogillas utan att personen 

vidtar några åtgärder för att förbättra sin situation. Rutinerna kan också vara socialiserande, 

vilket innebär att personen uppskattar den nya identiteten som blev följden av studie- eller 

yrkesvalet. Slutligen har vi de så kallade evolutionära rutinerna, som innebär att personen 

successivt utvecklas ut ur sin aktuella yrkesidentitet.  



 

 8 

2.2 Tidigare forskning och anknytande litteratur 

Birgitta Jakobsson och Åsa Ferm skriver i sin kandidatuppsats Att navigera från dröm till 

verklighet – Hur unga individer resonerar kring sina liv i övergången mellan skola och arbete 

(2010) om hur fyra individer mellan 18 och 25 år resonerar kring sina studie- och yrkesval. 

Undersökningen utgår från individens egna berättelser och har sitt största fokus på samhällets 

stödfunktioner. Studien visar att individen påtagligt påverkas av sin omgivning i dess valprocess 

och att möjligheterna är många. Däremot visar sig de stödjande insatserna inte vara lika många, 

eller åtminstone inte lika enkla att nå. 

 

I Lisbeth Lundahls bok Att bana vägen mot framtiden – Karriärval och vägledning i individuellt 

och politiskt perspektiv (2009) kan vi läsa om ytterligare forskning som grundar sig på elevernas 

tankar när de står inför sin första vändpunkt vad gäller karriärval, alltså gymnasievalet. Lundahl 

lyfter även elevernas förväntningar kring vägledning vilket vi också ser som stor del av 

karriärvalsprocessen.   

 

Ytterligare en författare, Lena Lidström, skriver i sin doktorsavhandling En resa med osäkra 

mål – Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv (2009) om 

ämnet vi berör. Lidströms forskning är genomgående kvalitativ då hon intervjuat 52 unga 

arbetssökande i åldern 25 till 29 år med koppling till Hodkinson och Sparkes Careershipteori. 

Studien genomfördes ur ett könsperspektiv, lokalt perspektiv (vart deltagarna bodde) samt ur ett 

etniskt perspektiv. Även Lidströms studie visar att de stödjande insatserna är bristfälliga. 

Lidström drar slutsatsen att hjälpaktörerna har andra mål än hjälpsökandena och att makten dem 

emellan fördelas alldeles för ojämnt. Hjälpsökandena har som mest fått råd och information 

enligt studien, men på grund av den snedfördelade maktrelationen kan de sökande inget annat 

än att acceptera menar deltagarna i Lidströms studie. Lidström drar fortsättningsvis slutsatsen 

att problematiken ligger i politikernas ansvarsfördelning då utbildningsinstitutioner och 

arbetsförmedlingar riktar in sig mot olika mål. Lidström lyfter slutligen nödvändigheten av att 

lyssna till behoven av de unga arbetssökande som står mellan utbildning och arbete och att 

således strukturera om politikernas ansvarsfördelning mot samma mål. Lidström finner även 

efter sin undersökning att Hodkinson och Sparkes karriärutvecklingsteori saknar en viktig 

huvudingrediens, nämligen individens emotioner i samband med valprocessen. 

 

Joel Jansson och Jesper Lundgren (2013) har i sitt kandidatexamensarbete Ungdomars 

uppfattningar av gymnasievalet: Motiv, påverkansprocesser och känslor gjort en kvalitativ 

studie av hur ungdomar uppfattat sitt gymnasieval. Resultatet visade att vissa elever vid sitt val 

utgått ifrån det rådande nuperspektivet medan andra tänkt långsiktigt och betraktat valet av 

gymnasieprogram som en framtidsinvestering. Eleverna i studien har även berättat om hur de 

påverkats av sin sociala omgivning, av media och av skolornas marknadsföring. Ur en 

känslomässig aspekt har eleverna i samband med gymnasievalet upplevt både positiv förväntan, 

negativ oro inför framtiden samt i vissa fall beslutsångest (Jansson & Lundgren 2013). 

 

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

kandidatuppsats inom det valda forskningsämnet, författad av Helen Beckman Pontén och 

Emma Åkerblom (2012). Detta är till skillnad från ovan nämnd forskning en kvantitativ studie 
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med elever i årskurs nio som vid studiens genomförande stod inför sitt gymnasieval. Beckman 

Pontén och Åkerblom har även valt att titta närmare på skillnader mellan kön, kulturellt- samt 

socialt kapital. Den teoretiska utgångspunkten ligger i Bourdieus olika begrepp som beskrivs av 

Broady (1998). Studien visar att elevens intresse, framtid och vårdnadshavare är de faktorer som 

påverkar allra mest vid gymnasievalet. 

 

Skolverkets översiktsrapport Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egna och andras ögon 

fokuserar på tidigare studier och avhandligar inom just ungas studie- och yrkesval i Sverige 

(Fransson och Lindh, 2004). Centrala frågor inom rapporten är hur ungdomar orienterar sig 

inför arbetslivet samt vilka påverkansfaktorer och stödfunktioner som finns. En av de många 

slutsatserna som lyfts i rapporten är att individer väljer traditionsenligt ur ett genusperspektiv. 

Det lyfts även att studie- och yrkesvägledare måste arbete som multiinstrumentalister (Lovén, 

2000 i Fransson och Lindh, 2004:83). Lindh menar också att vägledarens samtalskompetens har 

stor betydelse för forskningsresultaten. I rapporten lyfts vidare Skolverkets kritik mot alltför 

stora variationer inom studie- och yrkesvägledning inom olika svenska kommuner. Ett annat 

problem som lyfts av Skolverket är att så många som hälften av alla studie- och yrkesvägledare 

inte innehar rätt utbildning. 
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3 Metod 

Vid genomförandet av ett forskningsarbete finns olika metoder att utgå ifrån. Man skiljer på 

kvalitativ metod och kvantitativ metod. Dessa metoder kan även kombineras på olika sätt. Hur 

man väljer att arbeta med metoderna är avgörande då de leder till olika typer av resultat. Vid 

kvalitativ metod intervjuas oftast ett antal relevanta personer angående det valda ämnet. Detta 

resulterar vanligtvis i en djupare förståelse för det ämne som studeras. Kvantitativ metod ger 

istället en större vidd, då man ofta använder sig av enkäter och på så sätt kan nå ut till flera  

personer än vid intervjuer. Resultatet av den kvantitativa metoden redovisas till stor del med 

hjälp av siffror medan den kvalitativa metoden istället redovisas huvudsakligen med ord 

(Johannessen & Tufte 2003).  

3.1 Metoder och tekniker 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan en forskare förstå ett ämne ur intervjupersonernas egna 

perspektiv, med utgångspunkt i deras vardagsliv (Kvale och Brinkmann 2009). Då vi söker en 

djup förståelse för hur de sex eleverna i vår studie menar att de kommit fram till sitt val av 

gymnasieprogram, och vilka faktorer de säger sig basera sitt nästkommande karriärval på, väljer 

vi att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden som redskap. Kvantitativ metod har 

valts bort då vi anser att vi med den metoden inte hade kunnat ta del av detaljrikedomen i 

elevernas utsagor. 

 

Vi begränsar oss till sex intervjuer då vi uppskattar tiden vara för knapp för fler. Samtidigt 

upplever vi att sex kvalitativa intervjuer ger ett tillräckligt brett underlag för att ge en bild av  

ämnet. På grund av risk för påverkan av andra elever har vi valt bort gruppintervjuer som ett 

alternativ. 

 

De sex elever vi har intervjuat i studien har vi funnit genom missivbrev till rektorer samt studie- 

och yrkesvägledare vid gymnasieskolor i Stockholm. Vi har också nyttjat snöbollsmetoden där 

vi funnit deltagare till studien via bekantas kontakter. Under intervjuerna har vi följt en 

färdigskriven förteckning om cirka 20 frågor (se bilaga 2). Endast en av oss har fört talan under 

intervjuerna. Den andra medverkade huvudsakligen observerande och iakttagande, i syfte att  

uppfatta detaljer som inte kan fångas upp vid en ljudinspelning. Observatören har dock ställt 

följdfrågor och förtydligat vid misstanke om att oklarheter eller missförstånd har uppstått.  

 

Då vi riktar en del av vårt intresse mot elevernas val av gymnasieprogram, vilket ligger tre år 

tillbaka i tiden, är vi medvetna om att resultatet kan komma att påverkas av intervjupersonernas 
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minne och glömska. Människor minns lättast sådant som varit förknippat med starka känslor 

och ”stuckit ut” från vardagslunken (Wärneryd 1990). Det menar vi att gymnasievalet kan ha 

gjort. Vi bedömer därför att intervjupersonerna bör ha haft goda förutsättningar att svara på våra 

retrospektiva frågor. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett från de sex intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på de skolor där 

eleverna studerar. Varje intervju har genomförts enskilt under ca 30 minuter och samtliga 

intervjuer har spelats in på en smartphone.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden vi använt oss av har hjälpt oss att besvara studiens syfte. 

Genom de sex intervjuerna har vi också fått svar på våra forskningsfrågor. Däremot menar vi att 

vi sett skillnader bland elevernas tolkningar av våra intervjufrågor, vilket har gett oss olika typer 

av svar. Orsaken till de olika tolkningarna kan ha varit att vi på grund av avståndet mellan våra 

bostadsorter önskade genomföra samtliga intervjuer under samma dag. Det ledde i sin tur till ett 

löpandeband-intervjuande av respondenterna. Intervjuerna genomfördes således under cirka fyra 

timmar, utan någon paus. Vi menar att den bristande energin hos oss under de tre sista 

intervjuerna kan ha lett till mindre följdfrågor som kunde lett till tydligare och mer enhetliga 

svar. Vi har i efterhand förstått att vi kunde ha tagit en paus efter de tre första intervjuerna och 

därefter fortsatt med de tre sista intervjuerna efter pausen, för att nå mer enhetliga svar.  

 

Intervjufrågorna har ställts till elever som gör sitt sista år på gymnasiets naturvetarprogram och 

därmed står inför en ny vändpunkt i livet. Vi har inte haft några begränsningar med avseende på 

eventuell programinriktning. Anledningen till valet av elever i årskurs tre är att de erbjuder en 

möjlighet att studera hur deras tankar och beslutsfattande kan ha förändrats och utvecklats från 

gymnasievalet till det vägskäl de nu närmar sig.  

3.3 Tillförlitlighet, giltighet och etiska ställningstaganden 

Reliabilitet och validitet är ord som historiskt sett förknippas med kvantitativ 

forskningsmetodik. På senare tid har de även kommit att användas inom den kvalitativa 

forskningen (Marshall och Rossman 2011). Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, innebär att 

granskningarna är passande och korrekt genomförda. Validitet, även kallat giltighet, innebär att 

man undersökt ämnet utan att irra in på sidospår (May 2011).  
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Intervjufrågorna har formulerats för att ge ett underlag som kan stödja oss i arbetet att besvara 

forskningsfrågorna. För att öka förståelsen för hur intervjufrågorna kan tolkas har vi genomfört 

två testintervjuer. Målet med detta var att minska riskerna för feltolkningar. Tillförlitligheten 

kan annars minska om de intervjuade inte förstår frågorna, men ändå försöker att svara. 

Testintervjuerna har också via svaren avslöjat validiteten på våra frågor, alltså om de passar in 

på ämnet vi valt att forska kring. Vidare agerade en av oss observatör under intervjuerna som 

studien baserades på, för att fånga upp blickar och rörelser som visade på osäkerhet eller 

missförstånd. Syftet har varit att få en ökad förståelse kring tillförlitligheten i intervjun.  

 

Vi har tagit intryck av de etiska ställningstaganden man finner hos Johannessen och Tufte 

(2003). Informationskravet har fyllts då rektorer, studievägledare och elever fått information via 

missivbrevet som mailats ut. Samtyckeskravet har fyllts då vi både i det skrivna missivbrevet 

och muntligt precis innan intervjuerna har meddelat att medverkan är frivillig och att de när som 

helst kan avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet har fyllts då informationen vi samlat in via 

intervjuer endast har använts till uppsatsen och ingenting annat. Nyttjandekravet har fyllts då 

informationen vi samlat in via intervjuer endast har använts till uppsatsen och ingenting annat. 

Ljudinspelningarna och transkriberingarna kommer att raderas när uppsatsen är färdig och 

bedömd.  

 

Slutligen har vi reflekterat kritiskt i enlighet med Marshall och Rossmans (2011) råd, kring våra 

iakttagelsers rimlighet samt vår egen påverkan på intervjuns utfall och tolkning. Vi har 

diskuterat och övervägt alternativa förklaringar till våra iakttagelser under hela arbetets gång. 
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4 Intervjusvar 

Nedan följer en redovisning av det material vi samlat in via intervjuer med de sex deltagande. 

Vi har valt att benämna deltagarna efter alfabetets sex första bokstäver i syfte att anonymisera 

dem. Efter intervjuerna har vi transkriberat ljudfilerna och analyserat materialet via färgkodning 

för att finna samband med deltagarnas svar och karriärutvecklingsteorierna. Vi utgår från de 

svar vi fått in via intervjuerna och understryker att vi inte har tillräckligt med underlag för att 

belägga elevernas känslor, tankar och åsiker. 

4.1 Intervju 1, deltagare A 

A valde Naturvetarprogrammet för att han tyckte mycket om matematik och hade bra betyg med 

sig från högstadiet. A hade även hört att Naturvetarprogrammet var den bredaste linjen. Enligt A 

skulle det ha varit dumt att välja något annat när man gått ut nian med så pass bra betyg. Inför 

valet pratade A med sina föräldrar, samt med systern som tidigare gått på skolan. Valet 

diskuterades även med kompisar i klassen. Det var dock aldrig frågan om några omfattande 

diskussioner då valet kändes självklart för honom.  

 

A minns inte om han inför gymnasievalet besökte någon gymnasiemässa eller inte. Däremot 

minns han att studie- och yrkesvägledaren gick runt i klassrummen och informerade. Viss 

information om programmet fick han även genom vänner och familj. Vad A kan minnas 

övervägde han aldrig på allvar något annat program än just Naturvetarprogrammet. I intervjun 

nämner han kort det samhällsvetenskapliga programmet, samt att han intresserade sig något för 

rör, då han hört att lönen är bra i den branschen.  

 

A är övertygad om att han kommer att få användning av sina betyg från Naturvetarprogrammet 

då han överväger att läsa vidare till civilingenjör vid någon teknisk högskola. Han har även 

planerat sina gymnasiestudier för att kunna tillgodoräkna sig meritpoäng. Kring betygen 

resonerar A såhär: Det är därför man går gymnasiet. Det är därför man går i högstadiet. Det är 

bara för att få betyg för att komma vidare till nästa steg. 

 

A fortsätter angående antagningspoäng: 

 

Man måste göra val, ha hög intagningspoäng för att komma in på en hög utbildning för 

att konkurrensen är så hög. Eh, liksom… dom människor som blir liksom…succesful… 

och de har ju kämpat under hela gymnasietiden och de har ju högre betyg. 
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Enligt A har Naturvetarprogrammet helt motsvarat hans förväntningar, utmanande och svårt 

men inte omöjligt. A har under de här tre åren heller aldrig tvekat på sitt val av program. Det 

kändes rätt från första början. På frågan om han hade en plan med programmet när han sökte det 

svarar A: Äh, min farsa gick civilingenjör så jag hade väl någon form av plan att komma upp i 

samma nivå som honom. 

 

Precis som sin far siktar A på en universitetsutbildning. Det naturvetenskapliga programmet ser 

A som biljetten till detta mål. Han är dock inte helt säker på att valet blir just civilingenjör. A 

skulle gärna se sig själv i någon form av chefs- eller ledarposition. Om betygen räckte skulle 

han även kunna tänka sig en karriär som läkare. A’s mor är innesäljare.  

 

A har ännu inte så god överblick över vilka yrkesmöjligheter som finns därute. Det tänker han 

spendera det närmaste året åt att ta reda på. Hans avsikt är inte att börja studera direkt efter 

gymnasiet. Dock har han sökt många program för att se om han kommer in. Just nu försöker han 

få jobb på ett sjukhus då han har kontakter där. På så vis kan han få känna på sjukhusmiljön och 

träffa läkare.  

 

A är osäker på varför han tror att han skulle bli en bra läkare. Han nämner att han är snäll. När 

det gäller att kunna leda så kan hans förmåga att lösa problem och att arbeta effektivt komma 

väl till pass. Han vill gärna ha ett högstatusjobb. Tidigare har han övervägt yrken som frisör och 

ambulansförare men statusvärdet på de här jobben har varit en av anledningarna till att de inte 

längre är aktuella. A anser däremot att ett intresse väger aningen tyngre än vad ekonomisk 

trygghet gör vid valet av framtidsyrke. A säger att han vill sikta så högt han kan och se vart han 

kommer. Närmast har han influerats av sin högutbildade pappa och av sin syster som han säger 

är mycket duktig i skolan.  

 

Enligt A är han mest inspirerad av släkten på sin fars sida. De är alla högt utbildade. Trots detta 

menar han att han står närmare släkten på sin mors sida. Där finns mer hantverkare och musiker 

men A har aldrig haft någon drivkraft att mäta sig med dem.  

4.2 Intervju 2, deltagare B 

I nian hade B ingen aning om vad hon ville bli. Naturvetarprogrammet kändes då som den 

naturliga vägen att gå. Och anledningen till varför jag valde att gå natur/natur var för att jag 

ville ha så stor grund att stå på för senare val. 

 

B berättar att hennes mamma varit med och påverkat hennes val men att B ändå mest 

fokuserade på vad hon själv ville. Hon anser sig vara en självständig person. Även om valet 

diskuterades med vänner så har hon inte känt sig pressad av dem. Hon ifrågasatte även kritiskt 

vad hon fick höra om olika skolor och program.  
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Information om skolor och program fick B bland annat från Gymnasiemässan. Vidare pratade 

hon också med skolans studie- och yrkesvägledare. B kände sig säker på sitt val av 

Naturvetarprogrammet fram tills det återstod sex timmar av valperioden. Då fick hon kalla 

fötter. Framförallt tvekade hon på om hon skulle klara matematiken och fysiken. Hon 

genomförde dock ingen ändring i sin ansökan då programmet fortfarande hade fördelen av att 

vara det bredaste.  

 

Enligt B hade hon inget särskilt intresse för naturämnena i högstadiet. Hon var dock inte mer 

intresserad av de samhällsvetenskapliga ämnena heller. De hade blivit lika svåra, resonerade 

hon. Eftersom hon nu vill läsa maskinteknik på högskolan känner hon att hon får användning av 

betygen från programmet. Hon har även planerat sina studier för att senare kunna tillgodoräkna 

sig meritpoäng.  

 

Naturvetarprogrammet har enligt B gått förbi hennes förväntningar. Hon menar att hon lärt sig 

saker hon inte trodde att hon ens kunde lära sig. Idag är hon till och med vän med matematiken. 

B har aldrig efter ansökningstiden tvekat på sitt val av program.  

 

B vet fortfarande inte exakt vad hon vill arbeta med i framtiden, men har ändå planerat sina 

studier för att nå meritpoäng. Hon beskriver sig själv som en person som gärna skjuter upp 

jobbiga beslut till senare. Det har hon gjort även i detta fall. De senaste månaderna har hon dock 

känt sig tvungen att fundera. Hon har bland annat kommit fram till att hon vill resa och tjäna 

ganska så bra. Nu vill hon hitta något som passar in på dessa kriterier.  

 

Till hösten har B sökt ett civilingenjörsprogram i maskinteknik med öppen ingång på KTH. 

Öppen ingång har hon valt just för att hon är osäker. Programmet ger en bred grund att stå på. B 

säger såhär om utbildningen: Jag kan få jobb i nästan vilken bransch och marknad som helst, 

vart i världen som helst. 

 

Valet av program har hon kommit fram till efter samtal med sin studie- och yrkesvägledare. 

Enligt studie- och yrkesvägledaren är maskinteknik ungefär som Naturvetarprogrammet på 

gymnasiet. Man behöver inte riktigt veta vad man vill göra senare och utbildningen kan riktas in 

mot nästan vad som helst. B känner att hon skulle bli en bra civilingenjör då hon är teknisk, har 

goda ledaregenskaper och kan kommunicera väl. På frågan om hon någon gång övervägt vad 

hon anser vara ett typiskt manligt yrke nämner hon tandläkare, som hennes mamma gärna ville 

att hon skulle bli. Hon påpekar dock att hon inte anser yrket i sig vara typiskt manligt, men att 

hon själv föredrar sina tandläkare vara manliga.  

 

När B fick drömma fritt kring yrkesval kom godistillverkning, astronaut, hunduppfödare och 

läkare upp som alternativ. Inget av detta är dock något hon skulle vilja ägna resten av livet åt. I 

så fall hade hon satsat på det, säger hon. Enligt B är begränsningar något man lägger på sig 

själv. Som liten hade B inga yrkesdrömmar alls: När jag var liten var jag ett barn och jag var 

carefree och jag bara hade kul! 

 

När vi frågar B om hon någonsin övervägt ett lågstatusjobb svarar hon såhär: 
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Eh, låg status, det skulle väl vara städare. Ja, det väl de fördomarna jag växte upp med. 

Högst var läkare, lägst var städare. Det är alltid så. Okej, när typ… om vi skolkar, vi har 

en syster, om jag och min syster skolkar eller om vi inte är så intresserad av studierna 

eller om vi har nånting att lämna in och vi inte gör det. Ja men okej: då får du växa upp 

och bli en städare. Hur skulle det kännas? 

4.3 Intervju 3, deltagare C 

För C kändes det naturligt och självklart att välja Naturvetarprogrammet då han tyckte mycket 

om matematik och NO. Att gå Naturvetarprogrammet har också varit lite av en familjetradition 

berättar C. Pappan gick programmet och senare sadlade även mamman om åt det 

naturvetenskapliga hållet då hon blev sjukgymnast. Mamman rådde C att gå 

Naturvetarprogrammet och han själv tilltalades av programmets bredd och möjligheten att 

kunna studera vad som helst senare. Förutom med föräldrarna diskuterade C även 

gymnasievalet med vänner. Han kände sig dock inte påverkad eller lockad att välja som de. 

 

Inför valet minns C att skolans studie- och yrkesvägledare var väldigt aktiv med att informera i 

klassrummet, vilket han tyckte blev tjatigt tillslut. Han var också på Gymnasiemässan och på 

öppet hus. Några andra program än Naturvetarprogrammet övervägde han egentligen aldrig. 

Han kände sig säker på sitt val.  

 

C har nyss sökt till läkarprogrammet i Linköping och känner sig därför säker på att få nytta av 

betygen från programmet. Han föredrar dock att ta en paus från studier och fokusera på att 

arbeta och resa innan han börjar på universitetet. Sina gymnasiestudier har han planerat för att 

kunna tillgodoräkna sig meritpoäng. C har även varit noggrann med att studera kurser som ger 

ämnesbehörighet. Enligt C har programmet motsvarat förväntningarna och han har aldrig ångrat 

eller tvekat på valet av program.  

 

Som tänkbara yrken i framtiden nämner C förutom läkare också civilingenjör i medicinteknik. 

Han vill göra något som är både svårt och viktigt samt känna att han bidrar till 

framtidsutvecklingen. Han minns inte när dessa tankar dök upp, men han tror att föräldrarna kan 

ha inspirerat honom.  

 

Genom att lyssna på nyheter, läsa tidningar och prata med människor upplever C att han idag 

har ett vidare perspektiv på yrken och arbetsmarknad än vad han hade i nian. Han har dock inte 

vidtagit aktiva åtgärder för att lära sig mer, utan det är mer sådant han snubblat över längs 

vägen. Han har heller inte ägnat särskilt mycket tid åt att fundera över vilka alternativ han har 

efter gymnasiet. Snarare har han skjutit upp tanken. Mest har han funderat över om han vill eller 

inte vill bli läkare. C känner ett kall att hjälpa människor, men vet inte om det finns något därute 

som skulle kunna vara ett ännu större kall.  
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På frågan varför han tror att han skulle bli bra på, eller trivas med, de två yrken han nämnt säger 

C att han är lugn och ambitiös och har lätt för sig i skolan. Han tänker att han kommer att växa 

in i yrkesrollen mer under utbildningen.  

 

Enligt C är det inte själva statusen som lockar honom till ett högstatusyrke som läkare, utan det 

faktum att han vill göra något som kräver mycket av honom i fråga om kunskaper och 

utbildning. C resonerar såhär: 

 

Ja men sen så har man kommit in på läkarlinjen och så säger man att ja jag pluggar 

läkare, men alla som pluggar läkare pluggar ju läkare, så då har det ju inget med 

statusen att göra längre, utan då måste det ju bara vara av egen fri vilja och att man vill 

hjälpa människor. Så det, valet ska inte ha med statusyrket att göra tycker jag.  

 

C menar att en balans av trygghet inom yrket samt ett intresse för yrket är viktigt vid valet av 

framtidsyrke. Däremot menar han att intresset väger tyngst. Han berättar att han ser upp till sina 

föräldrar och säkert har inspirerats av dem i sina studie- och yrkesambitioner. Han har dock 

aldrig känt tvång eller press eller upplevt att de aktivt skulle ha försökt att påverka honom.  

 

Men det är klart att man har influenser liksom.. Och jag ser väldigt mycket upp till mina 

föräldrar. [...] det är ingen, det är inte att jag känner något tvång eller någonting. Utan 

det.. det är egen fri vilja med inspiration från dom typ.  

 

Förutom föräldrarna är stora delar av den närmaste släkten högskoleutbildade, vilket bidragit till 

att högre utbildning känns som rätt väg att gå för C.  

4.4 Intervju 4, deltagare D 

D har alltid tyckt om matematik, kemi, fysik och biologi. Hon säger att hon alltid haft lätt för 

dessa ämnen och ville läsa mycket av dem. Eh ja har alltid tyckt om matte och liksom kemi, 

fysik och biologi, jag har alltid haft lätt för det. Så att jag var sugen på att göra det. 

 

D bollade lite tankar med sin mamma men kände ingen press från sina föräldrar vid valet. 

Däremot har hon inspirerats av dem och påverkats indirekt. D kände sig heller inte påverkad av 

vännernas val. De hamnade i själva verket på en annan skola. I slutändan var det D själv som 

fattade beslutet. 

 

Information om Naturvetarprogrammet och andra program hämtade D bland annat från 

gymnasiekataloger, tidningsartiklar och från internet. Mm, ja det fanns någon hemsida som jag 

tror hette Gymnasievalet, eller så. Som man kunde gå in och läsa lite om  vad de olika 

programmen innehöll. Hon besökte även en gymnasiemässa där hon samlade på sig en del 

material. I stort stod valet mellan det naturvetenskapliga och det tekniska programmet. Valet 

föll på naturvetarprogrammet då hon hade uppfattningen att ”naturare” generellt sett var mer 
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socialt lagda än ”teknikare”. Hon kände sig mycket säker på att detta val var rätt för henne och 

hon har heller aldrig tvekat på sitt val sedan hon började på programmet. 

 

D känner sig övertygad om att få användning av betygen från Naturvetarprogrammet. Hon vill 

bli civilingenjör i industriell ekonomi och för detta krävs betyg i bland annat kemi och fysik. 

Gymnasiestudierna har planerats så att hon kan tillgodoräkna sig 2,5 meritpoäng.  

 

Att D ville bli civilingenjör fanns med i tankarna redan i nian, även om hon inte var helt säker. 

Därför kändes Naturvetarprogrammet rätt för henne. Hon gillade också tanken på att läsa ett 

brett program som ger många valmöjligheter efter gymnasiet. Båda D’s föräldrar är 

civilingenjörer. Detta har inspirerat D, som också säger att föräldrarna har drivit på och 

framhållit värdet av en bra utbildning och att alltid göra sitt bästa på det intellektuella planet.  

 

D känner idag att hon vet mycket mer om studier, yrken och arbetsmarknaden än hon gjorde i 

nian. I nian kände hon inget behov av att tänka på sådant men de senaste två åren har hon 

funderat mer på sådant. Till viss del har hon även aktivt sökt information. Hon har ställt sig 

frågan vad hon skulle bli om hon inte skulle bli civilingenjör, men det har alltid slutat med att 

hon kommit tillbaka till sin originalplan. Idag säger D att hon vet ungefär vad hon vill studera 

men att hon är osäker på om hon ska fortsätta med studierna direkt eller ta en paus emellan och 

kanske resa.  

 

D tycker att hennes intresse för matematik, att hon är duktig på att se logiska sammanhang samt 

att hon gillar att pussla och lösa uppgifter talar för att hon skulle passa bra som civilingenjör och 

trivas som det. När D får drömma fritt om sitt yrkesval utan att ta hänsyn till några 

begränsningar säger hon att hon skulle vilja handla med värdepapper för de goda 

inkomstmöjligheternas skull. Det är då enbart pengarna som lockar och inte yrket i sig. Det hon 

tänker på nu, civilingenjör, är det hon vill göra. Hon känner inte att hon kompromissat med sina 

drömmar på grund av några yttre hinder eller begränsningar.  

 

I sitt yrkesval har D bland annat inspirerats av sin mamma, som hon beskriver som väldigt 

driven. Att ha sett mamman lyckas i livet har bland annat lett till att D har vissa önskemål om en 

god levnadsstandard i framtiden. För henne är det viktigt att hennes yrke är tillräckligt välbetalt 

för att uppfylla den drömmen: …även om jag har ett jobb där jag trivs så vill jag inte leva för 

att jobba. Jag vill jobba för att leva.  

 

D drömmer i framtiden om ett hus, om barn och om att ha råd att göra roliga saker tillsammans 

med sin familj. Detta är inte huvudanledningen till att hon lockas av den utbildning hon nu 

överväger, men hon säger samtidigt att hon medvetet undviker yrken med - i hennes ögon - 

alltför låga löner. 

 

D överväger ett yrke som hon vet till antalet domineras av män. Det har hon bland annat sett när 

hon varit med sina föräldrar på deras jobb. Hon tror att det kan komma att vara svårare för 

henne eftersom hon är kvinna att komma in på den arbetsmarknaden. D nämner bland annat att 

hennes mamma vid ett tillfälle hade tiotusen kronor mindre i lön per månad än sin manliga 

kollega. D känner dock att hon har viljan och tror att hon kan klara av det. D menar att man med 

ett gediget intresse kan komma väldigt långt. 
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D tror själv att hennes uppväxt i en akademiskt lagd familj har präglat hennes tankar kring yrke 

och utbildning.  

 

[...] de har alltid uppmuntrat oss att göra vårt bästa och liksom verkligen, uppmuntrat att 

vi presterar akademiskt. För det har liksom varit väldigt viktigt för dem, när de har växt 

upp. Så det har ju definitivt färgat mig. 

 

 Även övrig släkt på båda föräldrarnas sida har akademisk utbildning.  

 

Jag har hela min mammas sida av släkten och min pappas sida är väldigt akademiska. 

Liksom och det har gått väldigt bra i skolan och har rätt bra jobb liksom, så att jag har ju 

växt upp i en värld med en högre standard, eller levnadsstandard än, mer 

låginkomsttagarjobb-familjer liksom. 

 

Av föräldrarna har hon själv och systern, som idag läser statsvetenskap i Göteborg, alltid 

uppmuntrats att göra sitt bästa och prestera i skolan. D har uppfattat föräldrarnas budskap som 

gör vad ni vill, men gör alltid ert bästa. 

4.5. Intervju 5, deltagare E 

I nian tyckte E att Naturvetarprogrammet kändes rätt eftersom han var bra på NO-ämnena i 

grundskolan. Efter tre terminer bytte han dock skola. Anledningen var att han aldrig kände sig 

som en del av gemenskapen i klassen. Idag känner sig E som en helt annan person än i nian. 

Mer mogen. Därför är han inte helt säker på att han idag skulle välja Naturvetarprogrammet 

igen även om han tycker att det lutar åt det hållet.  

 

I nian diskuterade han sitt val av skola och program främst med sina föräldrar men även med två 

av sina vänner. Valet var dock frivilligt. I nian hade E ingen aning om vad han ville bli och 

ansåg att programmet var det bredaste man kunde gå, vilket tilltalade E. 

 

Inför valet förberedde sig E genom att till exempel gå på öppet hus på några skolor. Han besökte 

även Gymnasiemässan. Han var dock inte särskilt intresserad av att ta till sig information 

eftersom han redan från början var inställd på just Naturvetarprogrammet. Ändå minns E att han 

ibland gick in på nätet och läste om vilka kurser som ingick och liknande. Vid valet 

rangordnade E naturvetarprogram med olika inriktningar på några olika skolor.  

 

Det enda jag tänkte, och hade, det jag hade hört var liksom såhär, det är den bredaste 

linjen och man kan bli typ vadsomhelst efter det. Och jag hade ju när jag gick i 9an 

aldrig några idéer på vad fan jag ville bli.  Det var iallafall inte såhär att jag ville gå 

gymnasiets utbildning för att bli frisör, så jag tänkte liksom att natur, ja men det är 
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bredaste linjen och då får det bli det liksom! Ja förutom att det passade mig. Det var min 

enda tanke. 

 

Han sökte även ett samhällsvetenskapligt program som reserv. Men idag kan han känna att han 

inte riktigt hänger med när han hör vänner prata om samhällsvetenskapliga saker. Samtidigt 

nämner han att om han gått ”samhälle” skulle han antagligen ha känt likadant när vänner på 

”natur” pratade om naturvetenskapliga saker. För övrigt är E fortfarande nöjd med sitt 

programval.  

 

Betygen från programmet tror E att han får användning för. I nian hade E inga yrkesplaner alls 

men under gymnasiet har han bland annat fattat intresse för arkitektur, psykologi, maskinteknik 

och teknisk design. Han vet dock inte vilket av detta som lockar honom mest. Att få ihop till 

maximala meritpoäng har varit svårt för E då han läst extra engelska i grundskolan. Därefter 

valde han att studera kinesiska i ettan, vilket inte kunde ge meritpoäng. Det individuella valet 

blev för E’s del därför inte så individuellt. Till exempel hade han hellre läst bild och form 

istället för engelska C, som numer istället valdes för att nå maximala meritpoäng. 

 

E’s plan idag är att ta ett eller två år ledigt från studier för att förhoppningsvis arbeta och under 

tiden bli mer klar över vad exakt han vill studera och bli senare. Han känner sig osäker på den 

punkten. Som sagt jag har ju fortfarande inte bestämt vad jag vill bli. Utan jag vill, min 

plan är att ta ett eller kanske två års sabbatsår och sen bestämma mig.  

 

E tycker att hans medvetenhet om yrken och utbildningar har breddats sedan nian, även om han 

snarare har snubblat över sådan kunskap än aktivt sökt den. Psykologi till exempel är inget han 

tror att han skulle ha intresserat sig för i nian. Nu när han läst ämnet på gymnasiet har intresset 

dock vaknat. Psykologyrket är plötsligt med i leken.  

 

E’s pappa är pensionerad men arbetade innan dess som VD på ett tryck- och paketeringsföretag. 

Mamman har ett kontorsarbete med mycket administrativa uppgifter. E har också syskon som 

alla är högskoleutbildade. Syskonen har satsat på yrken såsom läkare, ekonom, IT-konsult och 

designer. Han har också en svåger som är fotograf. E säger själv att han inte är intresserad av 

sina föräldrars arbeten, men att han känner sig lite kluven mellan å ena sidan det 

naturvetenskapliga området och de mer ”flummiga” yrkena såsom fotograf och designer. E 

säger att intresset för ett yrke väger tyngre än den ekonomiska tryggheten. Vad gäller status och 

yrken säger E såhär: 

 

Nä men det är inte det jag tänker på, att jag ska ha någon jättestatusjobb liksom. Det är 

inte det som ligger i mina tankar och planer, när jag tänker jobb. [...] det är jobbet som 

spelar roll, det är inte statusen! 

 

E berättar att han själv aldrig har övervägt ett – enligt honom - typiskt kvinnligt yrke. 

 

Jag har inte övervägt dagismamma precis.. Ifall det nu är kvinnligt, ja fan men det måste 

det väl vara. Eller? Får man säga det? [...] Eh, nej det kan jag inte säga att jag har 

övervägt något som jag tycker är kvinnligt. 
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4.6 Intervju 6, deltagare F 

I högstadiet bedömde F att det gick ungefär lika bra för henne i alla ämnen. Hon tyckte dock 

bäst om språk och SO. Valet föll ändå på Naturvetarprogrammet eftersom F som liten drömde 

om att bli veterinär eller delfinskötare. Därefter vaknade tankar på att istället läsa ”medicin för 

människor”. I nian var hon inte längre säker på något av dessa alternativ men ville ändå hålla 

dörrarna öppna. Därför valde hon Naturvetarprogrammet. F säger också att det kändes som att 

natur har mer sam än vad sam har natur. 

 

Valet stod för F’s del bara mellan ”sam” och ”natur”. ”Natur” kändes bredare och hon kände sig 

säker på sitt val när hon fattat sitt beslut. Trots det har hon under gymnasiets gång ibland tvekat 

på sitt val. Hon har hela tiden känt att hon har ett större intresse för språk och 

samhällsvetenskapliga ämnen än för till exempel matematik och fysik. F säger dock att hon 

ändå ser positivt på sina möjligheter att studera samhällsvetenskapliga ämnen efter att ha gått 

”natur” på gymnasiet, medan det kunde ha blivit svårare om det varit tvärtom.  

 

Valet diskuterade F både med föräldrarna och med kompisar. Enligt F var det aldrig någon som 

försökte påverka eller påverkades av någon annans val. Inför valet gick F på Gymnasiemässan, 

vilket hon uppfattade som väldigt reklambetonad information. Hon hade även individuella 

samtal med sin studie- och yrkesvägledare, samt fick information av studie- och 

yrkesvägledaren i helklass. Vid något tillfälle kom även gymnasieelever till skolan och 

berättade om sina program. F gick även på öppet hus på två skolor.  

 

Om F i framtiden kommer att välja att läsa något inom naturvetarområdet tror hon att hon får 

nytta av betygen från programmet. Även om hon inte är säker på att få användning av betyg i 

alla ämnen så känner hon ändå att hon kommer att ha praktisk nytta av sättet att tänka. Hon har 

planerat sina studier för att kunna tillgodoräkna sig meritpoäng. Eftersom hon är intresserad av 

språk så kommer meritpoängen nästan naturligt menar F.  

 

F känner inte att hon lärt sig så väldigt mycket mer om utbildningar, yrken och arbetsmarknad 

sedan nian. Ett lite bredare perspektiv har hon ändå fått, säger hon. I nian hade hon inga tankar 

alls på yrken inom till exempel psykologi och beteendevetenskap. Detta har hon fått ett ökat 

intresse för under gymnasiet. F’s plan just nu är att avvakta med högskolestudier något år och 

istället arbeta. Hon vet att hon i framtiden vill göra något meningsfullt och hon tycker att 

utbildning är viktigt. Hon säger även att hon gillar att studera och lära sig nya saker, så det 

passar henne att studera. 

 

Anledningen till att hon väljer att ta en paus från studierna direkt efter gymnasiet är dels att hon 

hört många andra göra samma sak och dels att hon alltid har studerat väldigt intensivt.  

 

Ja, ehm, dels så tror jag att det beror jättemycket på vad man hör från andra. Alltså, det 

är ganska vanligt att man går ut gymnasiet och sedan så väljer man att jobba eller resa… 

och det verkar ju kul liksom. Eh, sedan också för att jag alltid har pluggat väldigt, väldigt 

hårt. Och, ja – kan behöva en paus från det.  
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Detta är något F har tänkt på länge och som även hennes föräldrar uppmuntrar. En annan tanke 

hon har är att studera engelska i Edinburgh innan hon börjar någon längre utbildning här i 

Sverige. Hon förklarar att engelska känns som ett bra språk att ha med sig.  

 

F’s pappa är tandläkare och mamman är barnsjuksköterska. När det gäller F’s egna yrkesplaner 

är det för dagen mer diffust. Medicin känns fortfarande som ett alternativ, men F menar att det 

inte helt lutar åt det hållet längre. Istället har hon upptäckt att det finns mycket annat som är 

spännande att hålla på med. Förutom medicin känns även psykologi som ett intressant ämne och 

yrkesområde. Som det känns idag är det antingen hur människan fungerar rent biologiskt eller 

hur människan tänker och fungerar som F på något sätt vill ägna sig åt i framtiden. Antingen ur 

ett samhällsperspektiv eller med fokus på den enskilda individen. Det är lite svårt när man är 

intresserad av allting, liksom! förklarar F och fortsätter: Vad man än väljer så måste man smala 

in sig på nånting och det känns tråkigt. 

 

Om F får drömma fritt om sitt framtida yrkesval nämner hon att det kan finnas mycket 

utomlands som skulle vara intressant. För F känns det dock som en begränsning att tvingas bo 

långt borta. Hon tror att man inom medicin och psykiatri kan göra större skillnad utomlands än i 

Sverige. Att just göra skillnad är en stor drivkraft för F. [...] det är klart att man kan göra 

skillnad i Sverige men kanske inte lika påtagligt eller lika stort sådär. 

 

F menar att ett yrke måste vara roligt och intressant men känner sig kluven då hon samtidigt 

inser att det är viktigt med tillgång till arbete och försörjning. 

 

Ett ämne som jag har tänkt på att det skulle vara spännande att läsa är journalistik. Dels 

för att jag gillar att skriva och fotografera. Men det är ju verkligen otryggt jobb vad det 

gäller jobb och sådär. Ja men det är ju svårt att få ett fast jobb och så. Så i och för sig – 

där har jag nog tänkt på det, att det är osäkert. Att det skulle vara en stress att hela tiden 

behöva liksom jobba för att få jobba.  

 

Vad gäller status berättar F att hon har en uppfattning om att högstatusyrken är de yrken som 

kräver en längre utbildning och hon tillägger därefter att hon vet med stor säkerhet att hon vill 

studera mer efter gymnasiet. Läkaryrket, som F överväger, anser hon vara ett typiskt manligt 

yrke. Hon ser det som en utmaning att som kvinna lyckas i det yrket.  

 

F tror att hennes uppväxt har haft stor betydelse för hennes studie- och yrkesplaner. Båda 

hennes föräldrar är högskoleutbildade och har vårdyrken. Föräldrarna har alltid stöttat F när hon 

mött svårigheter i skolan. Hon säger även att hon haft vänner som varit ambitiösa i skolan och 

att det har varit en norm i hennes umgänge att studera mycket och att ta skolan på allvar.  
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5 Tolkning 

Samtliga elever fick på olika sätt information om valbara skolor och gymnasieprogram inför 

gymnasievalet. Den information eleverna nämner att de tagit del av kommer dels från deras 

privata kontaktnät och dels från skolvärlden i form av den årliga gymnasiemässan, samtal med 

studie- och yrkesvägledare samt besök på gymnasieskolornas öppna hus. Två elever nämner 

även att de inför valet tagit del av information från media. Eleverna har sökt information på 

internet eller läst tidningsartiklar om gymnasievalet. Inom det egna kontaktnätet uppger 

samtliga elever att de samtalat kring valet med föräldrar, syskon och vänner. Enligt Savickas 

(Brown 2002) är den sociala miljön en av påverkansfaktorerna vid studie- och yrkesrelaterade 

val. Även Jakobsson och Ferm (2010) samt Jansson och Lundgren (2013) har nått samma 

slutsats som Savickas. Enligt Hodkinson och Sparkes (Hodkinson 2008) samt Beckman, Pontén 

och Åkerblom (2012) baseras karriärbeslut oftare på information från närstående personer som 

individen litar på, än på extern information. Inom ramen för denna studie framkommer att 

information från det personliga kontaktnätet har haft en större betydelse än den externa 

informationen. Framförallt gäller detta för valet av skola, där de uppger att omdömen från 

närstående spelat en avgörande roll.  

 

Ingen av eleverna i studien säger sig ha påverkats av andra i sitt beslut. Inte heller tycker de att 

extern information har haft någon avgörande inverkan på deras val. Ingen av eleverna har känt 

sig pressad av vänner eller familj till att göra ett visst val. Däremot säger flera att de 

uppmuntrats och inspirerats av sina föräldrar att ta skolan på allvar, att vara ambitiösa och att 

välja en bra skola. Savickas (Brown 2002) menar att föräldrarnas klasstillhörighet har stor 

betydelse för barnens egna val. Såväl valet av gymnasiets naturvetarprogram som majoriteten av 

de möjliga karriärval som övervägts efter gymnasiet stämmer väl överens med elevernas 

socioekonomiska bakgrund. Samtidigt understryker eleverna att valet av gymnasieprogram helt 

varit deras eget. Vi bedömer att detta, i enlighet med Hodkinson och Sparkes teori (Hodkinson 

2008) beror  på att individens socioekonomiska bakgrund inte bara är en fråga om den 

omgivande miljö som beslutet fattats i, utan att den blivit till en del av individen själv. 

 

Hodkinson (2008) menar att alla val som görs, görs inom individens så kallade 

handlingshorisont. Vilka valmöjligheter en individ kan se inom sin handlingshorisont är 

beroende av hans eller hennes habitus, fält och den egna positionen på detta fält. Hodkinson och 

Sparkes (Hodkinson 2008) menar att individen så gott som alltid är aktiv i karriärbeslutet, men 

att många andra personer och omständigheter i allmänhet spelar en ännu större roll. För eleverna 

i denna studie har handlingshorisonten i fråga om val av gymnasieprogram endast omfattat ett 

eller ett fåtal alternativ värda att fundera över.  

 

För fyra av de intervjuade eleverna, A, B, C och E, kändes valet av program så självklart att de 

aldrig på allvar, utan endast helt kort, övervägde andra alternativ. Till stora delar gick de på ett 

särskilt intresse för ett eller flera av de naturvetenskapliga ämnena. Samtliga nämner också 

programmets bredd som en tungt vägande faktor. Ingen av dem hade ett yrke eller en 
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eftergymnasial utbildning som ett definitivt mål efter gymnasiet. De var därför angelägna att 

hålla många dörrar öppna. Flera menar att de inte tänkte så mycket på ett framtida yrkesliv i 

nian. Vid gymnasievalet tänkte flera elever i termer av att de ville få användning av sina goda 

betyg från högstadiet. Att välja ett program med relativt sett låga antagningspoäng likställs med 

en form av slöseri av flera av eleverna. 

 

Samtliga av de intervjuade eleverna säger sig vara nöjda med Naturvetarprogrammet. Endast två 

av dem har uppgett att de ibland har tvivlat på sitt val. Övriga har aldrig känt någon tvekan, 

vilket vi tolkar som att de upplevt vad Hodkinson och Sparkes benämner bekräftande rutiner 

(Hodkinson 2008) efter valet. När rutinerna är bekräftande förstärks känslan av att valet var 

riktigt. För de två som tvekat kan rutinerna istället identifieras som något störande (Hodkinson 

2008), vilket innebär att de visserligen inte alltid känt sig helt nöjda, men inte heller så 

missnöjda att det övervägt att exempelvis byta program. 

 

Fyra elever uppger att de numera har en bredare kännedom om vilka yrkes- och utbildningsval 

som står till buds efter gymnasiet än vad de hade i nian. Det mesta är dock information de på 

olika sätt snubblat över. Endast två av eleverna uppger att de på eget initiativ sökt information 

om möjliga vägval efter gymnasiet.  

 

Ingen av eleverna är i dagsläget säkra på vad de vill arbeta med i framtiden. Fyra av sex elever 

planerar att ta en paus från studierna det närmaste året, bland annat i hopp om att nå ökad 

visshet kring valet av vidare studier. Samtliga respondenter säger dock att deras mål på sikt är 

att studera vidare på högskola eller universitet och att de därför planerat för att kunna 

tillgodoräkna sig maximal meritpoäng. De utbildningar som övervägs är bland annat 

läkarprogrammet, psykologprogrammet och olika civilingenjörsutbildningar. Enligt Savickas 

(Brown 2002) är åldern 14-24 år just en utforskande period, med målet att finna en plats i 

samhället, ett yrke, som överrensstämmer med individens självbild. Savickas (Brown 2002) 

menar också att individen intar olika roller beroende av den sociala omgivningen. En studiepaus 

kan enligt oss, därmed leda till ett djupare utforskande av de olika sociala rollerna och 

självbilderna eleverna bär. 

 

Enligt Gottfredson (Brown 2002) är det vanligt att ungdomar föreställer sig själva i olika 

yrkesroller innan de bestämmer sig för sitt framtida yrkesval. Därmed är god självkännedom en 

avgörande faktor. Tre av eleverna hade dock svårigheter att beskriva varför de tror att de skulle 

passa för de yrken de nämnt att de överväger. Gottfredson (Brown 2002) menar också att unga 

ofta kompromissar med sina högsta yrkesdrömmar, till fördel för ett mer lättuppnåeligt 

alternativ. Av de elever vi intervjuat stämmer detta inte helt in på någon. A säger att han nog 

skulle föredra att bli läkare men tror att det kan bli svårt, kanske omöjligt, på grund av för låga 

betyg. Detta skulle i så fall vara exempel på ett strukturellt hinder som presenteras av fältet 

(Hodkinson 2008). Samtidigt ser han fortfarande vissa möjligheter i form av högskoleprovet 

eller en läkarutbildning utomlands. Tre av eleverna menar att de satsar mot vad de i nuläget 

helst vill göra, även om de känner sig mer eller mindre osäkra på dessa alternativ. Samtliga 

menar att de inte har något särskilt drömyrke som de känner sig hundra procent säkra på. 

 

På frågan om vilket val som väger tyngst av intresse för yrket och ekonomisk trygghet svarade 

samtliga respondenter att de helst önskar en balans mellan båda dessa faktorer, men att om de 
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var tvungna att välja skulle prioritera ett intressant yrke. I enlighet med Gottfredsons teori beror 

detta just på begränsningar och kompromisser. Gottfredson menar att individen till en början 

sorterar bland tänkbara yrken i kontext till genus, social tillhörighet (klass) och intresse. 

Slutligen görs en kompromiss mellan individens önskningar och realism, med tanke på 

individens självuppfattning i nuet (Brown 2002). Savickas (Brown 2002) menar istället att det 

slutliga valet speglar individens uppfattning om vem han eller hon önskar bli. 

 

Både Gottfredson (Brown 2002) och Hodkinson och Sparkes (Hodkinson 2008) har sett att unga 

personer ofta väljer yrken och utbildningar som de uppfattar som traditionsenliga för deras kön, 

klass och etnicitet. I vår studie har det framkommit att uppväxten påverkat vilka yrken som satts 

på den kognitiva kartan, alltså vilka yrken som kommit att bli intressanta för respondenterna 

(Brown 2002). Vi har också upptäckt att deltagarna har med sig värderingar kring status och 

yrken från sin uppväxt. Två av deltagarna svarade att status inte alls är viktigt vid valet av 

framtidsyrke. Resterande fyra respondenter berättade att de medvetet undviker yrken med för 

låga löner och har valt bort yrken med – i deras ögon – för låg status. 

 

I enlighet med Savickas (Brown 2002) och Hodkinson och Sparkes (Hodkinson 2008) 

karriärutvecklingsteorier ser vi även en tydlig effekt av elevernas habitus och föräldrarnas 

klasstillhörighet. Flera av eleverna har en eller två högutbildade föräldrar och ibland även drivna 

syskon. Flera säger uttalat att föräldrar eller syskon har inspirerat och/eller uppmuntrat dem, om 

än inte pressat dem.  

 

Under rubriken Tidigare forskning 2.2 kan vi läsa att forskare (Jakobsson och Ferm 2010 samt 

Lidström 2009) funnit brist på stödjande insatser vid individers vändpunkter. Även Lundahl 

(2009) lyfter elevernas förväntningar kring vägledning. Vår studie har inte visat något missnöje 

gentemot den studie- och yrkesvägledningen de fått. Tvärtom verkar de överväldigade över de 

individuella samtal och den information de fått under lektionstid i klassrummen. Till exempel 

tyckte C att det blev tjatigt med all information från studie- och yrkesvägledaren.  

 

Enligt en rapport från skolverket (Fransson & Lindh 2004) är det än idag vanligt att flickor och 

pojkar väljer utbildningsinriktning enligt vad som varit ”tradition” ur ett genusperspektiv. Detta 

gäller även för Sverige. Ingen av de manliga eleverna i vår studie har övervägt vad de anser vara 

traditionellt kvinnliga yrken. Två av de tre kvinnliga eleverna överväger idag yrken de anser 

vara typiskt ”manliga”. Den tredje nämner att hon tidigare övervägt att bli tandläkare. Även om 

hon inte anser yrket vara typiskt manligt så föredrar hon själv manliga tandläkare. Vår tolkning 

är att det program hon avser att studera härnäst, civilingenjörsprogrammet mot maskinteknik, 

borde kunna vara ett mansdominerat program och yrke. Detta är dock inget eleven själv nämner 

i sammanhanget. I Fransson och Lindh (2004) konstateras också att det är mindre 

kontroversiellt för kvinnor att bryta dessa traditionella könsmönster än för män, vilket vi anser 

stödjer vad som framkommit i våra intervjuer. 
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6 Slutsatser 

Målet med studien har varit att ta del av hur sex elever på Naturvetarprogrammet framställer 

sina studie- och yrkesrelaterade framtidsplaner vid högstadiets gymnasieval respektive i 

gymnasiets sista termin. Vi har även tagit reda på vad som eventuellt förändrats däremellan.  

 

Av elevernas svar att döma kan vi konstatera att intresse och fallenhet för de naturvetenskapliga 

ämnena ofta legat till grund för valet av Naturvetarprogrammet. Samtidigt har den upplevda 

mängden och bredden av valmöjligheter efter Naturvetarprogrammet spelat en stor roll för valet. 

Detta kan vara en orsak till att ingen av de intervjuade eleverna kände någon större tvekan inför 

valet av gymnasieprogram. De som inte ansåg att valet av Naturvetarprogrammet var helt 

självklart har endast på allvar valt mellan Naturvetarprogrammet och ett annat 

högskoleförberedande program. Ingen av de elever som intervjuats i studien hade redan i nian 

ett väl utkristalliserat yrkesmål hägrande i fjärran. Två övervägde inget alls. Övriga hade vaga 

aningar om vad de ville göra senare, men inget som de kände sig helt övertygade om. Vi drar 

därförs slutsatsen att när ett tydligt karriärmål saknas blir det extra viktigt för eleven att välja ett 

brett program.  

 

I enlighet med Gottfredson, Savickas (Brown 2002) samt Hodkinson och Sparkes (Hodkinson 

2008) drar även vi slutsatsen att det finns ett tydligt samband med valet av gymnasieprogram 

och elevernas habitus och socioekonomiska bakgrund. Detta gäller även för de yrken och 

utbildningar som eleverna uppger att de överväger idag. De har tydligt inspirerats av 

föräldrarnas yrken och utbildningsbakgrund och ibland även av syskon eller övrig släkt. I likhet 

med föräldrarna siktar eleverna långsiktigt på yrken som kräver högskoleutbildning, som är 

välavlönade och som kräver en del i fråga om intellekt. Om eleverna håller fast vid någon av 

deras nuvarande planer kommer de, så vitt vi kan se, att statusmässigt landa i nivå med sina 

föräldrar. Gottfredson (Brown 2002) menar också, liksom Hodkinson och Sparkes (Hodkinson 

2008), att unga tydligt väljer yrke efter kön/genus. Våra resultat pekar inte lika tydligt på detta. 

Dock förstärks tidigare resultat som pekar på att det är mer sannolikt att en tjej överväger eller 

väljer ett av tradition mansdominerat yrke än tvärt om (Fransson & Lindh, 2004).  

   

Vi hade förväntat oss att flera av eleverna vid utgången av gymnasiet skulle ha ett konkret mål i 

form av ett yrke eller ett utbildningsprogram. Vi drar slutsatsen att eleverna är alltför 

oförberedda på den punkten. Flera motiverar valet att ta en paus från studier med att de vill få 

mer tid till att tänka efter innan de väljer vidare. Gottfredsons teori (Brown 2002) anger att 

ungdomar ofta kompromissar med sitt drömjobb för att istället välja ett mer lättillgängligt 

alternativ. Eleverna i denna studie uppger inte att de har kompromissat bort något drömjobb. 

Snarare är flera av dem fortfarande osäkra på vad detta drömjobb kan vara och de är angelägna 

att fortsätta att hålla så många dörrar som möjligt öppna tills de kommit underfund med vad de 

verkligen vill göra. 
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Den bland dessa elever vanligt förekommande planen att ta en studiepaus och genom andra 

erfarenheter än studier, komma till visshet om vad man vill i livet stöds av Savickas teori 

(Brown 2002). Under utforskandestadiet, i åldern 14 till 24 år, strävar den unga efter att finna en 

plats i samhället som överensstämmer såväl med hans eller hennes upplevda yttre värld som 

med den inre världen. Det handlar om att lära sig vem man är och vem man kan bli. Den unga 

vill nå ökad information både om sig själv och om potentiella yrken.  

 

Vi konstaterar att eleverna inte alltid verkar vara medvetna om att de begränsat sig och 

kompromissat bort yrken. På frågan om hur viktigt det är med ett jobb som erbjuder en trygg 

inkomst i kontrast till ett som erbjuder roliga arbetsuppgifter svarar de ofta att intresse för yrket 

väger något tyngre. Efter vidare resonemang kunde dock några av dem dra sig till minnes att de 

”släppt” vissa jobb just på grund av otrygg tillgång på arbete. 
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7 Avslutande tankar 

Under detta avsnitt lyfter vi våra tankar om studiens resultat och framtid. Vi har bland annat 

ställt oss frågan om vi fått svar på forskningsfrågorna, hur pass tillförlitligt och giltigt resultatet 

är. Vi har också resonerat kring vad vår studie har för innebörd i kontext till framtiden. Vad 

lämnar studien för spår och hur kan man fortsätta att bedriva forskning kring ämnet? 

7.1 Resultat 

Målet med studien var att undersöka elevernas föreställningar och planer om framtiden från 

gymnasievalet till sista terminen i gymnasiet. Studien har genomförts med hjälp av sex 

gymnasieelever i årskurs tre från ett naturvetarprogram i Stockholm. Samtliga intervjuade 

deltagare berättar att programmets bredd och öppning av möjligheter var några av de viktigaste 

faktorerna till att de valde just Naturvetarprogrammet. Innan studien förväntade vi oss att 

eleverna skulle ha bättre koll på framtiden nu när de närmar sig slutet av sin gymnasietid, än när 

de sökte till gymnasiet, vilket studien visade att de inte hade. 

 

Tanken med studien var från början att vi skulle pröva karriärutvecklingsteorier och se hur pass 

tillförlitliga de är. Resultatet av studien har istället blivit att vi med hjälp av 

karriärutvecklingsteorier kunnat förklara elevernas föreställningar och planer om dåtid och 

framtid vad gäller studie- och yrkesval. Vi är också medvetna om att presentationen av 

respondenternas svar till viss del har färgats av våra tolkningar, då vi, trots att vi i början av 

studien genomfört två testintervjuer, senare anat missförstånd mellan respondenterna och oss. 

Vi är osäkra på hur frågorna kring  manliga och kvinnliga yrken, samt arbeten med låg- och hög 

status, uppfattades av eleverna.  

 

Tidigare forskning har pekat mot att individen under valprocessen påtagligt påverkas av sin 

omgivning (Jakobsson och Ferm 2010, Jansson och Lundgren 2013). Vi har tolkat resultaten 

från vår studie på samma sätt, trots att eleverna påpekar att de faktiskt gjort sina egna val. 

Samtliga elever har också nämnt att de själva förstår att uppväxten och föräldrarnas utbildning 

indirekt har påverkat dem.  

 

Slutligen anser vi resultatet av studien vara tillräckligt tillförlitligt och giltigt, då de är baserade 

på gymnasieelevers framställningar av sina tankar och planer kring framtida karriär inför 

gymnasievalet, samt nu inför gymnasietidens slut. Vi menar dock att våra tolkningar kan ha 

påverkat resultatets tillförlitlighet och giltighet.  
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7.2 Framtid 

Studien har visat att ingen av deltagarna har haft ett tydligt mål med valet av gymnasieprogram. 

Samtliga intervjuade har valt program med tanke på programmets bredd och öppning av 

möjligheter i framtiden. Studien har också visat att eleverna ännu inte har tillräckligt med 

kunskaper om vilka karriärmöjligheter i form av yrken och utbildningsprogram de har efter 

gymnasiet. Tidigare forskning pekar på bristfälliga stödinsatser (Lidström 2009, Jakobsson och 

Ferm 2010). Vår studie visar dock inget missnöje mot den studie- och yrkesvägledning de fått. 

Det kan därför vara av intresse att forska mer om orsaken till elevernas bristfälliga kunskaper 

om vilka karriärmöjligheter de har efter gymnasiet. Det skulle också vara av intresse att 

genomföra en liknande studie med elever på andra gymnasieprogram för att se om eleverna där 

har mer kunskaper om sina möjligheter efter gymnasiet.  

 

Vi avslutar studien med en förhoppning om att vi ökat förståelsen av 

karriärutvecklingsteoriernas vikt i samband med individers valprocesser.  
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Bilaga 1 – Missivbrev  

 

Hej, 

 

Vi är två studerande - Marie Halvarsson och Victoria Friberg - vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik på Stockholms universitet. Vi studerar till studie- och yrkesvägledare och ska nu 

skriva vår kandidatuppsats.  

 

Ämnet vi valt att studera är elevers gymnasieval till Naturvetarprogrammet. Vi ställer oss 

frågorna hur tankarna gått kring detta val och hur tankarna ser ut idag, när eleverna närmar sig 

examensdagen. Har framtidsplanerna förändrats och i så fall hur? 

 

Vi undrar nu om ni kan hjälpa oss att komma i kontakt med lämpliga elever att intervjua. Vi är 

intresserade av att intervjua sex elever som går i årskurs tre på ett naturvetenskapligt 

gymnasieprogram. Intervjuerna kommer att genomföras individuellt och spelas in. 

Inspelningarna kommer endast att användas till uppsatsen och raderas när uppsatsen är färdig 

och bedömd.  

 

Kontakta oss gärna om ni undrar över något. Vi kommer att kontakta er igen inom kort, för att 

höra om era elever är intresserade av att delta i vår undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Marie Halvarsson  Victoria Friberg 

Telefon:    Telefon:  

Mail:   Mail:  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

1. Berätta om ditt gymnasieval! 

2. Vilka faktorer påverkade ditt gymnasieval? 

3. Vilka personer påverkade ditt gymnasieval? 

4. Hur fick du information om NV-programmet? (..och andra program?) 

5. Tittade du på några andra program? Om ja, vilka? 

6. Hur säker var du på ditt val av program på en skala 1-10? 

7. Kommer du att få användning av dina betyg från NV-programmet? (Meritpoäng?) 

8. Har NV-programmet motsvarat dina förväntningar? Berätta! 

9. Har du någon gång tvekat på ditt gymnasieval? Om ja, berätta! 

10. Vad var du mest nöjd, missnöjd eller förvånad över när du började på programmet? 

11. Hade du någon framtidsplan med NV-programmet? 

12. Hur mycket mer vet du om studier, yrken och arbetsmarknad idag än när du gick i 9an? 

Berätta! 

13. Har du nu övervägt utbildningar eller yrken som du i 9:an hade betraktat som helt 

ointressanta för dig? Berätta! 

14. Hur mycket tid och energi har du ägnat åt att fundera över vilka alternativ du har efter 

gymnasiet?  

15. Hur ser dina framtidsplaner ut idag? 

16. Vad har påverkat att du har ändrat dina framtidsplaner? (Om de har ändrats.) 

17. Hur säker känner du dig på dina nuvarande framtidsplaner på en skala 1-10? 

18. Vad i din personlighet, dina styrkor och talanger gör att du tror att du skulle passa 

för/trivas med det yrke du överväger mest? 

19. Om inga begränsningar fanns – vilket yrke skulle du då välja framför alla andra? 

20. Hur viktigt är det för dig att ditt framtida yrkesval känns tryggt (tillgång på arbeten, 

stadig inkomst osv) jämfört med roligt/intressant? 

21. Har du någon gång övervägt ett yrke som du anser vara typiskt manligt/kvinnligt, eller 

som generellt anses ha en påtagligt hög eller låg status i vårt samhälle? 

22. Vilken betydelse tror du att din uppväxt har och har haft för dina val? 
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