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Abstract 

Sweden is a country based on democracy and equality. As a result, both men and women are 

encouraged to aspire equal career opportunities.  

The aim of this study is to explore how social and cultural contexts, as well as gender aspects, 

affect Swedish Upper Secondary Class pupils when they choose career. The study focuses on 

students who have chosen an ambitious school curriculum.  

As method, the study uses both qualitative interviews with students and a quantitative survey.  

The theoretical framework is based on gender theory and on the social and cultural context 

theory of Bourdieu. 

The result of the study shows that gender and social as well as cultural context affect students’ 

ambitions and career choices.  

 

Keyword: social context, cultural context, gender, career opportunities, Bourdieu, gender 

theory. 

Nyckelord: sociokulturella faktorer, könstillhörighet, framtida studie- och yrke, Bourdieus 

teori, genusteori.  



 3 

Innehållsförteckning 

INLEDNING 4 

1 BAKGRUND 4 

2 SYFTE 5 

2.1. SYFTE 5 
2.2. FRÅGESTÄLLNINGAR 5 

3 TEORETISK INRAMNING 6 

3.1. TIDIGARE FORSKNING 6 
3.2. BEGREPPSDEFINITION 8 
3.2.1. BEGREPPEN GENUS OCH KÖN 8 
3.2.2. MANLIGA OCH KVINNLIGA YRKEN 9 

4 METOD 10 

4.1. VAL AV SKOLA 10 
4.1.2. VARFÖR STENSKOLA 10 
4.2. VAL AV RESPONDENTER 11 
4.3. GENOMFÖRANDET 12 
4.4. ETISKA RIKTLINJER 13 
4.5. VALIDITET 14 
4.6. RELIABILITET 15 

5 TEORI 15 

5.1. GENUSTEORI OCH DESS ANVÄNDNING I FÖRELIGGANDE UNDERSÖKNING 15 
5.1.1. HUR KÖNSROLLER FÖRDELAS 16 
5.2. BOURDIEUS TEORI OCH DESS TILLÄMPNING 18 
5.2.1. DE OLIKA KAPITALFORMERNA 19 

6 RESULTAT OCH ANALYS 20 

6.1. BEKANTSKAPEN MED FYRA ELEVER I STENSKOLA? 20 
6.2. UPPVÄXTENS PÅVERKAN PÅ FRAMTIDA STUDIE- OCH YRKESVAL? 21 
6.3. FÖRÄLDRARS PÅVERKAN AV GYMNASIEVAL 22 
6.4. FÖRÄLDRARNAS UTBILDNINGSNIVÅ 23 
6.5. VALET AV FRAMTIDA STUDIER OCH YRKEN 25 

7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 33 

REFERENSER 36 

LITERATUR 36 
INTERNET 37 

BILAGOR 37 



 4 

INLEDNING 

Vårterminen 2009 arbetade jag som lärarvikarie åt en årskurs femma i en grundskola som 

ligger i södra delen av Stockholm. I klassen fanns det elva tjejer och nio killar. När jag kom in 

i klassen en vacker februari måndag började jag med att presentera mig själv för klassen och 

berätta för dem att jag skulle vara med dem hela veckan. Jag började dagen med att be 

eleverna sitta på golvet i en ring, därefter skulle var och en berätta för mig vad de heter, vilka 

fritidsintressen de hade och vad de ville bli när de blev stora. Både eleverna och jag tyckte att 

det var mycket roligt att få all uppmärksamhet då de berättade om sig själva. Förutom att det 

var roligt och trevligt blev jag en aning förvånad över de svar som jag fick från både tjejerna 

och killarna. Många av tjejerna ville bli pilot, astronaut, chef inom ett företag, ingenjör, 

idrottsstjärna, musiker m.m. alltså många yrkesområden som man även idag skulle klassa som 

mansdominerade yrken. Killarna däremot höll sig fortfarande till de mansdominerade yrkena 

såsom polis, brandman, lastbilschefer, jobba inom militär, dataingenjör m.m. Jag blev glad för 

tjejernas svar och tänkte för mig själv ”Yes”, äntligen kan vi kanske lyckats få en någorlunda 

jämställd arbetsmarknad.  

När jag började min VFU-praktik år 2009 på ett teoretiskt gymnasium i södra delen av 

Stockholm försvann inte mina tankar kring vad eleverna årskurs fem ville bli. Jag tänkte att 

nu har jag möjligheten att undersöka vad eleverna som är födda 1991-92 vill bli när de blir 

stora. Det är dessa elever som lämnar gymnasieskolan och beger sig ut i vuxenvärlden. För 

flera ungdomar ser framtiden ljus ut, för andra däremot ser det mindre ljust ut. Under min 

vikarietid i mellanstadiet som jag berättade om ovan fick jag höra att många av tjejerna ville 

kliva in i mansdominerade yrken. Ser verkligheten ut på detta sätt som elvaåringarna 

berättade om eller väljer dagens gymnasieungdomar fortfarande könssegregerade studier och 

yrken? Eller är vi i en fas där gränsöverskridande inom studie och yrkesval är ett faktum? 

1 Bakgrund 
I ett demokratiskt land som Sverige är alla lika inför lagen skriver Schömer (2003:90ff). 

Enligt den svenska jämställdhetspolitiken ska den motverka och reformera system som 

bibehåller maktfördelningen mellan könen. Dessa ska motarbetas på samtliga samhällsnivåer 

för att kunna skapa premisser för både män och kvinnor att kunna påverka sin livssituation 

(Regeringen 2). Jämställdhetslagen (JämL 1991:433) har till syfte att stödja både mäns och 

kvinnors lika rätt gällande arbete-, anställnings-, och utvecklingsmöjligheter (Regeringen 1). 

De jämställdhetspolitiska målen siktar dock främst till att främja kvinnornas arbetsvillkor 

(Regering 1) och förespråkar bland annat att man ska få lika lön för lika arbete oberoende 

kön. Verkligheten ser inte riktigt ut på detta sätt, skriver Giddens (2003). I samband med att 

kvinnorna började stiga in på arbetsmarknaden hade de ofta rutinarbeten som kontorist eller 
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sekreterare. Kvinnorna var dubbelt sysselsatta, förutom förvärvsarbetet hade de hemmet och 

barnen att sköta om. Männen kunde på så sätt helt och hållet koncentrera sig på sina jobb, 

genom övertidsarbete eller affärsresor m.m. De behövde inte ta ansvar för barnuppfostran 

eller hemarbete (Giddens 2003:216ff).  

I boken Om unga kvinnor skriver Cwejman och Fürst (Ganetz & Lövgren 1991:146ff), 

att levnadsvillkoren för tonårsflickor i dagens samhälle ser annorlunda ut än under deras 

föräldrars tonårstid. Förr i tiden hittade man rättslagar och samhällsideologier som upprätthöll 

skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga könet. I det nuvarande svenska samhället råder 

formellt ideologisk, laglig och regelmässigt jämlik könsneutralitet (Regering 1). Men i 

verkligheten finns könssegregationen än kvar, bland annat i de politiska och ekonomiska 

samhällsstrukturerna på arbetsmarknaden.  

Sveriges jämställdhetspolitik förespråkar att människan oberoende av sitt kön har rätt 

till lika behandling, utbildning och arbete för att kunna påverka och forma sina liv (Regering 

1). Till skillnad från föregående generationer, skriver Cwejaman & Fürst (Ganetz & Lövgren 

1991:146ff), är idag praktiskt taget alla utbildningar, yrken och yrkespositioner tillgängliga 

för båda könen. Det är viktigt att poängtera att livsvillkoren och samhällsstrukturerna i 

Sverige idag har förändrats och fortfarande är i förändring. Därför är det viktigt att kunna se 

på vilka sätt dessa förändringar påverkar dagens ungdomar.  

2 Syfte  

2.1. Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka och få förståelse hur ungdomar på ett teoretiskt 

gymnasium gör sina framtida studie- och yrkesval utifrån deras socio- kulturella och 

könstillhörande faktorer.  

2.2. Frågeställningar 

• På vilka sätt påverkar uppväxten i staden-X ungdomarnas val i deras framtida studie- 

och yrkesval?  

• På vilka sätt påverkar föräldrarna valet av gymnasiet?  

• Hur påverkar föräldrarnas utbildningsnivå barnens vidare studier?   

• I vilken utsträckning påverkar könsaspekten ungdomarnas framtida studie- och 

yrkesval? 
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3 Teoretisk inramning  

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskningsresultat som är av relevans för 

förståelsen och för tydliggörande på vilka sätt könstillhörigheten och de sociokulturella kan 

påverka ungdomarnas framtida studie- och yrkesval.  

3.1. Tidigare forskning 

Det bedrivs en hel del forskning kring kvinnors och mäns studie- och yrkesval. Vilka val man 

gör i livet intresserar svenska staten mycket bl.a. för att man anser att det är där den svenska 

framstridande samhällsutvecklingen sker. Det finns en rapport från högskoleverket som visar 

vilka ämneslinje och inriktningar män respektive kvinnor väljer att studera. Det finns även en 

annan rapport från statistiska centralbyrån som visar hur utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden utvecklas inom vissa yrkeskategorier, där bl.a. könsaspekten berörs. Dessa 

rapporter har bidragit till förståelsen för hur både utbildningssystemet och arbetsmarkanden 

ser ut gällande könsaspekten och är på detta sätt av intresse. Den andra delen av denna studies 

syfte tar upp de sociokulturella aspekterna som påverkar ungdomarnas studie- och yrkesval, 

där hittade jag bl.a. etnologerna Arvastson, Ehn och sociologens Giddens förklarningar till 

hur sociokulturella faktorer påverka våra liv. Dessa tidigare forskningsrapporter har bidragit 

till insikt och förståelse hur ungdomarna på det specifika gymnasium (som kommer att 

presenteras längre fram i detta arbete) som undersöktes gör sina framtida studie- och yrkesval.  

I högskoleverkets rapport (2008:20 R) kvinnor och män i högskolan skriver de 

inledningsvis att Sverige anses vara ett föregångsland vad det gäller jämställdheten. Det som 

man konstaterar i denna rapport är att jämställdheten inom utbildningsområdet varken är 

speciellt svensk eller jämställd. Könssegregerade ”val” inom hela utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden är ett faktum, enligt rapporten. De skriver även att trots att vi har fått fler 

högutbildade kvinnor så har maktstrukturerna inom det svenska samhället inte luckrats upp 

utan är fortfarande könssegregerat (2008:20 R :5) 

I rapporten står det även att Sverige är ett litet land som blir alltmer beroende av 

omvärlden. För att kunna lyckas i dagens tuffa världsmarknad är man i behov av både ett 

starkt näringsliv och ett forskarsamhälle som ska föra Sverige framåt som nation. Vi behöver 

både kvinnor och män för att uppnå en mångsidig utveckling inom alla kunskapsområden 

(2008:20 R :12). Även i SOU (2007:98) karriär för kvalitet står det att en jämn 

könsfördelning inom forskning och i näringslivet medför hög kvalitet i verksamheten.  

På slutet av 70-talet infördes högskolereformen, som förde med sig en rad förändringar 

inom utbildningssystemet. Dessa förändringar medförde bl.a. att eftergymnasiala utbildningar 
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såsom vård- och lärarutbildning, införlivades inom högskoleutbildningarna, alltså yrken som 

var starkt dominerade av kvinnor. Detta ledde till att fler kvinnor än män påbörjade högre 

studier. Trots denna reform minskade könsuppdelningen inom högskolan och universitet 

ganska lite. Kvinnor och män läser även nu i allt högre grad separata inriktningar inom 

utbildningarna (2008:20 R :7).  

Inom de flesta ämnesområden är det mest kvinnor som fullgör sin examen med 

undantag för de tekniska områdena där flertalet män avlägger sina examina. 

Könsuppdelningen är inte begränsad till de tekniska områdena utan syns även tydligt att 

kvinnor är mera intresserade av yrkesexamen och korta och halvlånga (två till tre åriga) 

utbildningar (2008:20 R :8). 

Rapporten visar även att män och kvinnor väljer olika inriktningar inom samma typ av 

utbildning. Till exempel inom de naturvetenskapliga ämnena dominerar männen inom fysik 

och matematik och kvinnor är överrepredenterade inom inriktningar såsom kemi, 

geovetenskap, biologi men framför allt farmaci. Även inom de samhällsvetenskapliga ämnena 

visar rapporten könssegregerade studieval. Inom samhällsvetenskapliga ämnena är 

könsfördelningen inom inriktning ekonomi och administration däremot ganska jämn, men 

inom inriktningen beteendevetenskap återfinner man en stor dominans av kvinnliga studenter. 

På liknade sätt ser det ut inom ämnesområde humaniora, där en stor del kvinnor läser 

språkvetenskapliga ämnen och även ämnesinriktning mot kommunikation, information och 

journalistik (2008:20 R :41ff).  

Utifrån detta framgår det att könsskillnader inom högskole- och universitetsvärlden är 

ett faktum. Som nämndes innan går fler kvinnor än män grundutbildningarna men det är 

betydlig fler män som går vidare i forskarutbildning, enligt rapporten. De största skillnaderna 

inom forskarutbildningen mellan kvinnor och män finns bl.a. inom naturvetenskap och 

humaniora. Denna utveckling leder till att ju högre upp man kommer i den akademiska 

hierarkin, desto tydligare blir könsfördelningen. Endast 18 procent av alla professorerna i hela 

Sverige är kvinnor. Även där är könsskillnaderna snedfördelade. Inom de humanistisk-

samhällsvetenskapliga områdena hittar man flest antal kvinnliga professorer medan i de 

naturvetenskapliga och tekniska områdena är antalet kvinnor ringa (2008:20 R :8-9).  

Statistiska centralbyråns rapport arbetskraftsbarometern 1997-2009 - En återblick på 

32 utbildningsgrupper, beskriver hur utbildningssystemet och arbetsmarknaden utvecklar sig 

inom en begränsat tidsintervall för vissa yrkesgrupper. Rapporten visar bl.a. hur 

könsfördelningen är bland dessa 32 yrkesgrupper. Även i denna rapport kan man konstatera 

att könssegregation är ett faktum bland yrkesområdena. De tekniska områdena var stark 
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dominerade av män medan inom de omvårdande och naturvetenskapliga områdena med 

inriktning kemi, biologi och farmaci var kvinnor stark överrepresenterade (SCB 2010:3) 

Inom den socio- kulturella området är bl.a. sociologen och forskaren Anthony Giddens 

en av de stora forskarna. Han menar att de mänskliga beteenden påverkas utifrån våra 

kulturella miljöer som vi föds i och växer upp i. Vi människor interagerar med andra från 

födseln till döden och blir påverkade av dessa samspel (Giddens 2003:137ff). Genom att vi 

samspelar med andra skapar varje individ en identitet som gör det möjligt för henne/honom 

att utveckla självständiga tankar och handlingssätt. Enligt Giddens är de primära 

identitetsindikationerna kön, sexuell läggning, samhällsklass och nationalitet (Giddens 

2003:137ff).   

Med hjälp av kulturanalys har etnologerna Arvastson & Ehn (2007) förklarat hur 

kulturella aspekter påverkar vårt samhällsliv och vårt mänskliga beteende. Med hjälp av 

kulturanalys förstår man hur människan lär sig att vara en del av olika sammanhang, hur 

denne skapar mening i sitt liv, hur denne integrerar sig med andra människor, vad som anses 

värdefull i livet samt vilka förebilder och normer som styr dessa (2007:11). Med kulturanalys 

kan man dessutom visa hur samhällsgrupper som har skilda verklighetsuppfattningar fungerar 

med varandra. Med kultur menar etnologerna ”värden, normer och regler som lägger grunden 

till hur människor söker gemenskap med likasinnade – men också hur de särskiljer sig från 

andra till exempel genom språk och föreställningar om vad som är gott och ont” (Arvastson & 

Ehn 2007:11). 

Ingen har tidigare undersökt just denna skola (som kommer att presenteras längre fram) 

med just dessa elever och med dessa frågeställningar. Därför tycker jag att det är intressant att 

undersöka denna utvalda skola med dessa elever. Jag är dessutom mycket nyfiken på de 

resultat som jag ska komma fram till i detta arbete.   

3.2. Begreppsdefinition 

I detta avsnitt kommer jag att förklara några begrepp som är av vikt för förståelsen i detta arbete.  

3.2.1. Begreppen Genus och kön 

Två centrala begrepp är avgörande i diskussionen kring män och kvinnor. Dessa är kön och 

genus. Begreppsanvändning av kön och genus får olika betydelse och innebörd beroende på 

inom vilken ämnesdisciplin, vilka teoretiska ramar och samhälleliga kontext man använder 

dem. Dessutom brukar även dessa begrepp vara beroende i sin kontext i vilket land och kultur 

man använder, skriver Magnusson (2005). I boken Genusperpepektiv i skolan skriver Jalmert 

(2007:109ff) att ”kön” enligt det svenska språkbruket kan ha två innebörder dels det 

biologiska könet dels det socialt konstruerade könet.  
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Arvastson & Ehn menar att genus hjälper oss att kunna upptäcka vilken betydelse olika 

slags vardagliga beteenden får, såsom hur könsidentitet och skillnader skapas, hur stereotyp 

tankesätt bestämmer ens självbild. Man kan tyda hur kategorisering av kvinnor och män 

sinsemellan sker, hur ojämlik behandling sker bland könen samt vad som anses vara en norm 

och vad som förväntas av en individ för att kunna passa in i dessa normer (2007:26).  

3.2.2. Manliga och kvinnliga yrken  

I den svenska samhällsstrukturen är det i dag svårt att till fullt kunna definiera eller 

kategorisera vilka yrken och studier som kan vara typisk manliga eller kvinnliga, eftersom i 

princip varje individ själv kan välja vilket yrke den vill utöva. Eftersom en del av denna 

studie undersöker om könsaspekten kan påverka ungdomars val av framtida yrken och studier 

har jag undersökt de yrkes- och studiekategorier som eleverna angav i enkäten att de själva 

tänkte välja samt de yrken deras föräldrar har. Utifrån dessa har jag försökt att kategorisera 

vilka yrken och studier som kan klassas som manliga-, kvinnliga- eller blandade 

yrken/studier. För att kunna göra detta har jag använt mig av Statistiska centralbyråns 

undersökningar, Arbetsförmedlingens yrkesdefinition, Högskoleverket rapport om kvinnor 

och män i högskola samt kontaktat olika institutioner som utbildar personer till dessa yrken 

och på så sätt fått svar på mina frågor. 

I högskolerapportern visas det att inom ämnesoråden som vård, omsorg, undervisning, 

humaniora, teologi, medicin, odontologi, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap samt 

konstnärlig verksamhet är det flest kvinnor som utexamineras. Exempel på yrkeskategorier 

som kan vara typisk kvinnliga är sjuksköterska, apotekare, sjukgymnast, tandläkare, 

tandhygienist, psykolog, personalvetare/beteendevetare, lärare, specialpedagog, receptionist, 

barnmorska, frisör, undersköterska, barnskötare m.m. Studie- och yrkeskategorier som till 

viss mån definieras för både män och kvinnor är ekonom, läkare, gymnasielärare, jurist m.m. 

Vissa yrkeskategorier som eleverna angav var oklara, det finns inga etablerade sätt att 

kategorisera till exempel egenföretagare eller bara anställd i ett visst företag, då krävs 

ytterligare uppgifter om verksamheten.  

Inom ämnesområden så som teknik, lant- och skogsbruk, sjöfart och maskinteknik är 

det flest manliga studenter som utexamineras. Det finns även skillnader inom 

ämnesområdena. Exempelvis finns det inom naturvetenskapligt ämnesområde och 

inriktningar inom matematik, teknikvetenskap, odontologi och farmaci m.m. män respektive 

kvinnor som dominerar. Exempel på typiska manliga yrkeskategorier är civilingenjör 

elektronik/datateknik/automation, civilingenjör energi-/elektroteknik, civilingenjör 

industriell/ekonomi/organisation, civilingenjör maskin/fordon/farkost, civilingenjör fysik, 

programmerare, brandingenjör, elektriker, bilmekaniker, yrken inom bygg (svetsare, byggare, 

skickare) m.m.  
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4 METOD  

Stukát menar att det är forskningsproblemet som styr metodvalet och därför är det viktig att 

reflektera och göra en lämplig bedömning av vilken metod som passar bäst för 

undersökningen (2009:36). När syftet och frågeställningen blev tydligare var det dags för mig 

att välja metod för att kunna genomföra undersökningen. Många forskare bl. a. Stuckat 

(2009:34) och Holme & Solvang (1991:93) menar att man kan vinna mycket och få ett mer 

fruktbart forskningsresultat om man använder sig både av kvantitativ och kvalitativ metod, 

vilket i detta arbete gjordes.  

Den kvantitativa metoden har oftast enkät som undersökningsinstrument och lämpar sig 

bäst då man vill nå en större grupp av människor och genom statistiska analysmetoder för att 

få inblick och insikt i problemkomplexet och se om det finns ett samband mellan de 

formulerade frågeställningarna och deras mätbarhet i resultatet (Stukát 2009:31). Det primära 

intresset för detta arbete är att få förståelse för ungdomars studie- och yrkesval efter 

gymnasiet.  

I detta arbete har den kvantitativa metoden ytterligare en uppgift. Den har även 

fungerad som ett underlag för de kvalitativa intervjuer som är den primära forskningsmetoden 

för detta arbete. Med hjälp av den kvalitativa datainsamling och databearbetning var det 

möjligt att tränga in djupare i materialet och på så sätt få en förståelse för ungdomarnas 

livsvärld. Det centrala i arbetet är att förstå sociala fenomen utifrån individens egen 

uppfattning och upplevelse (Kvale 2009:133). Mina intervjuer har haft ambitionen att fungera 

som livsvärldsintervjuer vilka enligt Spradley kan beskrivas på följande sätt:  

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet 
det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du 
upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig 
att förstå”? (Kvale 2009:140). 

Genom intervjuerna vill jag därför förstå hur ungdomar tycker och tänker när de väljer sina 

framtida studie- och yrkesval.  

4.1. Val av skola 

4.1.2. Varför Stenskola  

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur elever som går ett teoretiskt program gjort sina 

studie- och yrkesval ska undersökningen genomföras på ett gymnasium (som jag kommer att 

kalla för Stenskola). Denna skola har två program som är samhällsvetenskapligt- och 

naturvetenskapligt program. Efter många överväganden om vilken skola jag skulle välja 

kändes det rätt att välja Stenskolan av två orsaker. Dels valde jag Stenskolan som 

undersökningsobjekt för att den enbart har dessa två program dels för att jag har genomfört 
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min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) där och många av skolans elever känner eller har 

haft kontakt med mig vid olika sammanhang under en lång praktikvistelse i skolan.  

Skolan ligger som jag fortsättningsvis kallar staden-X utanför Stockholms stad med 

goda förbindelse till huvudstaden. Pendeltågsstation och en mindre bussterminal gör det 

enkelt för ungdomarna att de kan på ett smidigt sätt ta sig fram till skolan vilket är bl.a. viktigt 

för ungdomarnas val av skolan eftersom det är på detta sätt de flesta av eleverna tar sig till 

skolan. Det strategiska läget med goda kollektivförbindelser, två teoretiska program samt ett 

brett urval av kurser har bidragit till att skolan har fått ett bra rykte i staden och i de 

omkringliggande orterna. Detta goda rykten har i sin tur gynnat skolan genom att ”duktiga 

ungdomar” från de omkringliggande små samhällena har sökt sig till skolan. Skolan har höga 

intagningspoäng vilket gör att de som inte uppnår intagningskvoten inte kan komma in på 

grund av att det är en liten friskola som har en begränsat antal av 300 platser för eleverna. I 

varje årskurs finns det ca hundra elever som är uppdelade i två naturvetenskapliga klasser och 

en samhällsvetenskaplig klass.  

Ett annat skäl till att jag valde just detta gymnasium och inte ett annat teoretiskt 

gymnasium i samma stad, beror på elevsammansättningen. I de andra teoretiska skolorna i 

staden finns det ett större antal elever med en annan etnisk bakgrund och skolorna har en mer 

mångkulturell prägel. För elever som går i dessa skolor kan val av studier och yrken bero på 

andra orsaksfaktorer som integration, utanförskap och etnisk tillhörighet m.m. och inte främst 

beroende av socio- kulturella och könstillhörighet. Med detta menar jag inte att elever med 

annan etnisk bakgrund inte påverkas av dessa faktorer utan att även andra faktorer som jag 

nämnde innan kan påverka deras val.  

4.2. Val av respondenter 

Kvale (2009) menar att det beror helt på arbetets syfte och frågeställning hur många som ska 

ingå i studien. Målgruppen för denna undersökning är elever som går årskurs tre på den ovan 

nämnda gymnasieskolan. Att just denna grupp står i fokus beror främst på att det är de elever 

som ska gå ut gymnasiet till våren och ska eller har sökt till högskola/universitet eller något 

yrke som de ska syssla med under den närmaste framtiden. Alla elever som går tredje året på 

detta gymnasium är målgrupp för undersökningen, det handlar i det stora hela om 89 elever. 

När det gäller intervjuerna använde jag mig av fyra ungdomar (kallas även för 

respondenterna). Valet av dessa elever gick till på följande sätt: När enkäten delades ut i 

klassrummen informerades eleverna om att det var frivilligt att skriva sitt namn på enkäten 

och att namnet enbart syftar till att få intervjupersoner till den andra delen av studien. Urvalet 

av intervjupersoner gick till på följande sätt: De insamlade enkätsvaren från båda 

naturvetenskapliga klasser blandades först ihop för att sedan återigen delas upp mellan två 
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högar, en hög med tjej namn respektive en hög med kille namn. Därefter drog jag 

slumpmässig en enkät från varje hög. Samma process upprepades med de 

samhällsvetenskapliga elevernas enkätsvar, enda skillnaden här var att det bara finns en klass 

med denna inriktning. Orsaken till att det valdes två tjejer och två killar är att se på vilka sätt 

könstillhörigheten och de sociokulturella aspekterna påverkar ungdomarnas val av framtida 

studier och yrkesval.  

4.3. Genomförandet  

När studiens syfte, frågeställningar och metodval var klar, var det dags att påbörja själva 

undersökningen. Ungefär tre veckor före undersökningens utförande kontaktade jag först 

Stenskolans skolledning (biträdande rektorn) och berättade först via telefon vad jag vill forska 

om och hur mitt tillvägagångssätt skulle vara. Jag skickade sedan även via mejl 

undersökningsenkäten och frågeguiden till henne. Efter att ha fått klartecken från 

skolledningen tog jag personlig kontakt med ämnesläraren i historia. En av anledningarna till 

varför jag valde just historieläraren beror på att undersökningsgruppen för studien, elever i 

årskurs tre på gymnasiet, har under denna lektion samlad undervisning samt att flertalet elever 

känner mig just från historielektioner som jag har haft med dem under min VFU-period i 

skolan. Även i detta fall presenterades studien för historieläraren via telefon och sedan 

skickades studiens undersökningsmaterial till honom.  

Historieläraren rekommenderade en specifik vecka som jag kunde genomföra studien. 

Målgruppen för undersökningen är elever över arton år och kunde själv avgöra om de ville 

delta undersökningen eller inte.  

De första två dagarna i veckan var avsatta för genomförandet av enkätundersökningarna 

i alla tre klasser (där 89 elever skulle ingå) och resten av veckan var avsatt för de (fyra) 

individuella intervjuerna. Historieläraren avsatte de första tjugo minuterna av sitt 

lektionstillfälle till presentation av studien samt att respondenterna skulle hinna med att fylla i 

enkäten. Jag förklarade för respondenterna att enkäten (bilaga A) var så utformad att de som 

ville skriva sitt namn på enkäten skulle få göra det, för att sedan genom ett slumpmässigt 

urval kunna även bidra med en personlig intervju för studien. Jag påpekade flera gånger att 

namngivningen på enkäten är helt frivillig.  

Den första klassen för undersökningen var en av de naturvetenskapliga klasserna där 

många av eleverna i klassen var närvarande och där majoriteten av dessa fyllde ut enkäten. 

Den andra klassen var den samhällsvetenskapliga och även där var flertalet av eleverna på 

plats och fyllde i enkäten. Den tredje klassen var den andra naturvetenskapliga klassen där 

utfallet på enkätundersökningen inte blev lika lyckad som de två första eftersom ett stort antal 

elever var på utlandsresa med skolan, vilket förklarar det låga deltagande av enkätsvar i denna 
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klass. Det var inte heller möjligt att dela ut enkäten vid ett annat tillfälle därför att eleverna 

efter studieresan skulle vara upptagna med sina projektarbeten och ingen ordinarie skoltid 

kunde offras.  

Både enligt Kvale (2009:133ff) och Stukát (2009:40) är intervjuns miljöaspekt av stor 

vikt. Det ska ske i en ostörd, förtrogen och behaglig plats där respondenterna kan känna sig 

trygga. Utifrån denna aspekt bokades ett grupprum i skolans bibliotek som har en hemtrevlig 

miljö. Under de fyra olika intervjuerna satt jag och varje enskild elev vid ett bord där jag hade 

min ipod på bordet för att spela in samtalet.  

Intervjuerna inleddes med att jag återigen presenterade undersökningsämnet och 

upplägget för respondenterna. Varje intervju påbörjades med att eleverna fick berätta lite om 

sig själv, vilka fritidsaktivitet de har, deras familjers bakgrund (vilka yrken deras föräldrars 

och utbildning har), var de bor osv. Alla fyra respondenter gav i intervjuerna ett avspänt och 

öppet intryck.  

Min roll som samtalsledarare behövdes inte hela tiden i diskussionen, utan 

respondenterna svarade noggrant och informativt på de frågor som jag ställde. I mitt arbete 

använde jag mig av den ostrukturerade intervjuformen, som enligt Stukát (2009:34-39) 

innebär att frågorna ställs i den ordningen som situationen bjuder till, behövdes jag enbart vid 

några tillfällen, då jag ställde några följdfrågor till respondenterna.  

Alla fyra intervjuer varade mellan 20-30 minuter och utfördes när eleverna hade håltimme 

mellan andra lektioner.  

4.4. Etiska riktlinjer 

Forskningsetik har vuxit fram under olika skeenden och händelser för att försäkra och 

garantera individens grundläggande skyddskrav. De etiska aspekterna i detta arbete har 

hämtats från det Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR Etikregler). 

En av dessa etiska aspekter är informationskravet som syftar till att forskaren måste ge 

information till alla som ska omfattas av forskningsstudiens syfte (HSFR Etikregler).  

Hänsynen till informationskravet togs genom att i god tid kontakta, presentera och 

informera skolledningen (biträdande rektorn) samt ämneslärare i historia via telefonsamtal 

och mejl (enkät och frågeguide skickades - bilaga) om studiens syfte. Efter godkännande från 

skolledningen och ämnesläraren blev nästa steg att kliva in i de olika historielektionerna och 

presentera studiens syfte för eleverna och fråga om de ville delta i enkätundersökningen och 

individuellt intervju. Enkäten (bilaga A) är så utformad att de som ville delta i en personlig 

intervju skulle skriva sitt namn på enkäten för att i efterhand kunna kontaktas för den 

personliga intervjun.  
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Det andra etiska kravet från HSFR är samtyckeskravet som syftar till att de 

medverkande i studien har rätten att avgöra om de vill delta i studien eller inte. De deltagande 

i studien informerades enligt de krav som ställs av vetenskapsrådets etikregel. Eftersom 

deltagarna i studien är över arton år behövdes det inte skickas något brev till föräldrarna för 

att få deras godkännande.  

Den tredje etikregeln som HSFR fodrar är konfidentialitetskravet som innebär att alla 

personuppgifter som ingår i studien skall användas med yttersta konfidentalitet. Inrättande av 

konfidentialitetskravet skedde genom att deltagande i studien försäkrades anonymitet vid 

varje kontakt- och undersökningstillfälle. Både deltagarnas och skolans namn är fingerade för 

att kunna garantera anonymitet.  

Den fjärde etiska regeln är nyttjandekravet som kräver att det inskaffade material om de 

enskilda individerna endast får brukas i forskningsändamål. Allt insamlat stoff förvaras på en 

säkerställd plats och att ingen information om deltagarna i studien lämnas ut till någon. 

Deltagarna i studien informerades om att studien ska användas i forskningssyfte samt att 

dessa är en offentlig handling (HSFR etikregler).  

4.5. Validitet  

Med validitet menar Thurén (2007:26) att man undersöker det som är menat att undersöka. 

Enligt Stukát (2009:128) är validitet ett svårfångat och mångtydlig värde men elementär för 

studiens tillförlitlighet. Man ska alltid vara medveten om att man aldrig kan uppnå hundra 

procentig validitet. Genom denna medvetenhet är man förberedd på att 

undersökningsdeltagarna, kan hemlighålla information.  

I studien användes enkätundersökning för att ge ett underlag till diskussionen kring hur 

socio- kulturella faktorer och könstillhörighet påverkar respondenterna i deras val av framtida 

studier. Nackdelen med enkäten är att deltagarna i studien inte alltid svarade på alla frågor. 

Men för att fylla denna lucka och uppnå en så hög validitet som möjligt gjordes även 

individuella intervjuer. Problematiken med intervjuer är att respondenten inte alltid till fullo 

ger tillgång till sin livsvärld. Detta kan innebära att man kan framhäva att man är den person 

som man ”egentligen inte är” eller så berättar man inte allt.  

I undersökningsdelen används citat ur respondenternas beskrivningar för att läsarna 

själv skall kunna dra egna slutsatser av det inskaffade undersökningsmaterialet. Det har även 

ställts följdfrågor i de individuella intervjuarna för att respondenterna ska svara på det som 

studien syftar till. När enkäten delades ut till eleverna fanns det möjligheter för eleverna att 

ställa frågor om eventuella oklarheter eftersom jag var närvarande tills enkäten var ifylld. 



 15 

Förhoppningsvis har den validitet uppnåtts som är möjligt att åstadkomma för 

undersökningen.  

4.6. Reliabilitet  

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, alltså om studien utförs på ett korrekt sätt. I den 

kvantitativa metoden (enkäten) fanns jag på plats för att på så sätt även höja svarsfrekvensen. 

Av de 89 respondenterna svarade 63, vilket utgör ca 71 procent. Esaiasson m.m. (2004) menar 

att en tillförlitig kvantitativ undersökning kan räkna med ett bortfall på 20 till 30 procent. 

Bortfallet av deltagarna när enkäten delades ut kan bero på olika orsaker, såsom sjukdom, 

skolk eller studieresa med skolan m.m. Bortfallet försvårade alltså inte studiens tillförlitlighet 

eftersom en stor del av respondenterna ändå deltog i enkätundersökningen. Frågorna i enkäten 

ligger bl.a. till grund för utformningen av den kvalitativa forskningsintervjun.  

När det kommer till reliabilitet i den kvalitativa metoden skriver Stukát (2009:130) att 

det är väldigt svårt att kunna garantera den men att den är viktig och nödvändig. Det är svårt 

att kunna föreställa sig att om en annan forskare med exakt samma frågeguide, 

intervjupersoner, skola och lokaler skulle komma fram till det resultat som denna studie visar. 

Andra faktorer såsom respondenternas tidigare tillförlitlighet, bekantskap och den specifika 

interaktion som skapats mellan intervjuare och respondent gör situationen så gott som 

oupprepligt. För att säkra reliabiliteten i den kvalitativa delen av undersökningen har jag 

noggrant redogjort varje steg som utfördes för att på så sätt även läsaren ska kunna skapa sig 

en bild av hur tillförlitligt denna studie är.  

5 Teori 
I denna del av studien presenteras genusteoretiska ansatser hur genus och könsroller skapas 

och vilka påverkan dessa kan ha på våra val och handlande. Den andra teoretiska ansatsen är 

att förklara Bourdieus teori och hans olika kapitalformer och dess påverkan på våra val i livet.  

5.1. Genusteori och dess användning i föreliggande undersökning 

En del av studiens syfte är att undersöka om elever på ett teoretiskt gymnasium påverkas av 

sin könstillhörighet när de väljer sina framtida studie- eller yrkesval. För att kunna se om 

könsaspekten har betydelse i ungdomarnas val ska jag använda mig av teoretiker som 

undersöker genus- och könsrollskapande och dess påverkan på det manlige respektive 

kvinnliga könet.  

Arvaston & Ehn menar att genusforskningen hjälper oss att kunna se hur könsidentitet 

skapas och hur stereotypiska tankesätt bestämmer ens självbild och kategorisering av andra 

samt vad som anses vara en norm och vad som förväntas av en individ för att kunna passa in i 

dessa normer (2007:26).  
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Enligt Goffman måste det finnas förutsättning för att kunna skapa genusidentitet 

(1977:313ff). Den mänskliga individen behöver inte något för att kompletteras utan den 

behöver genusidentiteten för att bli komplett. Det som Goffman menar är, att den mänskliga 

individen inte behöver något som gör den komplett, utom det som behövs för att kompletteras 

är genusidentiteten. Denna identitet sitter djupt inrotat i vår självmedvetenhet, enligt Goffman 

är det genus som bestämmer vilka vi är (1977:315).  

Enligt Butler (Nordberg 2005b:12) är genus en effekt av olika beteende som orsakas av 

hur vi handlar. En orsaksförklaring till att genus är så viktig för oss är enligt Goffman att den 

är den mest primära identiteten hos oss människor som hjälper oss att skapa identiteten via 

våra beteenden och inte på grund av våra biologiska skillnader.  

Vidare menar Goffman att det faktum att genus har fått ett fast utgångsläge, borde 

förstås utifrån processer som vi hela tiden återupprepar för att dessa ska gälla (1977:13ff). 

Genusperspektivet gör det möjligt att kunna se vilka egenskaper som associeras med det 

kvinnliga respektive manliga könet och på så sätt få förståelse för att dessa egenskaper, 

beteende och handlingar är socialt konstruerade och förs vidare genom inlärning av 

socialiseringsprocesser.  

Connell skriver att de kroppsliga skillnaderna och de sociala faktorerna oftast 

associeras som om dessa två är avskilda delar från varandra, vilket i princip skulle innebära 

att kvinnor respektive män har olika egenskaper. Man tillskriver kvinnor egenskaper såsom 

att dessa är omvårdande, pratiga, sociala, lättpåverkade, sentimentala och instinktiva, medan 

män anses ha egenskaper såsom att vara envisa, aggressiva, diskreta, förnuftiga och 

utforskande (Connell 2003). Hydén & Månsson skriver att dessa är inrättade i sitt kontextuella 

sammanhang och är därmed möjliga att förändras över tid (Meeuwisse m.m 2006:269).  

Utifrån det ovan sagda är det en av studiens syften är att undersöka om könsaspekten 

påverkar ungdomarnas framtida studie- och yrkesval, bl.a. genom att se vilka egenskaper som 

tillskrivs det kvinnliga respektive manliga könet.  

 5.1.1. Hur könsroller fördelas 

Giddens (2003:371ff) använder begreppet könsroller utifrån ett sociologiskt perspektiv när 

han beskriver könsskillnader mellan män och kvinnor. När man pratar om könsroller i det 

vardagliga åsyftar man, att pojkar respektive flickor fostras till olika beteende som har med 

deras olika biologiska skillnader att göra. Eftersom begreppet används i det vardagliga språket 

har det enligt Giddens (2003:371ff) fått en mångtydlig betydelse för att förklara de skillnader 

som finns mellan män och kvinnor. Ett bättre begrepp för att förklara strukturella och 

institutionella könsskillnader hittar man i studier som beskriver könsrollernas 



 17 

socialiseringsprocesser. Dessa menar att inlärningen av könsroller äger bland annat rum i 

familjen, i de statliga utbildningssystemen m.m. (Giddens 2003:374ff).  

Även Svaleryd (2002:29-30) är på samma linje som Giddens. Hon menar att det inte 

enbart är de biologiska skillnaderna och uppdelningen av människans könstillhörighet i två 

delar som förklarar genus, utan genus innebär varje individs förståelse och tolkningen av det 

sociala, kulturella och dess biologiska köns formande inom det sociala systemet. Arvastson & 

Ehn (2007:69) menar att könsskillnaderna som finns i vårt samhälle kan påverka oss medvetet 

eller omedvetet i vårt val i livet genom hur vi ser på oss själva som man eller kvinna eller hur 

omgivningen uppfattar oss. Rithander menar att föräldrar och pedagoger har en avgörande roll 

i barn och ungdomars fostran och utveckling. Den verklighetsuppfattning barn och ungdomar 

får utgör deras vardagliga formande (1991: 14-19). Det är vi, de vuxna som influerar barn och 

ungdomar i deras uppfattning om vad som är manligt kontra kvinnligt genom att ställa krav 

och förväntningar på vad som är normalt. 

Forskarna Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) menar att när barnet kommer till världen 

är det omedvetet och ointresserad av vilket kön det har. Könsidentifikationen, att vara en 

pojke eller en flicka, skapas stegvis i interaktion med människor runt omkring dem. Savaleryd 

skriver att små barn tidigt i åldern härmar efter den vuxna världen och på så sätt utvecklar de 

egenskaper som de vuxna godtar (2002:29). Omgivningen, den vuxna världen, uppmuntrar de 

handlingar som överensstämmer med barnet biologiska kön och ifrågasätter de som går emot 

barnets kön (SOU 2004:115 s 36). 

Etnologen Marie Nordberg instämmer med denna syn, hon menar att 

samhällsstrukturerna bejakar att flickor ska vara snälla, tillbakadragna, duktiga och tysta och 

att pojkar ska var tuffa, busiga, bråkiga, stökiga och högljudda. Även hon menar att ett sådant 

uppförande uppmuntras och beröms av omgivningen som flickor och pojkar lever i 

(Arvastson & Ehn 2007:30-33). Även Giddens (2003) och andra teoretiker är inne på samma 

spår gällande könsrollssocialisation. De menar att det faktum att pojkar och flickor lär sig sina 

könsroller beror framför allt på de negativa och positiva sanktioner som de sociala krafterna 

utövar. Exempelvis kan positiva sanktioner för pojkar var, ”Vilken duktig pojke du är som 

inte gråter!” eller negativ associerade sanktioner, ”Pojkar leker inte med dockor!”. Med 

hjälp av dylika sanktioner befäster man de förväntade könsrollerna hos pojkar och flickor 

(Giddens 2003:372). Lever barnet inte upp till dessa biologiska förväntningar tyder detta på 

att hon eller han beter sig på ett avvikande sätt som kan ha förorsakats av otillräckligt eller 

felaktig socialisation (ibid. 2003:372). Etnologen Rebecka Lennartsson berör även de 

kulturella ideal om hur killar och män skapas. Hon menar att deras skapande är beroende av 
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vilka ideal som kulturen anser vara de rätta och riktiga för skapandet av det manliga könet, 

vilket ungdomarna bär med sig utanför skolmiljön (Arvastson & Ehn 2007:41). 

Connell och andra forskare betonar att de sociala miljöer som elever vistas i t.ex. skolan 

har två effekter. Den första effekten är att den hjälper till att utjämna skillnaderna mellan 

könen genom att skapa likheter mellan tjejer och killar. Den andra effekten är att skolan 

skapar kön, maskulinitet, femininet och hierarkier både mellan och inom könstyperna 

(Arvastson & Ehn 2007:30). Både genusskapande och könsrollsidentifikation är viktiga 

aspekter för studien. Dessa kan hjälpa till att få en inblick och förståelse för elevers sätt att 

göra sin framtida studie- och yrkesval.  

5.2. Bourdieus teori och dess tillämpning 

Den andra delen av studien är att undersöka om sociokulturella faktorer påverkar elever på ett 

teoretiskt gymnasium rörande hur dessa väljer sina framtida studie- och yrkesval.  

I Bourdieus sociokulturella utbildningssociologi kan vi få stöd för vår antagande att 

människors handlingar utförs inom kollektivet och inom det sociala sammanhanget. Bourdieu 

menar att hur vi beter oss är beroende av de olika kontexter och sällskap vi befinner oss i. Hur 

vårt handlande påverkar framtida situationer är avhängig av våra tidigare erfarenheter. Dessa 

sammantagande erfarenheter kallar Bourdieu för habitus, vilka beskriver människornas olika 

kulturella och sociala bakgrund. Det är denna bakgrund som formar människan. Habitus 

hjälper oss att handla i olika sammanhang som känns naturliga för oss. Vi kan avsiktlig forma 

och förändra vårt habitus genom de val vi gör i livet (Bourdieu 1977). 

Bourdieus teori om hur människan agerar kan förklaras genom hur fenomenologi och 

strukturalism förhåller sig. Olesen & Pedersen (2009) skriver att för Bourdieu innebär 

fenomenologi inte enbart att människan är en social aktör som tar hand om sitt eget öde och 

liv och på så sätt ger mening till sitt liv utan för honom betyder fenomenologi även en 

kroppsfenomenologi. Med detta menas att de erfarenheter som människan gör förkroppsligas i 

kroppen och på så sätt blir betydande och insiktsbäranden för människans förståelse av sin 

livsvärld ur ett historiskt perspektiv (2009:142-143). 

Strukturalism betyder för Bourdieu inte enbart förklaringar av människans handlande i 

det sociala livet inom strukturerna som kan vara seder, traditioner, språk m.m. Bourdieu 

menar även att de objektiva strukturerna håller sig omedvetna och osynliga i kulturen och för 

kulturens medlemmar. Detta innebär att människan handlar inom de vardagliga sociala 

strukturerna utan att vara medveten om sitt handlande inom strukturerna. Olesen & Pedersen 

(2009) sats kan förtydliga det hela: ”Det är inte människan som talar genom strukturerna utan 

strukturerna som talar genom människan” (Ibid:142-143). 
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5.2.1. De olika kapitalformerna 

För Bourdieu är symbolisk kapital ett av de elementära sociologiska begreppen i hans teori. 

Denna inbegriper alla materiella och symboliska resurser som anses betydelsefulla i ett visst 

socialt sammanhang (Brody 1990:171). Begreppet symbolisk kapital kan enbart existera 

under vissa premisser. En av dessa premisser är att det finns människor som anser att vissa 

specifika egenskaper och tillgångar har ett visst värde. Symboliskt kapital är därmed 

avhängighet av att det råder överensstämmelse mellan objektiva strukturer (som kan räknas 

som individer, grupper, institutioner) och ett system av dispositioner hos människor (Brody 

1990:171)  

Det kulturella kapitalet är det symboliska kapital som visar vad en kultur sätter högt i 

den kulturella kontexten (Olesen & Pedersen 2009:148). Man kan t.ex. vara en berömd och 

uppskattat skådespelare och accepteras av den övre - och medelklassen utan att inneha något 

ekonomiskt kapital. Bourdieu menar att kulturell kapital inte är ett beständigt tillstånd utan är 

rörlig och föränderlig beroende av det kulturella sammanhanget (Broady, D. 1990:171-172). I 

det kulturella kapitalet ingår även utbildningskapitalet.  

Att elever som är väl utrustade med kulturellt kapital har goda utsikter till en 
privilegierad framtid hänger samman med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta med 
att förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet och 
yrkeslivet och denna sociala värden i övrigt erbjuder (Broady 1990: 177). 

Bourdieu anser att om en elevs föräldrar fått tillgång till ekonomisk kapital med hjälp av ett 

yrke, som är avhängigt av en akademisk utbildning, så kommer troligtvis denna elev ta efter 

det högre utbildningskapitalet och välja utbildning efter detta (Bourdieu 1986).  

Enligt Bourdieu har skolsystemet två funktioner, den första är att lära nästkommande 

generationer de kulturella metoderna så att dessa kan klara sig genom att skaffa sig ett arbete 

och på så sätt garanterar sin tillvaro. Den andra funktionen som skolsystemet har är att 

reproducerar de sociala klasserna i ett givet samhälle (Olesen & Pedersen 2009:150). 

Utbildningskapitalet har en avgörande roll i min studie genom att den bidrar med förståelse 

för elevernas kulturella och sociala bakgrund som kan vara avgörande för hur eleverna gör sin 

framtida studie- eller yrkesval.  

Med socialt kapital menar Bourdieu de rätta sociala kontakterna som behövs för att 

kunna skaffa sig inflytande inom ett visst sällskap. Det kulturella kapitalet kan öppna många 

vägar för en människa men i viss mån kan det vara otillräckligt för att t.ex. att göra karriär. 

Inom t.ex. politiska och ekonomiska kretsar är den som innehar socialt kapital som får 

möjlighet till vissa yrken.  Det sociala kapitalet skapas ofta inom familjerelationer eller inom 

sällskap som är en del av privat- eller yrkeslivet (Olesen & Pedersen 2009:148).  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt ska jag först presentera de utvalda respondenterna som användes i den 

kvalitativa undersökningen. Därefter ska både enkätundersökningens resultat och de fyra 

elevernas intervjusvar presenteras i fyra uppdelade avsnitt. I denna del av undersökningen ska 

även redovisas hur de teoretiska ansatserna och till viss del tidigare forskning förhåller sig till 

det undersökta materialet.  

6.1. Bekantskapen med fyra elever i Stenskola? 

Tina är arton år och går sista året på det samhällsvetenskapliga programmet i Stenskola. 

Hon är äldst av tre syskon, har en liten syster och bror.  På sin fritid jobbar hon på en 

bondgård, städar kontor, träffar kompisar, tittar på filmer med vänner, springer tre till fem 

gånger per vecka, går ut med sin hund och fotograferar med en kompis.  

Karl är arton år, även han går sista året på samhällsvetenskapliga program i Stenskolan. 

Han är äldst av syskonen, han har en bror som är tre år yngre. Karl har spelat innebandy i tio 

år men slutade med det eftersom han tappade lusten. Just nu har han inte sysslat med något 

speciellt på sin fritid, men han gör vanliga saker som att vara med vänner, läser väldigt 

mycket och sitter vid datorn.    

Lars är nitton år går sista året på det naturvetenskapliga programmet i Stenskola. Han är 

äldst av tre syskon, hans yngre syster går andra året naturvetenskapliga program på samma 

skola. Sedan har han en halvsyster, ”det är pappas barn med hans nya”. Lars tycker att det är 

skönt att vara äldst, men ibland kan det vara jobbig eftersom han är enda killen i 

syskonskaran, det är honom systrarna frågar om nästan allt som t.ex. byta däck, måla rummet 

m.m. Men Lars tycker att detta bara är bra för när det är dags för honom att flytta hemifrån så 

kan han allt detta. Lars idrottar och sportar ganska mycket, han har provat det mesta från 

kampsport till ridning. Det som han har hållit på med ganska länge är fotboll men han slutade 

med detta förra hösten därför att han inte var sugen längre. Han har varit fotbollsdomare för 

knattarna men slutade även med detta. Just nu så springer han och styrketränar, lyssnar på 

musik, är med kompisar och läser mycket, han läser nästan ut en historisk roman i veckan.  

Anna är arton år och även hon går sista året på det naturvetenskapliga programmet i 

Stenskola. Hon är äldst av tre syskon, hon har en lillasyster som går andra året på gymnasiet i 

en annan skola och en lillebror som går i nian. Anna tycker att det är jätteskönt att vara äldst 

av syskonen, hon tycker att man känner sig som ”kung” och detta är ”soft”. På sin fritid är 

Anna aktiv inom kyrkan. Intresset för kyrkoverksamheten kom i samband med hennes 

konfirmation. Hon har varit konfirmationsassistent för en konfirmationsgrupp och har både 

suttit i kyrkans unga styrelseförbund och i stiftets lokala styrelsedistrikt där man bestämde 
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budget och lägeraktiviteter, men avgick nyligen på grund av framtida 

universitets/högskolestudier. Förutom kyrkan intresserar sig Anna och en kompis för 

showdans. De skapar sin egen koreografi och mixar låtar vilket hon tycker är jätteroligt.  

6.2. Uppväxtens påverkan på framtida studie- och yrkesval? 

I enkäten (se bilaga A) ställdes bl.a. frågan om var respondenterna är födda och var de bor. I 

första delen av frågan visade det sig att flertalet av respondenterna, över 92 procent, är födda i 

Sverige, fem procent är födda i ett annat europeiskt land och tre procent är född i ett land 

utanför Europa. Den andra delen av frågan, var respondenterna bor visar att 79 procent av 

eleverna bor i staden-X där Stenskolan ligger och 21 procent kommer från små orter och 

samhällen som ligger runt omkring staden-X. I de individuella intervjuerna fanns det större 

utrymme att ta reda på respondenternas uppväxtmiljö och hur de bor nu. Ur vissa av dessa 

svar kan man tolka detta som att föräldrarna aktivt och beslutsamt valt att bosätta sig i små 

orter eller samhällen. 

Tina – Jag är född i Sverige och vi bor i villa just nu, min familj och jag har flytta lite runt till olika 

ställen när jag var yngre men vi har hållit oss till små ställen hela tiden för att mina föräldrar ville 

ha en trygg uppväxtmiljö och inte massor med stök så de har valt bort staden-X (som är en mellan 

stor stad söder om Stockholm) för att de tycker att det är mycket ungdomar och för mycket stök.  

Karl – Vi bor i ett radhus och har alltid bott där, i kommun-Y (en liten kommun som ligger söder 

om Stockholm), och jag är född i Sverige. 

Lars – Jag är född i Sverige och först bodde vi i staden-X men flyttade ut, det var ganska stökig när 

jag var liten i staden-X så ville mamma och dem att vi skulle flytta utåt så att jag fick en bra 

uppväxt. 

Intervjuaren – Fick du det? 

Lars – Det anser jag att jag har fått i alla fall hyfsat så.  

Anna – När jag var liten bodde vi på ett lite ställe utanför staden-X men vi flyttade upp till Dalarna 

i Falun för pappa han fick jobb där men efter tre år flyttade vi till en kommun-Y. Jag glömde säga 

att jag är född i Sverige.  

Ur respondenternas utsagor om uppväxtmiljö visade det sig att alla fyra elever bor i mellan -

och små samhällen. En av de främsta orsakerna till att de bor där är att vissa av föräldrarna 

tycker att de på så sätt får en bra uppväxtmiljö där de kan växa upp i trygghet och på så sätt 

slippa problem med andra ungdomar i skolan och kompiskretsar som finns i staden-X. Svaren 

från respondenterna bekräftar både Giddens antagande och Bourdieus teori om att de 

kulturella miljöerna i form av kulturellt kapital och samspelet med andra i form av socialt 

kapital anse både av deras föräldrar och de själva som viktiga för att kunna lyckas i det sociala 

livet och i deras framtida liv gällande studier och yrken.  
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Enligt enkätundersökningens resultat bor 79 procent i staden-X. Detta är inga generella 

slutsatser utan man kan tolka detta på två sätt. I enkäten ställdes inte någon specifik fråga om 

de alltid har bott i samma stad och eller om deras uppväxtmiljö påverkat dem på ett positivt 

eller negativt sätt. Men eftersom en stor andel, 79 procent, av eleverna bor i staden-X kan 

man tolka det som att uppväxtmiljö i staden-X är relativa bra, för om så inte skulle vara fallet 

skulle en större andel av respondenterna inte kunna gå i Stenskola, eftersom skolan ställer 

höga krav på sina elever.  

6.3. Föräldrars påverkan av gymnasieval  

I enkäten ställdes ingen specifik fråga angående varför de just valde detta gymnasium eller 

om deras föräldrar har påverkat dem i deras val av gymnasium men i intervjustudien ställdes 

dessa frågor. Att jag valde att ha den med i undersökningsdelen beror främst på att 

föräldrarnas erfarenhet och syn på vilket gymnasium eller inriktning deras barn väljer kan 

påverka dem i deras val inför framtiden. Alla fyra respondenter anser att deras föräldrar på ett 

eller annat sätt har påverkat dem i deras val av gymnasiet. I vissa av intervjusvaren ser man 

att föräldrarna har varit starkt insatta i barnens val av gymnasium och i andra fall hade 

föräldrarna en vägledande roll.  

Intervjuare – Har dina föräldrar påverkad dig i ditt val av gymnasium och program eller bestämde 

du själv vad du ville läsa för gymnasieprogram?  

Anna - Jag har likaså haft ganska klart för mig i nian, jag viste vad jag ville ungefär, jag vill bli 

läkare. Då kanske ska man plugga natur och natur är så bred så även om jag skulle ångra mig så 

kan jag göra vad jag vill, nästan. Sen de vill väl att det ska gå bra. Vi pratar om likaså, vad jag 

tänker välja vad jag tänker göra. Jag vet att min lilla syster tänkte välja media och då fick hon 

motsättningar från mamma och pappa, de kände att foto det inte var så brett, så mamma och pappa 

sa att detta inte var bra. De har väl sina åsikter, men än sen.  

Tina - Mina föräldrar har pushat mig ganska mycket till att välja teori gymnasium och jag tror att 

detta har varit bra, för mamma gick inte ens ut gymnasiet, och pappa gick en tvåårig linje, och 

kände själva att de jobbade som väktare innan de började plugga båda två, och att man verkligen 

ska gör det man vill och då har man bäst möjligheter på en teori gymnasiet. Hela familjen försöker 

ger råd till min syster att börja plugga på ett teoretiskt gymnasium som motsvarar den som jag går 

på just nu. För att hon ska också få större möjligheter att få välja det hon vill jobba med i framtiden. 

Så de har pushat mig ganska mycket till att välja ett gymnasium där jag kan bli något av. I alla fall, 

om jag ville bli kock, då skulle de ha sagt gå kocklinjen så får du jobb direkt efter. När jag var 

osäker när jag valde in, så tänkte jag att det var bra att väljer ett bra gymnasium. De var väl lite med 

och påverkade mig i mitt val av gymnasiet, de tyckte att ett av de andra teoretiska gymnasierna här 

i kommunen har ett dålig ryckte, och det andra gymnasiet har inte så mycket kurser, så de var rätt 

insatta eller de är även nu väldigt insatta vad jag ska välja efter gymnasiet. Mina föräldrar har sagt 

att jag får bo gratis hemma om jag börjar pluggar vidare så slipper jag ta studielån men det tjuter i 

sig eftersom jag ska plugga i Uppsala.  
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Karl - Jag tror att de är så bra som föräldrar kan vara när det gäller att hjälpa, de försöker inte att 

pusha mig åt någonting, vilket inte har varit jätte bra för mitt skolarbete kanske, jag är rätt lat av 

mig överhuvudtaget jag kunnat ha ansträngd mig lite mera i skola. Men när det gällde gymnasium 

och framtida val, så har de lyssnat på vad jag har för tankar, så tycker de att det låter bra, och ställer 

kritiska frågor som är väldigt bra för mig att tänka över själv. Som framtida boende och kommer du 

att få ett jobb och så, sådant som föräldrar oroar sig för, de känner en bättre en man känner sig 

själv. Och det är lite läskigt, speciellt mamma är sån, man vet inte hur hon gör det, men hon gör 

det. 

Lars - Ja, det är klart att de har gjort det, pappa ville att jag skulle läsa natur för han tyckte det är en 

linje där man inte kan göra något fel. Både mamma och pappa ville dock inte att jag skulle gå på 

(namn på två gymnasier i staden-X) för de tyckte att dessa inte är så bra.  

Tinas föräldrar har påverkat och pushat henne mycket för att hon ska välja ett teoretiskt 

gymnasium. De försöker även påverka hennes yngre syster att hon ska välja samma bana som 

Tina har gjort. I Annas fall behövde hennes föräldrar inte anstränga sig mycket för hon hade 

redan klart för sig vad hon ville läsa. På liknade sätt som i Tinas fall, ville Annas föräldrar 

påverka hennes yngre syster så att hon också ska läsa ett brett gymnasium program. För Karl 

kändes det som att hans föräldrar har påverkat eller hjälpt honom i sitt val genom att ställa 

kritiska frågor. I Lars fall ville pappan att han skulle läsa natur, för det är en linje där man inte 

kan göra något fel. Man kan här se att föräldrarna vill att deras barn ska lyckas i livet. Därför 

tycker dem att deras barn helst ska gå ett brett gymnasieprogram som ger möjligheter till 

högre studier. På detta sätt kan deras barn få tillgång till bra och prestigefulla yrken som kan 

öppna många vägar både inom den sociala och kulturella världen, vilket enligt Bourdieus 

mening utbildningskapitalet erbjuder. Ett annat incitament som kom fram ur intervjusvaren 

var att ungdomarnas föräldrar värderar att deras barn går i en bra skola eftersom de vill som, 

Arvastson & Ehn menar söka sig till likasinnade så att dessa kan särskilja sig från de andra på 

ett gott sätt, vilket även bekräftar Bourdieus teori om att de rätta sociala kontakterna är 

nödvändiga för att kunna lyckas i deras framtida liv.  

6.4. Föräldrarnas utbildningsnivå 

I enkäten ställdes bl.a. frågan om föräldrarnas utbildningsnivå och svaren resulterade i att elva 

procent av både fäderna och mödrarna har gått ut grundskolan, 40 procent av båda föräldrar, 

var av 35 procent av mödrarna och respektive 43 procent av fäderna har gått ut gymnasium. 

40 procent av båda föräldrarna, varav 43 procent av mödrarna respektive 40 procent av 

fäderna har gått ut högskolan/universitet och 9 procent av båda föräldrar varav 12 procent av 

mödrarna respektive 6 procent av fäderna har en annan form av utbildning eller ingen 

utbildning alls.  
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En annan fråga som ställdes i enkäten var, ”Har du sökt till högskola/universitet den 

15.april?  Frågan resulterade i att 79 procent av målgruppen hade sökt till vidare studier. 

Intervjustudien visar också att alla fyra respondenter tänkte studera vidare på 

högskolan/universitetet, vilket framkommer tydligt i avsnittet studie- och yrkesval i 

intervjuerna.  

Karl – Båda är utbildade bibliotekarier, de träffades när de gick utbildningen i….(namn på stadem) 

Min mamma jobbar som en vanlig bibliotekarie, men pappa jobbar på ….(namn på biblioteket). 

Deras utbildning, jag är inte helt säker på, men jag vet att de inte direkt började med det för man 

behövde ett visst antal högskolepoäng för att kunna börja utbildningen.  

Intervjuaren – Vad har dina föräldrar för utbildning och vad jobbar de med idag? 

Anna – Min mamma är lärare i grunden, hon är svenska - och blidlärare, men just nu håller hon på 

med dyslexi utredningar, hon jobbar på skriv- och läsakademin på företaget (stort företag i staden-

X) med personer som har läs- och skrivsvårigheter. Och pappa är VD på ett företag (namn på 

företaget), det är el- bygg grej, jag har inte riktig koll på detta, jag tror han är elektriker i grunden, 

han pluggade teknik på gymnasiet.  

Intervjuaren – Studerade din pappa på högskola eller universitet? 

Anna – Alltså jag vet inte riktig, pappa jag är lite osäker men jag vet att han pluggade fyra år teknik 

på gymnasiet.  

Tina - Mina föräldrar har pluggat så länge jag kommer ihåg. De har både pluggade ihop sina betyg 

på komvux och min pappa började plugga till högstadielärare när jag var sex år och han fick jobb 

direkt efter och precis när han slutade plugget så började min mamma att plugga, min mamma 

pluggade till sjukgymnast på KI och hon blev klar året innan jag började gymnasiet. Hon har haft 

sommarjobb men det är svårt att få jobb som sjukgymnast här så hon har jobbat som personlig 

vårdare kombinerad med sjukgymnast på sitt jobb just nu och sen är hon arbetssökande också, plus 

att hon jobbar på en bondgård dessutom.  

Lars - Mamma läste på gymnasium till förskolelärare, efter några års arbete som förskolelärare 

bestämde hon sig för att plugga vidare på högskolan, jag vet inte riktig, men någon ekonomilinje på 

högskolan blev det. Och, pappa han läste också på högskolan, du vet han är narkossjuksköterska 

och då måste man ha läst på högskolan.  

I intervjusvaren ser man att nästan alla har akademiskt utbildade föräldrar. Av dessa svar kan 

man tolka att den akademiska utbildningen anses som viktig och har en hög status bland 

respondenterna, bl.a. på grund av att de själva tänker studera vidare (se avsnitt studier- och 

yrkesval). Att den akademiska utbildningen anses som högstatus blev bl.a. tydligt på två 

ställen i intervjuerna, när Anna skulle svara om pappan hade högre studier, då svarade hon lite 

generat och osäkert, att hon inte riktigt visste vad han hade studerat. Enligt Bourdieus ger 

utbildningskapitalet chansen att få ett privilegierat och bra arbetsliv, vilket även blev tydligt i 

Tinas svar, då båda hennes föräldrar i vuxen ålder studerat och skaffat sig akademisk 

utbildning och på så sätt fick möjligheten till ett yrkesliv och ingång i det sociala livet som 
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anses av värde. Att föräldrarnas kulturella kapital, där utbildningskapital ingår, kan ha 

påverkat eleverna i deras val till högre studier blir bl.a. tydligt i enkätsvaren där nästan 

dubbelt så många ungdomar som§ föräldrar studerar vidare. Detta tyder även på att 

ungdomarna är medvetna om att högre utbildning skapar många och breda vägar för deras 

framtida liv. 

 6.5. Valet av framtida studier och yrken 

I enkäten fick eleverna svara på om de ska jobba efter avslutade gymnasiestudier eller inte 

och utfallet på frågan blev att 19 elever av 63 skulle jobba efter gymnasiet, men enbart under 

sommaren - eller som extrajobb och fyra elever skulle åka utomlands som aupairflicka. En 

annan fråga som eleverna fick svara på var, ”Vilket är din första-, andra och tredjehandsval 

till högskolan/universitet, är det kurs eller program”? Enkätsvaren resulterade i att i 

förstahandsval valde 33 procent av tjejerna typisk kvinnodominerade studier/yrken mot 26 

procent av killarna som valde typiska mansdominerade studier/yrken. 14 procent av den 

målgruppen valde en studie- och yrkeskategori som ingår i den blandade kategori av studie- 

och yrken för både män och kvinnor (se definitionen manliga och kvinnliga yrken och 

studier). Sju procent av tjejerna valde en typisk manligt studie- och yrkeskategori mot fem 

procent killar som valde en mer kvinnlig inriktning och 15 procent ingick i kategorin annat, 

med detta menas att respondenterna inte svarade på denna fråga.  

När eleverna skulle svara på sitt andrahandsval till högskola/universitets studier visade 

resultatet följande: 27 procent av tjejerna valde typiska kvinnodominerade studier- och yrken 

mot 22 procenten av killarna som valde typiska mansdominerade studier- och yrken. 5 

procent av tjejerna valde en typisk mansdominerade studie- och yrkeskategori respektive 3 

procent av killarna som valde en typisk kvinnligt studie- och yrkeskategori, 9 procent av alla 

deltagarna valde en blandad kategori av studie- och yrken för både män och kvinnor och 33 

procent ingick i kategorin annat.  

Svaren för tredjehandsval till högskola/universitets studier visade att 20 procent av 

tjejerna valde typiskt kvinnodominerade studier- och yrken mot 15 procent av killarna som 

valde typiska mansdominerade studier- och yrken. 3 procent av tjejerna valde ett manliga 

studie- och yrkeskategori respektive 2 procent av killarna valde kvinnliga studie- och 

yrkeskategori och 6 procent av alla valde blandat studie- och yrkeskategori och 51 procent 

ingick i kategorin annat.  

I intervjustudien fick respondenterna berätta vilka val de gjorde gällande deras framtida 

studier och svaren liknade resultat i enkätstudien. Tjejerna väljer framför allt studier och 
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yrken från den kvinnodominerade kategori och till viss mån i mer än killarna till 

mansdominerade yrken medan killarna väljer sig främst åt mansdominerade yrken. 

ANNA 

Intervjuaren – Du har skrivit på enkäten att du vill studera till läkare. Varför valde du denna 

utbildning och har någon påverkat dig i ditt val?   

Anna - Jag skulle säga, självklart har mina föräldrar påverkat mig lite grann. Mamma har alltid 

tyckt att jag skulle sikta högt eller mamma och pappa tycker att sikta på någonting som är bra. Sikta 

inte på förskolelärare så har det var lite för jag tycker att det är jätteroligt att jobba med barn så där 

jag skulle lika gärna kunna bli pedagog i kyrkan likasom så de har väl påverkat mig lite men hör 

du, du kan ju mycket mer så men sedan har det stått mellan olika jag ville bli advokat, jag ville bli 

veterinär jag ville bli allt där skådespelare du vet när man är liten ville man bli prinsessa men sen i 

åttan och nian kände läkare det är det som jag ville bli.    

Intervjuaren - Om du kommer på läkarlinjen har du någon gång tänkt på om det är fler kvinnor än 

män som jobbar som läkare?  

Anna - Jag har inte riktig koll på detta, jag intresserade mig inte så mycket för jämställdhet 

egentligen.  

Intervjuaren - Vet du om det är jämt fördelat mellan män och kvinnor inom läkarkåren här i 

Sverige? Det finns ju skillnader t.ex. hur mycket man tjänar beroende om det är ett mansdominerat 

eller kvinnodominerat yrke. I kvinnodominerande yrkena tjänar man i regel mindre. 

Anna - Läkare var från början ett mansyrke men jag tror att nu är det ganska jämtfördelat om man 

går in på ett sjukhus så ser man ganska många kvinnlig läkare också så jag tror att det är ganska 

jämt. 

Intervjuare - Har könsaspekten påverkat dig i ditt val av framtida studier och utbildning? 

Anna - Nej det har det inte faktiskt. 

Intervjuare - Ditt andra studieval är psykolog, varför valde du just denna utbildning? 

Anna - Vi läste psykologi i skolan och jag tyckte att det var jätteintressant oh, men det kan vara lite 

jobbig och hålla på med, men nu tänkte jag att det var intressant så varför inte. Man skulle säga att 

det är ett vårdyrke, det handlar om att hjälpa människor och det är väl det som jag är intresserad av.  

Intervjuare - Vad tycker dina föräldrar om detta val, har ni pratat om det? 

Anna - Ja, jag vet inte riktigt. De vet att jag var intresserad av psykolog, vi kollade lite tillsammans 

innan du vet mamma googlar lite om allt möjligt de är väl OK, även med detta val. Läkare och 

psykolog är inte dåliga yrken. De är så, de tycker att jag vet väl bäst.  

Intervjuare – Är du rädd att hamna i en hel mans- eller kvinnodominerad yrke efter de val du har 

gjort? 

Anna - Nu när du säger det. Det finns väl en anledning, varför man inte väljer bygg.  

Intervjuare - Så du ska inte välja någonting inom bygg? 

Anna - Nej, dels för att det intresserar mig och dels, ah du vet. 
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Intervjuare - Men skulle du kunna tänka dig att studera någon mer teknisk, t.ex. någon 

ingenjörsutbildning?    

Anna - Alltså om det skulle intressera mig skulle jag inte tycka att det skulle hindra mig plugga 

bara för att det är killar på denna linje. Men om det intresserar mig och det är min dröm att bli 

civilingenjör inom teknik kanske. Det är kanske inte så många kvinnor som vill bli det men det 

skulle inte hindra mig att uppnå min dröm om jag ville bli civilingenjör, så skulle jag bli det. Mitt 

stora intresse är att jobba med människor och hjälpa människor. Civilingenjör alltså jag är inte en 

matte och fysik människa riktig och det finns en anledning till att jag inte vill läsa det.  

Annas val av framtida yrke är tvetydigt, läkaryrket håller på att förändras från att vara ett 

mansdominerat yrke till ett yrke med jämn könsfördelning. Psykolog är däremot ett starkt 

kvinnodominerat yrke, enligt SCB:s rapport. För Anna är det viktigt att välja ett vårdyrke där 

hon kan hjälpa andra människor. På så sätt upprätthåller hon de sociala skillnaderna som 

förknippas med det kvinnliga könet. Att vara omvårdande och omhändertagande är 

djupförknippat med kvinnliga könet enligt Connell och Goffman. Anna påpekar även att hon 

kunde bli pedagog inom kyrkan vilket återigen kan tyda på att hon har blivit påverkat av 

familjens traditionella yrkeskategori som Giddens och Bourdieu skriver om, där Annas 

mamma är specialpedagog. Samtidigt som Anna förespråkar egenskaper som är kopplade till 

det kvinnliga könet utgör hennes val till läkare ett traditionsbrott både enligt 

högskolerapporten och SCB:s rapport, vilket hon inte är fullt medveten om. Hon säger även 

att det finns en anledning till varför hon inte väljer bygg, en närmare förklarning på detta 

finns inte men man kan tolka det som att byggbranschen är starkt mansdominerad avstår hon 

från att söka sig till den. Detta omedvetna kan tolkas som ett medvetet val hur hon, Anna, 

själv och omgivningen förstår och anser henne som kvinna nämligen att hjälpa och vårda 

människor. Annas sätt hur hon och omgivningen uppfattar henne som kvinna stämmer 

överrens med vad Arvastson & Ehn skriver om vad som är kvinnligt.  

KARL 

Intervjuaren – Till hösten ska du läsa franska och du skrev på enkäten att du söker till flygledare? 

Varför ska du läsa franska och bli flygledare? 

Karl - Ja, jag ska läsa franska ett halvt år bara för att ha något att göra, för jag har inte hittat ett 

heltidsjobb, då kände jag att jag måste bestämma mig, så att jag har det säkert till höst i alla fall. 

För att under tiden söka till flygledare och se om jag kommer in.  

Intervjuare - Vart söker man till flygledare? 

Karl - Jag ska söka i Holland. Holland, de har typ ansvar för hela EU:s utbildning och sånt.  

Intervjuare – Utbildar de där till flygledare? 

Karl - Man skriver på ett kontrakt, för man får utbildningen gratis och då måste man jobba X-antal 

år för dem för att de investerar ganska mycket pengar på en. Men det är rätt hårda intagningskrav 

överhuvudtaget. När jag läser om utbildningen så är det egenskaper som jag är bra på. 
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Intervjuare - Kan du beskriva några av dessa egenskaper?  

Karl - Jag är väldigt lugnt och blir sällan stressad, rätt bra simultanförmåga, bra och snabb på 

huvudräkning, sen märker man på intagningstester resten av sakerna, jag fick se exempel på 

intagningstester, då var det ungefär sådana saker som finns på IQ-tester som att se tre figurer du ska 

hitta den fjärde och sådana har jag alltid haft bra talang för. Jag ska söka den främst för att se om 

det är roligt och om jag kan det, om det visar sig att det är roligt och jag kan det då ska jag bli det 

förhoppningsvis.  

Intervjuaren – Vet du hur könsfördelningen ser ut inom flygledarkåren? 

Karl - Det var mest killar men det blir fler och fler tjejer, fast egenskaper som man har är sådana 

som män oftare har tror jag, men det är en rätt jämn könsfördelning inom yrkeskåren. Även bland 

dem som är äldre vilket man kanske inte kan tro liksom. 

Intervjuaren – Om du kommer in på flygledareutbildningen och skulle bli färdig utbildad och få ett 

jobb som flygledare, skulle det påverka dig om ett kön var överrepresenterat, alltså fler män än 

kvinnor eller vice versa? 

Karl - Men jag tror det är ett sådant jobb, det är en arbetsplats där man samtalar med kolleger och 

så, med det påverkas nog inte vilket kön som är överrepresenterat. För arbetsuppgifter är inte 

sådana som man inte behöver interagera mycket med arbetskamrater. Utan de har kunskaper 

oavsett om de är män eller kvinnor som man behöver för det jobbet.  

Karl har valt att läsa franska till hösten som enligt högskolerapporten är ett kvinnodominerat 

ämne på högskolan. Han gör detta i väntan på att kunna söka till flygledare. På så sätt kan 

även Karls val av framtida studier tolkas tvetydigt: Han läser språk, vilket egentligen är gräns- 

överskridande och på så sätt även normbrytande. Hydén & Månsson menar att genus ska 

förstås utifrån sitt kontextuella sammanhang vilket kan förändras över tiden, vilket Karls val 

av franskstudier visar. Den andra tolkningen av Karls val av framtida studier visar bl.a. att han 

väljer en yrkesgrupp, flygledare som förespråkar egenskaper som tillskrivs det manliga könet. 

Sådana egenskaper är enligt Karl att vara lugnt, ha bra simulantförmågan, vara snabb på 

huvudräkning och kunna hitta en fjärde figur av tre. Karls beskrivning av vilka egenskaper 

som associeras med det manliga könet kan relateras till de egenskaper som Connell skriver 

om, nämligen att män anse vara envisa, diskreta, förnuftiga och utforskande. I Karls utsagor 

kan man även hitta indikationer som visar att han är medveten om vilka identitetsfaktorer som 

bestämmer den manliga självbild som Goffman pratar om.  

TINA 

Intervjuare - I enkäten skrev du ville läsa till agronom varför valde du denna inriktning? 

Tina - Agronom, valde jag för att jag ville kunna hjälpa till. Man kan jobba med Röda Korset det är 

väldigt mycket utveckling man får jobba med U-länderna man kan hjälpa till och utveckla vårt 

svenska samhälle och agronom är egentligen den naturvetenskapliga inriktningen men den här 

tyckte jag var den mest samhällsvetenskapliga och jag vet, jag var där och pratade med dem.  
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Intervjuare - Vad innebär det att plugga till agronom? 

Tina - Jag brukar säga, att agronom är som ekonom bara men läser mer inriktat in just i den här 

linjen, landbruksutveckling och ingen ekonomi det är ungefär samma kompetens fast med olika 

inriktningar.  

Intervjuare – Vet du hur könsfördelningen är inom agronom utbildningen?  

Tina - Det har jag faktisk ingen koll på. När jag var där så var handledaren en kvinna, på 

utbildningen så har jag ingen koll på men jag vet att medelålder som pluggar till agronom är 21 år.  

Intervjuare - Skulle det påverka dig om majoriteten av agronomer var män eller vice versa?  

Tina - Det skulle inte störa mig, nej det beror ju på vilka könsroller man har, kvinnor kanske inte är 

intresserade av det och vice versa så det ligger ju i intressen och det är upp till dem vad de tycker 

om.  

Intervjuare - Har någon i din familj påverkat dig i ditt val av utbildning?  

Tina - Nej, mina föräldrar tycker att jag skulle plugga helst andra saker, egentligen så har jag gått 

lite emot dem när jag valde agronom, mamma tycker jag skulle bli kiropraktor och min pappa 

tyckte att jag skulle bli lärare. 

Intervjuare – Ditt andra val var sjuksköterska eller barnmorska, varför valde du just denna 

utbildning? 

Tina - Alltså kiropraktor är ett yrke där man knäcker folks ryggar och det är något som jag inte 

direkt vill göra. Men en barnmorska då får man vara med om någonting nytt och det är ett yrke som 

förändrar sig fast ändå rutinmässigt och jag tror att detta skulle passa mig rätt bra och så är jag inte 

rädd för blod, jag är även rätt bra på att samspela med olika människor och då skulle även det också 

passar mig rätt bra.  

Intervjuare - När vi pratade om agronom visste du inte riktig hur könsfördelningen såg ut men 

inom sjuksköterska - eller barnmorskeyrkena är majoriteten kvinnor, hur ser du på detta eller 

påverkar detta dig på något viss?   

Tina - Som barnmorska så jobbar man ganska fritt självständigt, jag tycker de som gillar att jobba 

som sjuksköterska eller barnmorska ska de få vara det ifall männen inte har valt det så är det deras 

problem att de missar det. 

Intervjuare – Återigen, om du utbildar dig till sjuksköterska eller barmmorska skulle det kanske 

innebära lägre lön och kanske sämre arbetsvillkor i viss mån än om du skulle välja ett yrke som är 

mer jämt könsfördelat?  

Tina - Men det känns som om att Sverige är i förändring och det kommer att förändras ganska 

mycket nu, man känner av det redan nu det har ju blivit en så stort uppståndelse kring det så det 

kommer att förändras säkert om tio år på grund av att det inte ett så stort problem längre det blir 

mer kvinnliga chefer och antagligen kvinnliga chefer som kommer att sitta i sjukhusstyrelsen. Och 

då ser kanske arbetssituationen, kommer att se annorlunda ut, så det är ingenting som bekymrar 

mig just nu i dagens läge. Utan jag valde jobb för att jag tror att jag gillar det, sen struntar jag hur 

mycket jag ska tjäna så länge man har kul.   
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Intervjuare - Ditt tredje studieval var krishanterare, kan du berätta varför valde du denna 

utbildning? 

Tina - Jag kan inte bli polis för jag har dålig syn och jag vill inte bli präst för jag är inte kristen, så 

jag gick och pratade med några som är yrkes inriktad och de sa bli präst, jag sa att jag att jag inte 

ska bli präst för jag ska inte gå mot några av mina principer, ah, krishanterare ja som sagt, jag vill 

kunna hjälpa människor vid krissituationer när de har svårt att ta sig samman själv och då tyckte jag 

det som låg närmast prästyrket utan religion var krishanterare.  

Intervjuare – Vet du hur könsfördelningen ser ut inom krishanterarkåren?  

Tina - Jag tror att det är lite mer kvinnor, alltså jag har ingen aning. 

Intervjuare - Kan jag sammanfatta dina studie- eller yrkesval så att du vill hjälpa och stödja 

människor.  

Tina - Jag vill inte sitta med en massa med papper som en ekonom och räkna siffror eller bli revisor 

det är inte min grej utan jag vill jobba rätt praktiskt med människor kan man säga, alla de där är 

praktiskt arbete med människor men är även ett teoretiskt arbete så det är en bra kombination på 

alla de tre som jag valde.  

Tinas förstahandsval kan, liksom Annas tolkas som ett traditions brytande yrkesval. Agronom 

är ett yrke som genomgår en förändring, från ett typiska mansdominerad till ett mer jämnt 

könsfördelat yrken. Enligt Hydén & Månsson är våra handlingar och beteenden socialt 

konstruerade och därmed föränderliga, vilket bl.a. Annas och Tinas val av yrkesstudier kan 

visa. Men i Tinas fall valde hon en samhällsvetenskaplig- (med beteendevetenskaplig 

inriktning) istället för en naturvetenskaplig inriktning, vilket kan tolkas som att hon 

fortfarande håller fast vid de traditionella könsmönstren. Att så är fallet kan bl.a. visas i 

högskolerapportens (2008:41ff) undersökning, där det står att inom denna ämnesinriktning är 

det kvinnor som dominerar. Hennes medvetna val att inte välja naturvetenskaplig linje kan 

tolkas som att hon fortfarande söker sig till yrkesstudier som domineras av kvinnor. På så sätt 

håller hon sig kvar i traditionella könsmönster för att kunna identifiera sig med de egenskaper 

som hon förknippar med det kvinnliga könet, som Goffman och Connell menar. Hon lyfter 

fram typiska egenskaper som kopplas till det kvinnliga könet enligt Connell. Dessa är till 

exempel att kunna hjälpa och stödja människor vid krissituation samt att vara bra i samspel 

med olika människor. Samtidigt som hon lyfter fram kvinnliga egenskaper avfärdar hon även 

egenskaper som kan förknippas med det manliga könet, som att sitta med papper som en 

ekonom och räkna siffror. Hennes två andra studieval, sjuksköterska och krishanterare, är 

typiskt kvinnodominerade yrken. Tinas val av framtida yrkesstudier kan tolkas som att de 

egenskaper som förknippas med den kvinnliga könsidentifikationen är stark präglad hos 

henne vilket definierar hennes självbild. Enligt Giddens, Hydén och Månsson kan de sociala 

hemförhållandena ha påverkat Tina i hennes yrkesstudier som är av omvårdande och 

stödjande inslag, där mamman är sjukgymnast och personlig vårdare och pappan är lärare.  
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LARS 

Intervjuare - Du har berättad att du är mycket aktiv inom sport kan detta förklarar dina val av 

studie- och yrke? Du skrev i enkäten att du ville bli bl.a. idrottslärare, brandman och brandingenjör.  

Lars - Brandman är mitt första mål, det är så här när man var liten så kom brandmännen till dagis 

och förskolan så tyckte man att det var jätte häftigt och jag liksom, en del de överger det med att bli 

brandman men jag då, har hållit kvar och jag vill fortfarande bli det och då tänkte jag, jag kan ju 

försöka åtminstone, det är väl lika bra.    

Intervjuare - Vad krävs det för att bli brandman? 

Lars - Brandman, du kan ju börja direkt efter det du har slutat gymnasiet, det är liksom inte så att 

du måste ha gått högskolan, det de vill ha, är att du har livserfarenhet då, …. Det finns en skola 

som heter MSB, oh, och där finns det ett program som heter skydd mot olyckor där man oh, där 

man utbildar dig till brandman, kan man säga. Man får praktisera som brandman, du får ta C-

körkort som är bra för att köra brandbilarna och alltså mycket teori om ABC, oh massa, vad du ska 

göra i olika situationer. Du förbereder dig på något sätt, så det är skit bra.  

Intervjuare - Brandman är ett ganska mansdominerad yrke, hur förhåller du dig till detta?  

Lars - Nej, alltså jag förstå ju att det är ganska mansdominerad med tanke på att du behöver fysik 

och sånt där, visst tjejer kan vara starka men så är män generellt sett starkare, så då förstår man ju 

att män automatisk söker sig till det. Men de kvinnor som jobbar, de är ju minst lika kompetenta 

som männen är.  

Intervjuare – Tycker du att det är OK, att du kanske ”resten” av ditt liv ska jobba inom ett helt 

mansdominerad yrke?  

Lars - Jag vet inte om det. Visst självklart så är det skillnad om du umgås bara med killar eller bara 

med tjejer, du blir som ditt gäng är, så är du kille så får du kanske mer energi än om du skulle vara 

tjej eller om det är bara fördomar äntligen. Jag tror inte att det så stor skillnad.  

Intervjuaren - Jag undrade bara om du hade tänkt något på könsaspekten när du valde de studie- 

och yrke? 

Lars - Nej, jag har inte tänkt så där jättemycket. Jag känner att även om det bara är killar så ska det 

inte stoppa mig från det jag vill bli, utan jag får väl kompensera det genom att umgås med personer 

av det andra könet på min fritid då. Genom att kanske leda ett fotbollslag, damlag eller fotbollslag 

för yngre åldrar då får du fortfarande umgänget t.ex.  

Intervjuare – I ditt andrahandsval valde du idrottslärare, för vilket skolnivå tänkte du och varför 

valde du just detta yrke?  

Lars - Jag tänkte på gymnasienivå. Idrottslärare, det kan ha varit så att jag har blivit påverkad av en 

kompis. Vi hade ju vår gamla idrottslärare, några kompisar tyckte att jag var ganska lik honom när 

jag ledde idrotten, så då föreslog en tjejkompis till mig att jag skulle bli idrottslärare. Och då har 

jag tänkt lite på det så, så det kom mig genom det. Kanske att mina kompisar har påverkat mig.  

Intervjuare - Din tredjehandsval är brandingenjör!  

Lars - Det är egentligen mitt andrahandsval, men anledningen till att jag inte har valt det som 

andrahandsval är du behöver ha läst fysik B och matte E. Och jag har inte läst matte E så jag kan 
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inte bli det men jag har sökt det ändå eftersom du kan gå ett basår och läsa fysik B och matte E på 

Luleå men även på Lund.  

Intervjuare - Om man ser på dina val, kan man lägga märke till att det är rätt så ”typiska” 

mansyrken.  

Lars – Nej, inte Idrottslärare, jag tror att vi har haft fler idrottslärarinnor än killar här på skolan. 

Fyra tjejer och tre killar för att vara exakt.  

Intervjuaren – Jag tänkte, har du funderat på könsaspekten när du gjort dina val? Skulle du kunna 

tänka dig att jobba med någonting annat, som t.ex. inom vården eftersom din pappa är narkossyster 

och ambulanssjuksöktare och hur mycket har dina föräldrar påverkat dig i ditt val av vidare 

yrkesstudier?  

Lars - Alltså, pappas dröm när han var liten var att bli brandingenjör sen så har han påverkat mig 

lite till att bli det och även ambulansförare, men ska vi inte köra ambulans Lars? Det var så här, ja, 

varför inte, visst när man var liten så ville man det. Men sen så när man har växt upp så fick jag 

höra lite om vissa händelser som han har varit med om och det är ganska hemska saker som han få 

se i sitt arbete och jag vet inte om jag är lika psykisk stark som han är. Och skulle klara det! Jag vet 

inte om det skulle vara kul, du får hjälpa folk, för det är det jag vill göra, först och främst. Jag 

funderade även att bli sjukgymnast då, men sen så kände jag, nej, jag är väl mer intresserad av att 

bli brandman och få arbeta med kroppen istället för att arbeta med andras kroppar och hjälpa de. 

Även om det lockar fortfarande liten,  så där. 

Intervjuare – Din mamma är ekonomiansvarig, hur mycket har hon påverkat dig i ditt framtida val?  

Lars - Alltså när hon var liten så jobbade hon med barn. Eller när hon var yngre i alla fall, hon var 

dagisfröken. Alltså jag tror att hon har påverkat mig genom att jag vill bli idrottslärare med tanken 

på att hon, det var hon som fick mig först, jag har även jobbat som gympalärare på fritisen. Och 

jobba med de här yngre barnen, och jag tycker skit mycket om barn, så jag funderade ett tag också 

att bli dagisfröken jag med, men sen så kände jag, nej, men sen så ångrade mig och jag stod fast vid 

brandmannen ändå 

Intervjuare - Kan jag tolka det så, att du har blivit påverkad av dina föräldrar i de val som du har 

gjort nu?  

Lars - Självklart, min mamma tycker fortfarande att jag ska bli sjukgymnast, men jag vet inte, men 

idrottslärare det först och främst för mamma som jag har valt det, för hon tycker inte om det att jag 

ska bli brandman för det är så dåligt betalt och det sliter så på kroppen oh, som mammor kan vara 

ibland väldigt måna om sina barn.  

Intervjuare - Vad tycker då din pappa om det?  

Lars - Jah, han har ju själv jobbat som deltidsbrandman. Och han tror, att detta yrke skulle passa 

mig jätte bra om jag kommer in. Det är kul liksom.   

Lars framtida yrkesstudier kan definieras som typiskt mansdominerade yrken. 

Barndomsdrömmen att bli brandman är stark närvarande hos honom. Rithander (1991) och 

Savaleryd (2002) menar att det är vi, de vuxna, som influerar och formar barn och ungdomar i 

deras uppfattning om vad som är manligt kontra kvinnligt, genom att de i tidig ålder 
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efterhärmar den vuxna världen och tar egenskaper som de vuxna accepterar. I Lars fall kan 

detta tolkas som att han har blivit influerad av sin fars yrke då han själv har varit 

deltidsbrandman samt att pappan själv ville bli brandingenjör. Att de socio- kulturella 

aspekterna kan ha påverkad Lars i hans framtida yrkesval kan bl.a. definieras utifrån de 

kulturella miljöer, alltså familjen som han samspelar och agerar med menar Giddens och 

Bourdieu. Förutom de socio- kulturellfaktorer kan även könsaspekten ha påverkat Lars val av 

yrken vilket bl.a. kommer fram i de egenskaper som han förknippar med det manliga könet. 

Dessa är fysisk styrka, att män är generellt starkare än kvinnor, att killar har mera energi samt 

att arbeta med kroppen. Detta är enligt Nordberg egenskaper som samhällsstrukturer främjar 

för att definiera vad som är typiskt manligt kontra typiskt kvinnligt. Lars nämnde även en 

annan egenskap som oftast förknippas med det kvinnliga könet, nämligen att hjälpa folk. Men 

Lars hjälpdefinition är inte av ett omvårdande eller omhändertagande slag utan han vill hjälpa 

och rädda människor genom sin fysiska styrka vilket är en egenskap som tillskrivs det 

manliga könet.  

7 Sammanfattande diskussion 
I denna del av studien kommer jag att diskutera studiens syfte och frågeställningarna utifrån 

enkätundersökningen och de individuella intervjuerna med respondenterna samt de teorier och 

tidigare forskning jag använder mig av. Syftet med denna studie var att undersöka om 

ungdomar på ett teoretiskt gymnasium gör sina framtida studie- och yrkesval utifrån sin 

sociokulturella och sina könstillhörande faktorer. 

I frågan på vilka sätt uppväxtmiljön påverkar ungdomarna i deras framtida studie- och 

yrkesval är svaret inte entydigt. Enligt två av respondenterna flyttade de med sina föräldrar ut 

från staden-X för att på så sätt få en bättre uppväxt, vilket i sin tur skulle ge dem större 

möjligheter att lyckas med sina framtida livsval. De andra två respondenterna gav inte riktigt 

svar på denna fråga men deras svar kan tolkas på följande sätt: Eftersom några av deras 

föräldrar jobbar i staden-X och i Stockholm men samtidigt väljer att bosätta sig i avlägsnare 

samhällen än där de jobbar kan detta tyda på, att de på så sätt vill garantera en viss trygg 

uppväxt för sina barn så att dessa ska kunna lyckas i sina framtida studie- och yrkesval. 

Svaren från enkätundersökningen visade att en stor majoritet av eleverna bor i staden-X. Detta 

kan tolkas som att uppväxtförhållande i staden-X är relativ bra för annars skulle inte en så stor 

andel av eleverna gå i Stenskola eftersom skolan har högtuppsatta mål och kräver mycket av 

sina elever för att dessa ska kunna lyckas inför framtida studier.  

Den andra frågan i studien var på vilka sätt föräldrarna påverkar gymnasievalet. Här 

visade undersökningen bl.a. att tre av respondenterna menade att ett teoretiskt gymnasium 

skulle ge dem de bästa möjligheterna för att kunna lyckas med sina framtida studievägar. Att 
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de tyckte så beror främst på att deras föräldrar ansåg att ett brett gymnasieprogram skulle ge 

många möjligheter att kunna bli det de ville. Svaret av den fjärde respondenten kan på sätt 

och viss också tolkas som de tre föregående eleverna eftersom han med hjälp av sina 

föräldrars kritiska frågeställningar, valde ett gymnasieprogram som erbjuder många 

valmöjligheter inför framtiden.  

På frågan om hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnens vidare studier användes 

enkätsvaren som hjälp för att kunna se om detta påverkar barnens vidare studier. Enkätsvaren 

resulterade i att elva procent av alla föräldrar har gått ut grundskolan som högsta avslutade 

utbildning, 40 procent av alla föräldrar har avslutade gymnasiestudier, 40 procent av alla 

föräldrar har en högskole/universitets utbildning och nio procent har en annan form av 

utbildning eller ingen utbildning alls. Resultatet av enkäten kan tolkas som att föräldrarnas 

utbildningsnivå kan påverka elevernas val av högre studier bl.a. blir detta tydligt eftersom 79 

procent av alla eleverna vill fortsätta läsa högre studier. Enkätsvaren kan även tolkas på 

följande sätt: Ju högre föräldrarnas utbildningsnivå är desto mer sannolikt är det att även deras 

barn tar efter och i många fall även överstiger sina föräldrars utbildningsnivå (föräldrar som 

har läst grundskola, gymnasium, eller annat) genom att barnen väljer att läsa högre studier än 

föräldrarna har gjort. Intervjustudien visade att alla åtta föräldrar förutom en har läst högre 

studier. Även detta tyder på att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnens framtida studie- 

och yrkesval genom exempelvis att även deras barn tänker studera vidare på 

högskola/universitet.  

Resultatet av de tre första frågeställningar visar att både Bourdieus teori och den 

tidigare forskning som användes i denna studie till viss mån stämmer överens med de resultat 

som denna studie har visat, nämligen att sociokulturella värden, normer och regler lägger 

grunden till hur människor söker sig till gemenskap med likasinnade när de väljer sin framtid.  

Den fjärde frågan handlade om hur vida könsaspekten kan påverka ungdomarna i deras 

framtida studie- och yrkesval. Här visade enkätsvaren att tjejer och killar fortfarande i stor 

utsträckning gör studie- och yrkesval som är karakteristiska för deras respektive kön. Även i 

de individuella intervjuerna kunde man se att eleverna valde sina framtida studier till viss mån 

utifrån könsaspekt. De två kvinnliga eleverna valde dock i förstahand studier som idag håller 

på att förändras från utmärkande mansyrken till mer jämlikt könsfördelade yrken. Men man 

kunde ändå lägga märke till i åtminstone en av de kvinnliga elevernas svar att hon valde en 

inriktning inom yrket som förknippas med det kvinnliga könet. De manliga eleverna valde till 

stor del yrkesstudier som associeras med det manliga könet.  

Resultatet i denna fråga bekräftar både den teoretiska ansatsen och den tidigare 

forskning som användes för studien. Gällande de teoretiska ansatserna så väljer både killar 



 35 

och tjejer fortfarande utifrån egenskaper som tillskrivs till respektive kön. Att så är fallet visar 

den tidigare forskningen både i högskolerapporten och SCB:s rapport att både 

utbildningssystemet och arbetsmarknaden är fortfarande könssegregerad.  

Att de sociokulturella aspekterna, så som föräldrarnas utbildningsnivå, uppväxtmiljön 

och val av gymnasieskola kan påverka elevernas framtida studier och yrkesval är bl.a. viktigt 

för att förstå och se vilka värden, normer och regler människor i en viss kultur värdesätter 

högst. Ur en pedagogisk synvinkel är det viktigt att kunna se och förstå att sociokulturella 

faktorer påverkar ungdomarna i de val de gör. För att kunna uppnå en viss jämlikhet i vårt 

samhälle måste man som pedagog kunna hjälpa de eleverna som inte har goda sociokulturella 

förutsättningar hemifrån och ge dem möjlighet att även kan uppnå de sociokulturella kapitalen 

som anses av värde i samhället, vilket är att ha ett bra och prestigefylld yrke. 

Denna studie koncentrerar sig enbart till ett teoretiskt gymnasium, där de 

sociokulturella och könsaspekten diskuteras i staden-X. Det skulle vara intressant att välja ett 

annat teoretiskt gymnasium, som är av ett mer mångkulturell slag och undersöka vilka 

framtida studier och yrken dessa ungdomar väljer och jämföra de med ett gymnasium där 

elevunderlaget är av ett mer svenskt homogent slag. Det intressanta med studien skulle kunna 

vara vilka studier och yrken svenska ungdomar väljer i förstahand kontra ungdomar med en 

annan etnisk bakgrund. Finns det kulturella skillnader eller är det könstillhörande faktorer? 
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Bilaga: A 
 
Ditt framtida livsval  
Jag är intresserad av att undersöka dina närmaste planer efter dina avslutade gymnasiestudier.  
Namn ______________________________ 
(Orsaken till att jag vill ha ert namn beror på att jag vill göra några djupare intervjuer med några elever. Allt 
material behandlas konfidentiellt. Vill du inte ange namn är det OK) 
 
1). Jag är tjej          kille         är född i ____________(land) och bor _____________ (stad) 
och  
har (antal)_______syskon. 
 
2). Har du sökt den 15.april till högskolan/universitet         Ja  Nej 
 
3). Ska du jobba (eller har fått löfte om ett jobb) efter gymnasiet, i så fall med 
vad?__________________________________________________________________ 
 
4). Ska du göra något annat eller ska du söka senare, i så fall 
vad?_________________________ 
 
5). Ska du göra militärtjänst?                                                      Ja            Nej 
 
6). Ditt förstahandsval till högskolan/universitet är kurs eller program  
– Vad och varför har du valde denna kurs eller program_______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7). Ditt andrahandsval till högskolan/universitet är kurs eller program___________________ 
– Vad och varför valde du denna kurs eller program__________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8). Ditt tredjehandsval till högskola/universitet är kurs eller program____________________ 
– Vad och varför valde du denna kurs eller program__________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9). Finns det någon (föräldrar, kompisar m.m.) eller något (betyg, m.m.) som har påverkat dig i 
ditt framtida val efter gymnasiet?_________________________________________________ 
 
11). Vilken typ av utbildning har dina föräldrar/vårdnadshavare? 
Mamma: 9-årig grundskola           Gymnasium             Högskola/universitet             Annat_________________ 
 
Pappa: 9-årig grundskola               Gymnasium            Högskola/universitet       Annat_______________ 
 
 
12). Vilken sysselsättning har dina föräldrar/vårdnadshavare? 
Mamma:          Anställd            Arbetslös                   Egenföretagare                Annat_______________ 
Ange 
yrke_____________________________________________________________________ 
 
Pappa:          Anställd            Arbetslös                   Egenföretagare               Annat_______________ 
Ange 
yrke_____________________________________________________________________ 
 
Tack på förhand för ert samarbete och självklart får ni ta del av resultatet! 
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Bilaga: B 
 
”Ungdomars framtida studie och yrkesval”. Jag är intresserad av att undersöka ungdomars 
framtida studie och yrkesval som går på ett teoretiskt gymnasieprogram. Med undersökningen 
hoppas jag kunna får förståelse om vilka bakomliggande orsakerna kan var för deras val.  
 
Forskningsfråga  Intervjuguide  

 

Inledning 
Ge kort information om syftet med undersökningen 
för intervjupersonen. 

 

Bakgrund 
Elevens bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv, hur gammal är du, 
din familjesituation, om du är född Sverige. Hur 
bor du/ hyreslägenhet, villa bostadsrätt? Har du 
alltid bott på det sättet som du bor idag? I vilken 
skola har du gått innan du började på detta 
gymnasium?  

Fritidsaktivitet Har du några fritidsaktiviteter? Är du aktiv i någon 
förening eller något politisk parti?  

Föräldrarnas/live- och yrkessituation 
Om föräldrarnas live/då och nu 
Om föräldrarnas yrkesliv/då och nu 
 ”Klasstillhörighet” 
 

Hur ser familjeförhållanden ut? Varifrån kommer 
dina föräldrar? Hur länge har de bodd i Sverige? 
Berätta lite vad de har gjord under sin vistelse här i 
Sverige?  Har de akademisk utbildning? Jobbar 
dina föräldrar om ja i så fall som vad om nej 
varför! Bor dina föräldrar ihop eller är de skilda? 
Beskriv med några ord vilken samhällsklass du 
tillhör (kort förklarning av vilka klasser som 
finns)! Har dina föräldrars liv/arbetssituation 
påverkad ditt val av gymnasium/framtida val?  

Valet/gymnasium 
Vägen till gymnasium 
Synen på gymnasium 

Det finns andra gymnasium i samma kommun som 
har samma teoretiska inriktning varför valde du 
just detta gymnasium? Har någon påverkad dig i 
ditt val av gymnasium? Är du duktig i 
skolan/klarar du av studierna som du vill eller är 
du inte nöjd! Tror du att detta gymnasium har hjälp 
dig/bidragit till att du kan göra de valen som du 
ville inför framtiden?  

Drömmar 
Drömmar inför framtiden 

Vilka drömmar har du inför framtiden? Vad vill du 
bli om det inte fanns några begränsningar för dig 
inför ditt framtida livsval?  

Valet/efter gymnasium 
Livet efter gymnasium 

Vad tänkte du göra efter gymnasium? Har du 
några strategier för att uppnå ditt framtida val? 
Tänker du studera, jobba eller ta helt och hållet 
ledigt, om så är fallet hur tänkte du försörja dig? 
Vet du vad du vill bli? Har någon påverkad dig i 
ditt val?  

Framtid 
 

Hur ser din framtid ut om några år? Tror du att du 
kan nå det mål som du har satt upp (vad det gäller 
studier/yrke)? Känner du dig stressad inför 
framtiden?  

Avslutning 
Kort sammanfattning vad intervjupersonen berättade.  

Har du något mer du vill berätta om dig själv eller 
känner du dig nöjd med det du berättade?  
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