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Abstract 
 
Jansson, J. Lundgren, J. (2012). Gymnasieungdomars uppfattningar av gymnasievalet: Motiv, påverkansprocesser och 
känslor. Högskolan i Gävle 
 
Forskningen gällande ungdomars gymnasieval berör valets komplexitet, valet som 

samhällsfenomen samt vilka olika karaktärsdrag valet kan ha. Dock saknas det tidigare forskning 

gällande ungdomars subjektiva idéer, uppfattningar och känslor av valet. Syftet med denna studie är 

därför att beskriva gymnasieungdomars uppfattningar av gymnasievalet. 

 

Det empiriska råmaterialet är baserat på fem stycken halvstrukturerade intervjuer som har 

analyserats med hjälp av meningskoncentrering. 

 

Resultatet pekar på att det finns olika motiv, påverkansprocesser och känslor som inverkar på 

individens gymnasieval. Intervjuerna visar att motiven kan delas in i motiv som tar hänsyn till nuet 

samt motiv där gymnasievalet blir en investering för framtiden. Beträffande påverkansprocesserna 

beskriver respondenterna den närmsta sociala omgivningens betydelse, skolans marknadsföring och 

medias betydelse för gymnasievalet. När det kommer till de känslor som infunnit sig och som av 

respondenterna förknippas med gymnasievalet berättades det dels om oro för framtiden men det 

berättas också om en känsla av spänning och längtan efter det nya. Det uttrycktes även att det fanns 

en beslutsångest i samband med valprocessen.     
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1. Inledning 
Gymnasievalet kan för den enskilde individen vara ett relativt viktigt val. Ett val som kan komma 

att påverka stora delar av dels individens gymnasietid men också individens kommande yrkesliv. 

Vad är då så problematiskt med gymnasievalet? Handlar det inte bara om ett förnuftigt val där 

kanske olika program och skolor placeras i relation till varandra? Forskning om mänskliga val 

antyder att det inte är så simpelt. Val beskrivs då som påverkansprocesser som på olika vis påverkar 

individen under hela livet i olika sociala sammanhang1. 

Det är inte bara valets komplicerade natur i sig som kan ställa till problem för den blivande 

gymnasiestudenten. Påverkansprocesserna i individens liv som även, på olika sätt, kan påverka 

gymnasievalet är många och kan spåras enda upp till det politiska livet. Reformer som 

decentraliseringen av skolan, friskolereformen och utrymmet för olika skolor att profilera och 

marknadsföra sig på olika vis och på olika villkor är bara några av de faktorer som kan utgöra 

påverkansprocesser som kan kopplas till gymnasievalet. Men vänner, familj och andra i den närmsta 

sociala omgivningen? Utgör inte de också en del av de påverkansprocesser som påverkar den 

blivande gymnasisten inför gymnasievalet? Det finns skäl att anta att det är så. 

Mot bakgrund av denna komplicerade bild över gymnasievalet, ett val som kan ha en relativt 

storbetydelse för individens liv,  kan det vara av relevans att undersöka vilka uppfattningar 

ungdomar har beträffande gymnasievalet. Kanske kan studiens resultat vara till hjälp för samtal och 

framtida vägledning för ungdomar som ska genomföra sitt gymnasieval.        

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva gymnasieungdomars uppfattningar av gymnasievalet. 

2 Centrala begrepp 
Val – fenomen som påverkas av påverkansprocesser och som kommer till uttryck i en specifik 

handling. 

 

Motiv - En anledning eller orsak som uttrycks av individen i samband med en specifik handling. 

Motivet påverkas också av påverkansprocesser men i denna uppsats tillhör den en mer medveten 

sida hos individen. 

 

1Wallin, Erik (1997) Gymnasieskola i stöpsleven - då, nu och alltid. Skolverket. 
Onumrerad rapport. 
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Påverkansprocesser – Flera olika händelser av social karaktär som återkommer i individens liv i 

olika former och som påverkar individen på olika vis. 

 

Närmsta sociala omgivning - Den sociala omgivning som individen kontinuerlig har sociala 

interaktioner eller kontakt med. 

3 Bakgrund 
Under denna rubrik finns tidigare forskning på området men också material från offentliga 

förvaltningar. 

3.1 Utvecklingen av en mer komplicerat gymnasieval 
Under 1990-talet genomfördes en rad reformer som syftade till att olika skolor på olika platser i 

landet dels skulle kunna få möjlighet till en relativt fri profilering men också att de, utifrån den 

lokala arbetsmarknaden, skulle kunna anpassa och skräddarsy utbildningar i högre rad2. Om 

utbildningen ges i en ”industristad” blir den också anpassad efter den typen av arbetsmarknad. 

 

Detta har resulterat i högre krav på att elever skall kunna genomföra väl genomtänkta och aktiva 

gymnasieval och orsaken till dessa högre krav vad kan antas bero på negativa inslag i landets 

ekonomi. Detta styrks i en studie skapad av Daun där han menar att decentralisering och ökad 

valfrihet i utbildningsväsendet kan kopplas ihop med ekonomi då politiska reformer har genomförts 

under lågkonjunktur och budgetreduceringar. Detta har resulterat i en, för Sverige, relativt stor 

förändring då de fort har gått från ett centraliserat utbildningssystem till ett decentraliserat, där 

kravet på att eleven skall genomföra aktiva utbildningsval både gällande utbildningen i sig, men 

också var utbildningen är placerad i landet3. 

 

Inte bara ekonomi utan också politisk ideologi har kommit att spela en stor roll för 1990-talets 

skolreformer som har lett till ökad valfrihet för blivande gymnasiestudenter. Lindblom berör detta i 

en svensk studie där han menar att politiska idéer och ideologier har kommit att spela en central roll 

för det decentraliserade skolsystemet. Ett skolsystem som idag finns i Sverige och som i sin tur 

skapar ett ökat handlingsutrymme vad gäller val av skola och utbildning i Sverige. Detta system är 

inte baserat på forskning utan politik. Lindblom menar vidare att en skola som präglas av valfrihet 

och handelsmarknad i relation till en centraliserad skola som ägs av det offentliga livet till sin helhet 

är inte bara en isolerad fråga i politiken utan är ett djupare problemområde som hör till den politiska 

2SOU 1997:1 Det nya gymnasiet – steg för steg. Stockholm: Fritzes. 
3Daun, H. (2004). ”Privatisation, decentralisation and governance in education 
in the Czech republic, England, France, Germany and Sweden”, 
International review of education 
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filosofin 4. 

 

Ett resultat av denna djupgående politiskt filosofiska fråga, som det inte finns möjlighet att djupare 

beröra i denna uppsats, har bland annat visat sig i form av övergången från linjegymnasiet till 

programgymnasiet. Arnman, Järnek och Lindskog menar att då gymnasievalet var ett linjebaserat 

val, det vill säga eleven väljer en gymnasielinje med en specifik inriktning, så var dessa linjer 

betydligt smalare och specifika i relation till dagens gymnasieprogram. Det var tänkt att eleven 

skulle ta steget ut på arbetsmarknaden inom ramen för sin valda gymnasielinje. I detta sammanhang 

var frågan större om varför vissa individer valde att inte läsa på gymnasiet medan vissa valde att 

läsa. Att valet gjordes att inte läsa handlade främst om att individen hade funnit en plats på 

arbetsmarknaden eller att det gjorts fel val av linje. 

 

De menar vidare att den gymnasieskola som elever idag väljer till är programbaserad och de allra 

flesta ger behörighet eller erbjuder behörighet till högre studier med formuleringen att de är 

”högskoleförberedande”. Frågan i dessa sammanhang som bildas med dessa förutsättningar blir då, 

varför väljer individer vissa program5 

 

I LPO 1994 framgår det att skolverksamheten skall arbeta på ett vis som främjar elevens 

förutsättningar för att kunna genomföra väl genomtänkta och goda val gällande sin egen framtid6. 

Dock så visar en avhandling från Sverige gjord av Loven att förutsättningarna för en 

niondeklassaren att fatta ett väl övervägt beslut gällande sitt gymnasieval är inte alltid så goda som 

det kan önskas. En niondeklassare vistas ofta i sociala sammanhang som gör att det finns en relativt 

stor påverkan från omgivningen beträffande gymnasievalet och eleven har inte heller den 

arbetslivserfarenhet eller livserfarenhet som kan antas krävas för att kunna fatta ett väl grundat val 

gällande sin framtid7. 

 

En annan svensk studie gjord av Lund menar att det tidigare har förts en politik där det kunde 

utläsas en grundläggande ide om jämn jämlikhet då staten tog ett stort ansvar för hur elevernas 

gymnasietid grundlades och genomfördes. Ett betydligt större ansvar läggs idag på individen då det 

finns en större valfrihet än tidigare, det vill säga innan skolans decentralisering i början av 1990-

4Lindblom, A. (2010). School Choice in Sweden: Effects on Student Performance, School 
Costs, and Segregation. Scandinavian Journal of Educational Research 
5Arnman, G. Järnek, M. E, Lindskog  (2004). Valfrihet, fiktion och verklighet. Studies in Educational Policy and 
Educational Philosophy: 
6Skolverket (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). 
Stockholm: Skolverket/Fritzes 
7Lovén, Anders (2000): Kvalet inför valet: om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan. Lund: 
Lunds universitet 
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talet, samtidigt som lokala utbildningsaktörer behöver profilera och marknadsföra sig själva vilket 

också bidrar till att valet blir svårare. Lund menar vidare att om det finns en valfrihet av denna 

karaktär behövs det också vägledning från föräldrar och andra människor i den närmsta sociala 

omgivningen för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt8. 

 

Det är inte enbart gymnasieskolan i sig i form av linje- eller programkonstruktion det är även de 

tidigare nämnda sociala interaktionerna som har betydelse och som gör valet inför gymnasiet 

komplicerat.  Lund menar i en artikel som publicerades i tidskriften ”Pedagogisk forskning i 

Sverige” att det är viktigt för en gymnasieskolas stabilitet att det föreligger en diskursordning ( 

informella / formella regler) det vill säga vad det är tillåtet att prata om gällande gymnasievalet. Om 

ingen diskursordning finns kan det antas att det skapas en viss obalans då två klart skilda ”sätt att 

göra saker på” konkurrerar om legitimitet och acceptans. I dagens gymnasieskola är detta fallet. 

Synen på den blivande studenten som en konsument och synen på utbildning som en handelsvara 

likställd med andra på handelsmarknaden konkurrerar med synen på utbildning som placerar 

arbetsmarknaden i centrum. Dessa två sätt att tolka och förstå utbildning som fenomen på har 

kommit till uttryck i profilering och marknadsföring på två helt skilda vis. Det kan handla om 

gymnasieskolor som marknadsför sig på ett rent kommersiellt vis till skolor vars marknadsföring 

handlar om information och en bild kring tiden under och efter studietiden. Det kan konkret röra sig 

om att erbjuda resor och gratis laptop i relation till information om studiernas innehåll samt möjligt 

framtida yrkesliv som kan relateras till utbildningen. 

 

Mot bakgrund av detta kan det antas att andra krav kommer att ställas på den blivande studenten 

inför gymnasievalet. Den blivande studenten behöver nu inte bara vara insatt inom de olika 

gymnasieprogrammen och dess inriktningar utan behöver även vara införstådda i de 

marknadsekonomiska krafter som vill få dem att fatta ett visst beslut och välja ett visst program9. 

Arnman menar vidare att de val vi gör ligger inom ramen för vårt identitetsskapande10 och en del av 

identiteten hos ungdomar är, enligt Ziehe, färdigkonstruerad av just media och andra 

marknadsmekanismer11. 

 

8 Lund, S (2008): Choice paths in the Swedish upper secondary education – a 
critical discourse analysis of recent reforms, Journal of Education Policy, 23:6, 633-648 
9Lund, S. (2007). Valfrihet och konkurrens: Utvecklingstendenser inom gymnasieutbildningen. Pedagogisk Forskning i 
Sverige 2007 årg 12 nr 4 s 281–300 issn 1401-6788 
10Arnman, G. Järnek, M. E, Lindskog  (2004). Valfrihet, fiktion och verklighet. Studies in Educational Policy and 
Educational Philosophy: 
11Ziehe, T. (2003). Ny ungdom- om ovanliga läroprocesser. Stockholm 
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3.2 Hur väljer elever? 
Flera studier med bakgrund i sociologi och pedagogik som vetenskaplig disciplin visar att blivande 

gymnasiestudenters gymnasieval görs inom ramarna för etnicitet, kön och socioekonomisk 

tillhörighet som utgör mycket starka påverkansfaktorer. Valet blir då en social handling i individens 

liv som är påverkat av olika sociala påverkansprocesser12. 

 

Sandell kan i sin avhandling antas ge ytterligare styrka till det som ovan nämns gällande att valet 

blir en social handling. Avhandlingen syftar till att beskriva hur individer placerar och sorterar sig 

själva i sociala grupper med avseende på gymnasievalet, hur gymnasieutbildning väljs utifrån 

föreställningar om genus, geografisk och socioekonomisk tillhörighet mm. Resultatet pekar bland 

annat på ett icke könsneutralt ställningstagande när det kommer till valet av gymnasieutbildning. 

Tjejer väljer utbildningar som inte kan anses som feminina och under intervjuerna i studien pratade 

gärna inte tjejer om ämnen som kunde antas vara feminina. Killarna väljer gymnasieutbildning efter 

en rädsla för att avvika från det manliga idealet. Utöver ovanstående uppmanas tjejer av sin 

omgivning i högre utsträckning till ett utbildningsval som tillåter ”bredare” möjligheter i relation till 

killar vad gäller exempelvis var i landet dem bor men också i framtida möjliga yrkesval. Studien 

visade även att det fanns en hierarki i de befintliga gymnasieutbildningarna där vissa skulle stå 

högre i kurs än andra13.   

 

Vad gäller valfrihetens inverkan på skolan när det kommer till samhällsfrågor som segregation och 

var i landet det väljs att studera beroende av socioekonomisk tillhörighet är inte helt entydig. 

Taylor skapade en amerikansk studie som visar att när valfriheten ökar för elever brukar elever av 

samma socioekonomiska bakgrund välja skola inom samma geografiska område. Om en skola 

ligger beläget i ett område med relativt låg socioekonomisk status brukar även elever med låg 

socioekonomisk status välja dessa skolor och samma samband finns bland elever från välbärgade 

familjer. Således är de sociala sammanhang som individen befinner sig i viktiga för var i landet de 

väljer att utbilda sig14. Även Anders Lindblom styrker att segregationen ökar med större valfrihet 

12- Broady, D. & Börjesson, M. (2008): En social karta över gymnasieskolan, Individ 
– samhälle – lärande. Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2008, Stockholm: 
Vetenskapsrådet 
Edlund, K. & Sporrstedt Lätt, A-C. (2008). ”Vad påverkar ungdomars gymnasieval?: 
Vilken betydelse har samhällets genuskontrakt?”, i Fleischer, H. & 
Segolsson, M (red). Forskande lärare i praktiken, Vol. 4. 
Lovén, Anders (2000): Kvalet inför valet: om elevers förväntningar och möten med 
vägledare i grundskolan. Lund: Lunds universitet 
Lund, S. (2006): Marknad och medborgare: elevers 
Palme, M. (2008): Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det 
svenska utbildningssystemet 1988–2008. Studier i utbildnings- och kultursociologi 
no 1, Uppsala: Uppsala universitet 
13 Sandell, A. (2007). Utbildningssegegration och självsortering. Malmö studies in educational sciences No. 31 
14Taylor, C (2009) . American Journal of Education; Aug., 2009, Vol. 115 Iss Choice, Competition, and Segregation in a 
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och decentralisering av utbildningssystemet.   

 

Gorard och Fitz menar dock, till skillnad från Lindblom, Taylor och Sandell att en politik som 

öppnar för ökad valfrihet av skola och utbildning inte har en negativ effekt på segregation och 

utbildningskvalitet, i den delen av skolverksamheten och organisationen som tillhör den offentliga 

sektorn. Studien visade att ökad valfrihet vad gäller utbildning och skola har resulterat i att allt 

eftersom valfriheten blir mer och mer tillämpad ökar också representationen från olika 

socioekonomiska och kulturella grupper i varje skolklass15. 

 

Att valfrihet i utbildningssystemet leder till en bredare representation av olika socioekonomiska och 

etniska grupper i klassrummen bekräftas även i två studier som är gjorda av Lund.16 

 

Val av olika karaktär 

Enligt en Lunds avhandling finns det tre former av processer som ligger till grund för 

gymnasievalet som redovisas nedan. 

 

Individuellt självklart 

Här kretsar inte gymnasievalet kring andra människors råd, tips och vilja att 

påverka. Snarare väljer eleven gymnasieprogram beroende av vilka ämnen 

som de haft intresse för under grundskoleperioden och de förstår oftast 

gymnasieperioden som en passage i livet som måste passeras mot nya 

utmaningar. 

 

Kontextuellt kollektivt 

Här måste gymnasievalet förstås inom ramarna för de sociala interaktioner 

som äger rum inom familjen. Individen genomför gymnasievalet mot 

bakgrund av föräldrarnas utbildnings- och yrkes val men det kan också 

grunda sig på en önskan eller styrning från föräldrarna mot en viss 

utbildning eller framtida yrkesval. 

 

United Kingdom Urban Educational Marketue 4, p549-568, 20p. 
15  Gorard, S. Fitz, J. Taylor. (2001). School Choice Impacts: What Do We Know?. Educational Researcher, Vol. 30, No.    
7, pp. 18–23 
16Lund, S. (2006): Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 
integrations- och differentieringsprocesser, Växjö : Växjö universitet 
Lund, S. (2008): “Choice paths in the Swedish upper secondary education: a 
critical discourse analysis of recent reforms”. i Journal of Education policy, vol. 
23 (2008), no. 6 
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Argumentnativt processuellt      

Den blivande gymnasiestudenten samlar ihop flera alternativ för 

övervägande och rådfrågar sedan viktiga personer i sin omgivning 

(exempelvis mamma eller pappa) hur gymnasievalet bör göras. Här kommer 

den sociala omgivningen vara av största vikt för hur gymnasievalet görs. 

När den blivande gymnasiestudenten pratar med sin sociala omgivning kan 

detta oftast sammanställas i fem olika kategorier/förklaringar till ungdomars 

prioriteringar vid gymnasievalet: 

 

– Yrkesinriktat Elever gör de val av program som de antar kommer 

göra dem gångbara på arbetsmarknaden. 

– Karriärinriktade Elever väljer program beroende på i vilket 

område begåvningen eller kunnandet hos dem själva är bäst. 

– Konsumtionsinriktade Dessa val skulle kunna antas genomföras 

med ett ”här och nu” perspektiv då de görs mot bakgrund av omedelbar 

tillfredsställelse och har relativt liten anknytning till utbildning och lärande. 

Exempelvis kan ”lätta” kurser väljas i syfte att uppnå mer fritid. 

– Gruppinriktade Dessa val görs mot bakgrund av önskade framtida 

sociala interaktioner med känt socialt nätverk och en strävan efter att hamna 

i ett socialt sammanhang som känns bekvämt. 

– Intresseinriktade Det görs val med koppling till ett specifikt 

intresseområde som till exempel innebandy, kultur eller golf17. 

 

När det kommer till den process som tidigare benämndes kontextuellt kollektivt där föräldrarna 

utgjorde en avgörande betydelse för gymnasievalet kan styrkas av en brittisk studie gjord av Dryler 

som visar att killars och tjejers gymnasieval kan påverkas av föräldrarnas yrkesval. Resultatet 

visade att pappornas yrkesval påverkade sönernas val av utbildning mer i förhållande till mamma 

och dotter i samma situation18. Förutom föräldrar så har det visat sig att även vänner, syskon och 

andra i den närmsta sociala omgivningen har en stor betydelse i den påverkansprocess som påverkar  

gymnasievalet. Även personer som studie- och yrkesvägledare har visat sig vara viktiga i den 

process som påverkar gymnasievalet19. 

17Lund, S. (2006) Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och 
differentieringsprocesser. Akademisk avhandling för filosofiedoktorsexamen vid Institutionen för pedagogik vid Växjö 
universitet. Växjö: Växjö Universty press. 
18Dryler, H. (1998). Parental Role Models, Gender and Educational Choice  
British Journal of Sociology; Sep., 1998, Vol. 49 Issue 3, p375-398, 24p 
19Dersch, J. och Lovén, A. (2010): Vägen efter grundskolan: Att bana vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i 
individuellt och politiskt perspektiv. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
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3.3 Hur kan ett val  förstås ? 
Val kan ses som ett logiskt avvägande där olika alternativ i en situation placeras i relation till 

varandra vilket ungdomars val till gymnasiet kan förstås som. Detta val, som bygger på det logiska 

övervägandet är knutet till en specifik tid vari beslutet skall fattas. Valet kan även ses som en 

påverkansprocess som sker över en relativt lång period där olika sociala sammanhang påverkar. 

Denna syn innebär vidare att valet måste förstås som en långsam process som växer fram hos 

individen påverkar det specifika valet20. 

 

Med ett antagande om att gymnasievalet kan beskrivas som en process får det genast en annan 

innebörd och kan placeras i ett betydligt större sammanhang och gör inte gymnasievalet till ett 

isolerat fenomen. Gymnasievalet kan då förstås som en process hos individen som kommer till 

uttryck som en specifik handling21. I detta sammanhang så är den specifika handlingen när 

individen bestämmer sig för vilket program och vilken skola som skall väljas. 

4 Metod 
Under denna rubrik kommer metoden att presenteras. Dels i form av det faktiska tillvägagångssättet 

men också allmänt kring intervju som metod. Även verktyg för analys av det empiriska materialet 

kommer att finnas med under denna rubrik. 

4.1 Meningskoncentrering 
I denna studie har meningskoncentrering använts i syfte att tydliggöra respondenternas utsagor. 

Respondenternas utsagor koncentrerades till kortare meningar, centrala teman och kategoriseringar. 

Resultatet presenterades med hjälp av utfallsrum och beskrivningskategorier. Vi återkommer med 

en definition på dessa begrepp i början av resultatdelen. 

4.2 Intervju som metod 
En intervju syftar inte till att finna en objektiv verklighet utanför människan utan lägger fokus på 

individen, dess värderingar och uppfattningar. Intervjun som metod lägger fokus på den kunskap 

som förekommer i sociala interaktioner mellan människor genom dialog eller konversation22. En 

intervjus ”mening” kan förstås på många olika vis. Exempelvis behöver en intervju inte enbart ses 

som en metod vars syfte är att samla in data om en individs eller grupps tolkningar av världen de 

lever i, den kan även ses som en del av världen som alla människor lever i23. Att intervjun är en del 

20Wallin, Erik (1997) Gymnasieskola i stöpsleven - då, nu och alltid. Skolverket. 
Onumrerad rapport. 
21Arnman, G. Järnek, M. (2004). Valfrihet, fiktion och verklighet. Studies in Educational Policy and Educational 
Philosophy: 
22Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in 
Education. 5:e upplagan. London: Routledge (sid 267) 
23Ibid 
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av den verklighet människan lever i har givetvis sina för- och nackdelar. Det ställs exempelvis 

större krav på att forskaren är införstådd med att denna är en tolkande person och inte en 

erfarenhetsbaserad datainsamlingsmaskin som kan vara neutral mot sitt forskningsobjekt24. 

4.3 Val av metod 
Då uppsatsens syfte är att beskriva gymnasieungdomars uppfattningar av gymnasievalet menar vi 

att intervju är lämpligast då syftet är av det slag som lämpligast besvaras med kvalitativa data. Det 

valdes att göra en kvalitativ halv-strukturerad intervju vilket innebär att det finns ett antal bestämda 

teman som intervjun baseras på. Dessa teman gjorde vi på så vis att det öppnade för en berättelse 

från respondenterna vari olika uppfattningar kom att visa sig. Med enkäter som verktyg kan det bli 

svårt att få de kvalitativa utsagor som krävs för att uppnå studiens syfte i relation till intervjuer. 

Fördelen med intervju är också att det i en intervjusituation finns en möjlighet att ställa följdfrågor 

och göra förtydliganden på ett annat vis i jämförelse med en enkätstudie. Detta kan antas minska 

riskerna för till exempel felaktiga tolkningar25 26. 

4.4 Faktorer det har tagits hänsyn till vid intervjustudien 
Innan det beslutades om att intervju skulle användas som metod fanns det överväganden som vi tog 

hänsyn till. 

 

– Vilket syfte har studien, passar intervju som datainsamlingsmetod? 

– Vilken tidigare forskning eller information finns kring det valda ämnet? Med det som grund 

skapa frågeställningar som är användbara för studien. 

– Skapa en intervjuguide som är anpassad till studiens syfte och frågeställningar. 

– Att transkribera det inspelade materialet till textformat som bör återspegla utsagorna i största 

mån. 

– Analysera materialet med en, för studiens syfte, lämplig analysmetod. 

– Granska kritiskt studiens validitet och reliabilitet (tillförlitlighet och trovärdighet). 

– Presentera sedan resultatet på ett sätt som uppfyller de krav som ställs på en vetenskaplig 

rapport/ uppsats27. 

Det finns även en del etiska dilemman som man bör ta hänsyn till vid en intervju och som det i 

denna uppsats har tagits hänsyn till. Exempel på dessa är att informera respondenten vilka som 

kommer ha tillgång till materialet, hur kommer materialet analyseras och av vem, att tydliggöra för 

respondenten vad syftet med studien är samt säkerhetsställa att personen är garanterad 

24Ibid 
25Kroksmark, T. (2012).  Den tidlösa pedagogiken. Lund Studentlitteratur 
26Larsson, S. (2011) . Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Staffan Larsson 
27Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in 
Education. 5:e upplagan. London: Routledge. 
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konfidentialitet. 

4.5 Genomförandet av intervjun 
Vi ringde till rektorn på den aktuella skolan i syfte att boka ett möta för samtal gällande studiens 

genomförande med avseende på tillåtelse, tid plats och önskemål vad gäller tillvägagångssätt. När 

mötet var genomfört och ett godkännande hade givits för studien tog vi kontakt med skolans 

reception där vi fick kontaktuppgifter till ansvariga för respektive, på förhand, utvalda program.  Vi 

togs sedan kontakt med dessa personer och vi berättade då vilken skola och program vi kom från, 

studiens syfte och metod, samtidigt bokades vi in ett möte med eleverna. Vid detta möte 

informerades eleverna om undersökningens syfte och hur vi skulle gå tillväga vid intervjuerna. 

Respondenterna valdes ut genom att frågan om någon vara intresserad, frågan ställdes till hela 

klassen. Vi gjorde detta mot bakgrund av att deltagandet skulle vara frivilligt och att vi hade en ide 

om att eleven som ville ställa upp frivilligt bland flera andra ungdomar också vid intervjutillfället 

skulle bidra med utförliga svar vilket kunde vara till en fördel för oss för att få ut ett bra material. 

Rekryteringen av respondenter gick bättre än förväntat då vi direkt hittade fem frivilliga personer 

från tre olika klasser. 

 

När rekryteringen var klar förde vi samtal med varje individ om vad som skulle ske vid 

intervjutillfället och även tid och plats för intervjun bokades in efter respondenternas schema och 

tillgänglighet. Vid samma tillfälle bokade vi även in tid och plats för intervjun Då vi ville finna 

variationer i respondenternas utsagor och slutligen i uppfattningarna ville vi intervjua respondenter 

från program med olika inriktningar. Detta gör urvalet till ett strategiskt urval som innebär att det 

medvetet väljs respondenter som antagligen kan ge olika utsagor som i förhållande till varandra 

vilket ger en variation till studiens material. Detta används ofta i kvalitativa studier då syftet ofta är 

att finna just variationer28. 

 

Vi valde, i diskussion med respondenterna, att intervjuerna ske på skolans område då det fanns bra 

lokaler samt att eleverna förhoppningsvis skulle känna sig mer avslappnade i sin egna miljö, de fick 

också telefonnummer till oss om förhinder skulle uppstå i samband med den plats och tid som var 

bestämd för mötena eller något annat kring deltagandet. Vi konstruerade intervjumallen utifrån 

uppsatsens syfte och det valdes att göra kvalitativa halv-strukturerade intervjuer då vi var 

intresserade av respondenternas uppfattningar och idéer antog vi att en berättelse skulle krävas för 

bästa kvalitet. När det förberedande arbetet var klart begav vi oss till skolan för att möta 

respondenterna på den tid och plats som det hade bestämts. 

 

28Trost, J. (2010). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
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Intervjuerna skulle ske med en intervjuare och en respondent för att få det mer likt ett samtal och 

inte ett förhör som det skulle kunna uppfattas som om det var två personer som intervjuade en elev. 

Platserna som vi valde ut för intervjuerna var lugna och tysta rum för att undvika störningsmoment 

för eleverna som redan kan antas ha varit aningen nervösa inför intervjun. Den lugna miljön som 

intervjuerna gjordes i samt att eleverna inte hade någon tidsbrist under själva intervjun medförde att 

kvaliteten på intervjun och materialet blev såpass bra att vi inte upplevde det som några problem 

under genomlyssna samt transkribera materialet. Innan varje intervju fick respondenterna ta del av 

det missivbrev som vi konstruerat (se bilaga två) och vi förklarade åter för respondenterna att 

intervjun kommer spelas in, att endast vi kommer att lyssna på inspelningen och alla deras 

rättigheter, att dem till exempel inte måste svara på en fråga om den känns jobbig eller att dem när 

dem ville fick avbryta intervjun. 

 

När vi genomfört alla intervjuer transkriberade vi materialet då det med en transkribering 

underlättar analysen av materialet så som kategoriseringar och framtagande av diverse teman29 30. 

4.6 Etiska överväganden 
I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Informationskravet har vi 

uppfyllt genom att respondenterna blev meddelade om de tänkbara faktorer som vi kunde anta 

skulle kunna påverka viljan att deltaga i intervjun. Exempelvis det faktum att intervjun skulle spelas 

in och att frågor gällande deras familj och närmsta sociala omgivning skulle ställas. Uppsatsens 

syfte och hur datamaterialet skulle förvaras, behandlas och av vilka som kan komma att ta del av det 

redovisade vi också. 

Samtyckeskravet uppfyllde vi genom en muntlig överenskommelse, det vill säga, respondenterna 

godkände muntligen deltagandet. Vi upplyste även respondenterna om att deltagandet och 

besvarande av enskilda specifika frågor var frivilligt. 

 Vi uppfyllde konfidentialitetskravet genom att varken specifik stad, skola eller program 

presenterades och i de delar av resultatet där det förkommer citat och där namn dessutom skrivs ut 

så rör det sig uteslutande om figurerade namn. 

Vi förde över bandinspelningarna på våra datorer och raderade dem från diktafonerna i syfte att 

skydda respondenternas identitet.    

Vi uppfyllde nyttjandekravet då vi endast har använt det empiriska materialet för att uppfylla denna 

uppsats syfte31. 

29Holme, I-M. Solvang, B-K. (1997) Forskingsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, andra uplagan. 
30Kvale, S (2010)  Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 
31Vetenskapsrådet. (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet 
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5 Resultat 
Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras och startar med en inledning för att underlätta 

förståelsen för strukturen i kapitlet. 

5.1 Inledning till resultat 
I detta kapitel kommer resultatet att presenteras i form av utfallsrum samt beskrivningskategorier. 

Vi använder dessa termer då vi i studien har inspirerats av fenomenografin och ett av 

fenomenografins huvudsyften, att kunna beskriva variationer i uppfattningar. Utfallsrummen och 

beskrivningskategorierna skulle kunna beskrivas som uppsatsens huvudresultat32. Utfallsrummet är 

den enhet som beskriver det övergripande temat i beskrivningskategorierna och kvalitativt, alltså 

med avseende på innehåll, ”omfamnar” utfallsrummet de presenterade beskrivningskategorierna33. 

Varje utfallsrum och beskrivningskategori kommer att presenteras med en förklaring vars syfte är 

att beskriva vad som komma skall inför varje utfallsrum och beskrivningskategori. Själva innehållet 

i respektive beskrivningskategori kommer att inneha rubriken innehåll. Efter varje utfallsrum 

kommer det även att presenteras en sammanfattning som är tänkt att göra innehållet lättare att förstå 

samt att beskriva innebörden och variationen i utfallsrummet.   

 

Det kommer också vid varje utfallsrum visas en ”karta” över utfallsrummet med dess tillhörande 

beskrivningskategorier i syfte att göra strukturen av resultatet lättare att förstå. 

5.2 Utfallsrum med avseende på motiv 
Detta utfallsrum kommer att innehålla beskrivningar på de motiv som studien visar. 

 

Respondenterna uppger flera motiv till varför valet av skola och utbildning gjordes som kommer att 

redovisas i beskrivningskategorierna nedan. Det kan dock antas att det finns ett underliggande tema 

i dessa motiv som går att placera i motiv gällande idéer om framtiden och idéer om nuet. Idéerna 

om framtiden karaktäriseras av motiv som håller framtiden som centralt med exempelvis faktorer 

som arbetsmarknad och yrkesliv medan de idéer som handlar om nuet genomför med ett ”här och 

nu” perspektiv och handlar mer om fritidsintresse och vilket ämne som bäst behärskats under 

högstadietiden. 

 

 

 

 

 

32Larsson, S. (2011) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Staffan Larsson 
33 Kroksmark, T  (2012). Den tidlösa pedagogiken. Lund Studentlitteratur 
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Karta 1: Karta över utfallsrummet och 
beskrivningskategorierna som utgör en del av resultatet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasievalet görs med framtiden som grund 
Denna beskrivningskategori kommer att behandla de motiv till gymnasievalet som görs där det tas 

en hänsyn till framtiden och där utbildning ses som en investering. En investering i exempelvis 

framtida yrke eller ekonomisk trygghet.   

 

Innehåll 

 
Jo för att jag ville bli polis och då sa de att xxxx kan du gå och jag har alltid velat gå på 

xxxx för att dels så är det nära och det verkar vara  en bra skola. 
 

Ovanstående citat beskriver vilket yrke som är tänkt efter gymnasietiden som spelar en relativt stor 

roll när det kommer till gymnasievalet och detta kan yttrar sig på ett explicit vis med en önskan om 

ett specifikt yrke som valet baseras på. 

 
Först och främst tänkte jag att jag vill gå en linje där jag kan få jobba med människor 

och inte bara sitta och jobba matte eller ämnen som jag inte tycker om 

 

Utfallsrum med avseende på 
motiv 

Beskrivningskategori 
Gymnasievalet görs med 

framtiden som grund 

Beskrivningskategori 
Gymnasievalet görs med 

nuet som grund 
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Detta citat ger uttryck för en mer generell beskrivning av vilket framtida yrke som önskas. 

 
Men det som i slutändan fick mig att välja var att det finns jobb inom detta. En 

säker framtid. Jag vet att tekniken datorerna alltså data värden blir större och större 

hela tiden och det är mycket jobb som kan ligga i data yrket 

 

Citatet beskriver att även arbetsmarknad är en faktor som räknas in vid gymnasievalet och 

beskrivningen görs bland annat i termer av att det är viktigt att det finns lediga jobb som i sin tur 

kan ge en stabilitet i tillvaron. 

 
jag alltid har haft lätt för mig i skolan och då är kanske inte barn och fritid det 

man tänker är mest krävande, men jag valde xxxx kanske just för att få titeln 

xxxx vilket kan vara bra för framtiden och även sommarjobb, just att ha den 

titeln kan hjälpa tror jag 

 

Citatet visar att relevansen av arbetsmarknaden även kan komma till uttryck i form av  att en 

yrkesidentitet eller en titel kan ge en upplevelse av trygghet inför framtiden. 

 
Jag visste och vet fortfarande inte vad jag vill bli så ville välja någon bred 

linje. Jag valde att kolla upp någon linje som var högskoleförberedande 

 

Enligt citatet är det viktigt att utbildningen är bred och möjligheterna för högre studier är viktigt om 

det finns en osäkerhet gällande framtida yrke eller yrkesområde. 

 

Gymnasieval görs med nuet som grund 
Innehållet i denna beskrivningskategori kommer belysa de motiv som kan förstås inom ramarna för 

ett ”här och nu” perspektiv där nuet har en stor betydelse och utbildning ses som något vars 

betydelse handlar om tillfällig tillfredsställelse. Det kan handla om att gymnasievalet görs efter 

vilket ämne som det funnits störst intresse för i högstadiet eller efter fritidsintresse.   

 

Innehåll 

 
även om jag inte gillar matte för att det är mycket matte men jag gillar det inte 

även fast jag är duktig på det så att jag tänkte att jag kör på det, jag kör på det. 

 

Ovanstående citat visar att vilket ämne som behärskats bäst under högstadiet har en viss inverkan 

på hur gymnasievalet kommer att falla ut. Att ämnet upplevs som lustfyllt behöver inte vara lika 
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med att det behärskas väl och inte heller vad ämnet kommer att spela för roll i gymnasievalet. 

 
Jag har ett annat intresse som jag haft sedan jag var liten och det är data och det 

sitter jag med varje dag och då har jag intresse för programmering och sånt och om 

jag väljer en linje som jag kan utveckla till systemskydd eller programmering eller 

något sådant 

 

Citatet visar att intresse utanför skolan har inverkan på gymnasievalet och att det kan komma till 

uttryck på ett mer explicit vis, ett specifikt intresse vidareutvecklas i den valda utbildningen. 

 
Nej för att jag tycker att den här skolan är bäst gällande programmet jag går. 

Jämför man två andra skolor i kommunen som har xxxx så är det högst 

intagningspoäng här vilket gör att standarden även blir högre tycker jag. 

Programmet var det som var det viktiga inte det geografiska. 

 

Detta citat beskriver att gymnasieskolans kvalitet har betydelse och bedömningen av kvalitet 

baseras bland annat på sociala interaktioner och antagningspoäng. De sociala interaktionerna 

handlar om specifika samtal gällande skola och programval med vuxna människor. En hög 

antagningspoäng kan ses som lika med god kvalitet på utbildning och skola. 

 

Sammanfattande reflektion 

Citaten, som hör till beskrivningskategorin med framtiden som tema, visar att det på olika vis tas 

hänsyn till framtiden med gymnasievalet som verktyg. Det kan göras med avseende på 

arbetsmarknad, specifikt yrke, eller framtida studier. Det finns en variation i de motiv till 

gymnasievalet som görs med framtiden som grund. Denna variation består dels av det 

studierelaterade där en önskan om högre och fortsatta studier finns i relation till den som kan 

relateras till arbetsmarknaden och där yrkeslivet är det viktigaste. Det kan även handla om en 

variation mellan generellt och specifikt där det specifika handlar om en önskan om ett speciellt 

framtida yrke och det generella om ett tänkt yrkesspår eller inriktning, exempelvis arbeta med 

människor. 

Citaten, som hör till beskrivningskategorin med nuet som tema, behandlar gymnasietiden som ett 

isolerat fenomen utan närmare reflektioner om framtiden eller tiden efter gymnasiet. 

. 

5.3 Utfallsrum med avseende på påverkansprocesser 
Detta utfallsrum beskriver de påverkansprocesser och faktorer som kan ligga till grund för 

gymnasievalet. Det finns en antydan i utsagorna om att någon form av yttre social faktor haft en 
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Karta 2: Karta över utfallsrummet och beskrivningskategorierna 
som utgör en del av resultatet 

betydelse för gymnasievalet. 

 

Innehåll 

Under detta utfallsrum presenteras de uppfattningarna av vad som har påverkat individen genom 

livet fram till det slutgiltiga gymnasievalet. Olika faktorer som har bidragit till de 

påverkansprocesser som har påverkat varje individ har det i studien visat sig att den närmsta social 

omgivningen, exempelvis familj och vänner har en stark påverkan på individen. Även media samt 

skolornas egen marknadsföring har haft en betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasievalet görs med inverkan av den specifika skolan/programmets 

marknadsföring 
Under denna beskrivningskategori framgår det att skolans marknadsföring kan vara av betydelse för 

gymnasievalet. 

 

Innehåll: 
Det var väldigt många av mina vänner som pratade mycket med dom men jag var 

mer åt det hållet att jag gick på öppethus-dagar och såg vad dom ville tillföra mig, 

jag var kanske till studievägledaren en gång men det var mer att öppethus-dagarna 

fick avgöra.    
Citatet visar att marknadsföring kan vara en av de faktorer som i en påverkansprocess kan vara 

avgörande inför gymnasievalet. 

Utfallsrum med avseende på 
påverkansprocesser 

Beskrivningskategori 
Gymnasievalet görs 
med inverkan av den 

specifika skolans 
marknadsföring 

Beskrivningskategori 
Gymnasievalet görs 

med inverkan av media 

Beskrivningskategori 
Gymnasievalet görs 

med inverkan från den 
närmsta sociala 
omgivningen 
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Gymnasievalet görs med inverkan av media 
Denna beskrivningskategori visar att media kan vara en påverkande faktor till gymnasievalet. 

 

Innehåll 

 
-Intervjuare: Har du någon du känner som jobbar som polis eller hur har du blivit 

inspirerad till det? 

 
– Sara: Nej... jag har tittat på 112 på liv och så tittar jag på efterlyst och sådana dära 

program så jag tyckte det verkade vara spännande. 

 

Media kan, enligt citatet, spela en betydande roll och bli en viktigt källa till en inledande 

påverkansprocess. Om en blivande gymnasiestudent vill in i yrkeslivet som exempelvis polis kan 

framställningen av yrket i media ha en stor betydelse. 

 
- Intervjuare: Vem var det som berättade för dig att xxx skulle du välja om du vill bli 

polis? 

- Anna: Det var min studievägledare som jag hade på xxx sa att det var där kan man gå 

- Intervjuare: Hur ofta pratade du med den personen? 

- Anna: Jag pratade med henne ganska ofta. 
- Intervjuare: Vad pratade ni om då? 

- Anna: Dels hur det var här på xxx men också vad jag behövde för poäng hur det var 

och vad man kunde bli  och lite sådär 
 

Studievägledaren under högstadietiden har, som beskrivits ovan, betydelse med sin information 

gällande antagningspoäng och vilket program som bör väljas om målet är att införskaffa sig en 

speciell titel eller önskemål om framtida yrke. 

Gymnasievalet görs med inverkan från den närmsta sociala omgivningen 
Denna beskrivningskategori beskriver den närmsta sociala omgivningens betydelse för 

gymnasievalet. 

 

Innehåll 

 
Det här med datorn tror jag bygger på att jag har hållt på med dataspel sedan väldigt 

tidigt också och efter att åren gått har jag inte abara spelat på datorn utan också hållit på 

med en massa andrar grejer. Jag har hållit på med systemsäkerhet och sådana grejer. För 

mina kompisar och jag har det varit väldigt lika. Först har det varit idrott och sådant för 
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att sedan bli mer spel och dator och jag träffade mycket kompisar som bara hållit på 

med dator och sådana grejer men sedan har man träffat många kompisar via nätet också 

och jag känner många utomlands som jag pratar med via datorn varje dag som jag är 

väldigt bra kompis med. Jag kanske inte känner dem såhär på riktigt men man kan ändå 

socialisera med dem. 

 

Vänner och umgängeskrets har, enligt ovanstående citat,  en betydelse när det kommer till de 

påverkansprocesser som formar individens intressen. Intresse var, som tidigare nämndes, ett viktigt 

motiv för gymnasievalet. Tillsammans med vänner skapas det sociala interaktioner som med 

utgångspunkt från ett intresse formar valet i den slutgiltiga valprocessen. Vid intervjun samtalades 

det om intresse och detta var respondentens huvudsakliga motiv till det val som gjordes inför 

gymnasievalet. 

 
Intervjuare: Har du prata något med dina kompisar om gymnasievalet, om vad 

du skulle välja eller framtida yrken? 

 

Karin: Jo jag har sagt att jag velat bli polis med de har sagt att jag inte skulle 

våga för att jag är rädd för saker och så, att jag inte skulle klara av det. 

 

Citatet beskriver att det även kan handla om sociala interaktioner med vänner i form av samtal som 

utgår direkt ifrån gymnasievalet och dessa sociala interaktioner kan vara av olika karaktär. Det kan 

dels handla om samtal med vänner som inte slutar i ett stöd av det tänkta valet. 
 

 

Min familj har alltid varit kreativ, min mormor och morfar byggde av allt från 

schratch, som möbler och allting. Sen har mamma tagit efter det och jag har 

tagit efter henne. Jag har alltid varit med när hon har skapat saker och vi har 

alltid skapat saker. 

 

Familjen var enligt ovanstående citat, en annan del i den närmsta sociala omgivningen som hade en 

betydelse på olika vis. Dels på ett relativt implicit plan där påverkansprocesserna var mer dolda. 

Föräldrarna och morföräldrarna kunde exempelvis ha ägnat sig åt kreativa sysslor som haft inverkan 

på gymnasievalet. 

 
 min syrra jobbar också hon är vuxen och hon jobbade på en bank men nu 

är hon arkitekt sekreterare och hon har jag pratat med, det vare det jag ville 

säga, få fram.  Och hon sa du är ju duktig på musik och du är duktig på 

datorer. Om jag var du så hade jag tagit något med datorer för att jag vet att 

du är väldigt nördig när det kommer till sådant 
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Karta 3: Karta över utfallsrummet och beskrivningskategorierna som utgör en del av 
resultatet 

 

Citatet ovan visar att familjen även kunde fungera som en viktig del i den sociala interaktion som 

ägde rum i syfte att direkt beröra ämnet gymnasievalet. Karaktären på denna sociala interaktion  

skulle kunna liknas vid någon form av rådgivning. 

 
Sen ville även mina föräldrar att jag skulle gå xxxx då mamma hade hört 

att andras barn som gått teknik hade fått det väldigt bra efter examen. 

 

Citatet visar att även mer specifik rådgivning visade sig under intervjun med föräldrar som även 

rekommenderade ett specifikt program. 

 

Sammanfattande reflektioner 

Detta utfallsrum har beskrivits med citaten som grund hur den sociala omgivningen, genom både 

digital och fysisk social interaktion, har påverkat den enskilde individen i sina val. Det finns även i 

detta utfallsrum, precis som det förra, en, inom utfallsrummet, intern variation. Det kan dels handla 

om olika typer av interaktioner som görs (digital och direkt) men det kan också handla om 

karaktären i interaktionen. Det vill säga är det direkt rådgivning eller är det ett intresse som 

återskapats via samtal inom familjen likt de kreativa sysslor som en respondent tidigare nämnde. 

Närmsta sociala omgivningen spelar alltså dels en implicit roll i gymnasievalet men även en 

explicit roll. Utfallsrummet har även beskrivit hur fenomen som skolans egen marknadsföring och 

media har haft en inverkan på elevernas gymnasieval.   

5.4 Utfallsrum med avseende på känslor 
Under detta utfallsrum kommer de känslor som identifierades under intervjuerna gällande 

gymnasievalet att presenteras. 

 

Innehåll 

Individers känsloliv är ett fenomen som inte tidigare presenterats i, den av oss, tidigare funna 

forskningen. Känslorna inför gymnasievalet har varit varierande och kan innehålla allt från rädsla 

till längtan. 

 

 

 

 

 

 



24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt väcker känslor 
Denna beskrivningskategori kommer innehålla känslor med avseende på nya fenomen i individens 

liv gällande gymnasievalet. 

 

Innehåll 

 
-Intervjuaren: Har du något annat du funderar på i ämnet? 

-Emelie: Nej.. alltså.. jag var rädd med det har gått jättebra 

-Intervjuaren: Vad var du rädd för då? 

-Emelie: Nej det var ju en ny skola och på gymnasiet 

 

Citatet vittnar om att något som var nytt och outforskat, som gymnasieskolan, kunde upplevas som 

skrämmande. Detta skapade en känsla av osäkerhet och rädsla inför gymnasieåren. 

 
 

 

Ja, jag gillade min förra skola väldigt mycket och det kommer bli svårt för 

mig att byta skola tror jag sedan när jag började första dagen tänkte jag att 

jag ska visa mig från min bästa sida så får jag se om jag kan träffa nya 

kompisar. De första dagarna var det väldigt spänt i klassen för att ingen 

kände någon, var bara några stycken från min gamla skola som gick i min 

klass. Då blev det såhär spänt och man var lite nervös men sedan, efter några 

veckor blev det bättre men först var jag nervös. Jag var nervös för att det 

skulle vara svårt att träffa nya kompisar men jag ville ändå göra det 

samtidigt. Jag ville ha något nytt men ändå var jag rädd för det. 

 

Citatet beskriver att det fanns en rädsla för hur det framtida sociala nätverket på skolan skulle bli. 

Under högstadietiden fanns det en trygghet över den sociala situationen vilket öppnade för rädsla 

Utfallsrum med avseende på känslor 

Beskrivningskategori 
Nytt väcker känslor 

Beskrivningskategori 
Gymnasievalet är 

komplicerat 

Beskrivningskategori 
Oro för framtiden 

Beskrivningskategori 
Bekantskap ger en 
känsla av trygghet 
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och osäkerhet inför framtiden. Dock finns det även en längtan efter nya sociala interaktioner. 

 

Gymnasievalet ger beslutsångest 
Denna beskrivningskategori kommer att presentera det material som kan leda till att gymnasievalet 

var ett relativt komplicerat beslut med många avväganden som ledde till känslan beslutsångest. 

 

Innehåll 

 
Jag hade många saker att välja mellan, jag har ju så många intressen, har ju 

hållit på med innebandy nästan i tolv år. Och så tänkte jag att jag är ju också 

musik intresserad, jag gör ju också musik på fritiden och har hållit på ganska 

länge och så tänkte jag att jag kanske skulle välja en estetisk linje och tanken 

som slog  mig då är att musik är väldigt svårt att livnära sig på. Du kanske 

skapar någon musik men det är inte någon som... vad heter det... marknadsför 

det så det kan bli svårt. Men då tänkte jag att jag kan ha det som hobby 

utanför mitt jobb.  Jag gjorde som en sådan här mindmapp gjorde jag och så 

kryssade jag för det som var som var minst prioriterande 

 

Gymnasievalet kunde, enligt ovan, upplevas som ett relativt komplicerat val med många olika 

faktorer att basera valet på. Detta kunde, som ovanstående citat, leda till ett resonemang om hur 

valet skulle bli som ledde till ett övervägande mellan olika faktorer. 

 
Jag tycker att det är bra att det finns ett stort utbud, förr om man skulle välja till 

exempel frisör så fanns det typ 8 platser i hela xxxx, men nu kan alla gå vad de vill 

vilket jag gillar. Samtidigt är det väldigt många val att göra, teknik har flera 

inriktningar så det kan vara ganska stressande att behöva göra så många val, man kan 

tro att man väljer fel då jag fortfarande inte vad jag vill bli. Dock försöker dom få oss 

att inte bli så stressade då dom berättar för oss att man kan läsa in ämnen senare vilket 

jag tycker är bra, men lite stressad blir man i alla fall 

 

Ovanstående citat visar att gymnasievalet även kunde vara komplicerat med valfriheten som grund 

och kunde skapa en känsla av stress. 
 

 

Oro för framtiden 
Denna beskrivningskategori beskriver de känslor som finns inför framtiden i relation till 

gymnasievalet med avseende på en känsla av oro. 

 



26 
 
Innehåll 

 
-Intervjuaren: Berätta lite vad du tänkte, kände och upplevde inför ditt val av 

gymnasium?: 

-Kalle: Jag har alltid velat bli frisör men när man väl skulle välja så blev man lite 

osäker så jag kollade igenom alla program, humaniora på xxxx, egyptologi, teknik 

men till slut så vart de frisör. Men det var nervöst och jobbigt! 

-Intervjuaren: Varför blev det så? 

-Kalle: Det blev som en press att det här ska jag göra resten av mitt liv ungefär. 

 

 

Citatet visar att det även fanns en osäkerhet inför valet som inte handlade om det ”här och nu”, en 

omedelbar tillfredsställelse. Istället handlade det om oro inför framtiden och en känsla av att valet 

måste bli rätt då det, enligt respondenten, kommer att prägla och genomsyra resten av det 

yrkesverksamma livet. 

 

Bekantskap ger en känsla av trygghet 
Denna beskrivningskategori kommer belysa betydelsen av en bekantskap i en ny grupp som ger en 

känsla av trygghet. 

 

Innehåll 

 
Ja en kompis till min kompis som jag kände igen, det var lite skönt att ha någon 

man kände igen iallafall. Henne hade jag pratat lite med innan när vi båda visste att 

vi skulle välja frisör, vi pratade lite och peppade varandra kring vad som skulle ske 

och så. 

 

Citatet visar att en bekantskap i gymnasieklassen kan ge en känsla av trygghet och kan även vara en 

del i den process som ligger till grund för att gymnasievalet genomförs som individen hade tänkt. 

Individerna väljer samma program och kan föra en dialog och utbyta idéer om framtiden på 

gymnasieskolan. Individerna kan stötta varandra. 

 

Sammanfattande reflektioner 

Gymnasievalet kan, med ovanstående utsagor som grund, väcka olika typer av känslor hos 

individen. Det kan vara oro inför framtiden, en känsla av trygghet eller en upplevelse av stress mot 

bakgrund av att det finns flera alternativ eller att det finns flera intressen. Den inbördes variationen 

i detta utfallsrum är också relativt tydlig och variationen kan bestå av känslor (trygghet i relation till 
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oro) men det kan också handla om en variation till uppkomsten av en specifik känsla, det kan vara 

beslutsångest relaterat till utbildningsutbudet eller relaterat till många intressen. 

6 Diskussion och analys 
Under denna rubrik kommer resultatet att diskuteras i förhållande till den tidigare forskningen. Det 

kommer även att diskuteras andra val relaterat till vad denna uppsats har visat och diskussionen 

kommer att bottna i val som samhällsfenomen. 

6.1 Diskussion med avseende på uppsatsens resultat i förhållande till 
tidigare forskning 

När det kommer till de motiven som karaktäriserades av ett ”här och nu” perspektiv handlade det 

främst om att valen baserades på fritidsintresse eller vilket ämne i högstadiet som intresset varit 

störst för. Detta resultat kan, enligt oss, styrkas av Lund som menar att motiv till gymnasievalet dels 

kan förefalla sig vara baserat på intresse men också vilket ämne som känts ”lätt” under 

högstadietiden. Även de val som präglas av en idé om utbildning som en form av investering styrks 

av Lunds studie. Det kan handla om att val görs efter en önskan om ett framtida specifikt yrke, 

exempelvis polis, eller generell idé om vad som önskas att arbeta med i framtiden En sådan generell 

ide kan exempelvis yttra sig som en vilja att, på något vis, arbeta med människor34
.   

 

Tidigare forskning visar alltså att gymnasievalet kan göras med ett ”här och nu” perspektiv där den 

blivande gymnasiestudenten tar hänsyn till vad som under gymnasietiden kommer att upplevas som 

ett bra val. Kan det då antas att gymnasievalet och gymnasietiden blir behandlat som en fristående 

separat ö i livet utan anknytning till framtiden? Vad skulle det då kunna få för konsekvenser för den 

blivande gymnasisten? Den tidigare forskningen som handlade om dagens programbaserade 

gymnasium i relation till det forna linjebaserade gymnasiet visade att linjegymnasiet var betydligt 

smalare i sin karaktär och var ofta ämnat att förbereda gymnasisten på yrkeslivet direkt efter 

gymnasietiden. Dagens programgymnasium är betydligt bredare och flexiblare35. Om 

programgymnasiet är bredare och mer flexibelt borde det då också inte vara en mer förlåtande 

konstruktion om den blivande gymnasisten väljer från ett ”här och nu” perspektiv? Om 

gymnasiestudenten under utbildningens gång skulle få upp ögonen för ett specifikt yrkesval så finns 

det, med avseende på gymnasiets konstruktion, möjlighet att kunna få arbeta med det som önskas i 

framtiden. Gymnasiets konstruktion blir även mer förlåtande med avseende på de blivande 

34Lund, S. (2006) Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och 
differentieringsprocesser. Akademisk avhandling för filosofiedoktorsexamen vid Institutionen för pedagogik vid Växjö 
universitet. Växjö: Växjö Universty press. 
35Arnman, G. Järnek, M. E, Lindskog  (2004). Valfrihet, fiktion och verklighet. Studies in Educational Policy and 
Educational Philosophy: 
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gymnasister som väljer med utgångspunkt från att utbildningen är en investering i ett framtida 

yrkesliv. Om gymnasistens ide om vad vederbörande skulle vilja jobba med förändras så finns det 

förmodligen också, enligt gymnasieskolans nuvarande konstruktion, en möjlighet att även den nya 

iden kan realiseras. 

 

Men de påverkansprocesser som i olika sociala sammanhang påverkar individen, hur ska den 

blivande gymnasisten förhålla sig till dem? Skulle inte den unga individen kunna bli ett ”offer” för 

yttre påverkansfaktorer i olika sociala sammanhang? Den tidigare forskningen på området visar 

bland annat på att ungdomar påverkas starkt av media. Deras identitet är till och med, en av media, 

färdig konstruktion36. Inte nog med det så baserar dessutom den blivande gymnasiestudenten sitt 

gymnasieval på föreställningar om genus och socioekonomisk tillhörighet37. Detta kan inte direkt 

styrkas av uppsatsens resultat men i uppsatsen framkommer det dock att den blivande gymnasisten 

har påverkats av andra sociala faktorer som familj och vänner. Med ovanstående som grund, kan det 

då finnas en risk för att gymnasiestudenten, inom ramarna för det flexibla programgymnasiet, också 

har större utrymme för att kastas mellan olika alternativ under påverkan från olika social 

sammanhang? Vi menar inte att med sådana resonemang att frånta individen sin autonomi och likna 

ett subjekt vid en liten svart låda som kastas från det ena till det andra. Vi menar att individen 

definitivt har  en autonomi och en egen vilja men kan trotts detta påverkas av olika sociala 

sammanhang på ett sätt som gör att individen kommer att uppleva resultatet som negativt. Detta kan 

exemplifieras med respondenten vars dataintresse vuxit fram i interaktion med vänner. 

Respondenten hade även andra intressen som utvecklats i interaktion med vänner och familj. Detta 

lede till att valet för respondenten blev problematiskt och vederbörande beskrev hur en 

beslutsångest inföll sig. 

 

Är gymnasievalet så komplext att individen behöver kunna förhålla sig till den påverkan som 

kommer från olika sociala sammanhang, allt från politiska reformer till familjen? Om det är så 

kommer då den gemene blivande gymnasisten att kunna genomföra det aktiva val som 

gymnasievalet är på ett vis som gör att den unga inte enbart blir ett ”offer” för påverkan från olika 

sociala kontexter. Loven antyder att så inte är fallet.  Han menar att den blivande 

gymnasiestudenten inte generellt besitter de verktyg som behövs för att kunna fatta ett väl 

underbyggt beslut beträffande sin framtid38. 

 

Vi vill då påminna om utfallsrummet med avseende på känslor och dess beskrivningskategorier.  

36Ziehe, T. (2003). Ny ungdom- om ovanliga läroprocesser. Stockholm 
37 Sandell, A. (2007). Utbildningssegegration och självsortering. Malmö studies in educational sciences No. 31 
38Lovén, Anders (2000): Kvalet inför valet: om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan. Lund: 
Lunds universitet 
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Det framgick bland annat i detta utfallsrum att det hos respondenterna finns en upplevelse av att 

gymnasievalet var komplicerat, det fanns en oro inför framtiden och föreställningen om att börja på 

en ny skola väckte även den oro. Detta kan antyda att gymnasievalet är för komplext för många att 

kunna hantera med en känsla av trygghet och stabilitet. Kan det vara så att ungdomar som står inför 

gymnasievalet behöver mer vägledning och samtal, inte bara med avseende på gymnasievalet utan 

även med avseende på den komplexa natur som vilket val som helst i livet kan ha. 

6.2 Gymnasievalet, bara ett av alla val 
Som samhället idag är konstruerat ställs människan i sitt liv inför flera tillfällen då det krävs att det 

kan fattas ett aktivt och väl underbyggt val. Det kan handla om pensionsvalet eller valet att ingå i 

eller avstå från olika kriminella och andra kontexter som resulterar i ett utanförskap i förhållande till 

samhället. Dessa val, som alla andra, kan i sin grundläggande beskaffenhet också definieras som 

något som påverkas av olika sociala sammanhang39. Det finns bevisligen människor i samhället 

som gör val i livet som inte är till gagn för dem, valen kan få dem att känna oro eller otrygghet. Det 

borde således finnas ett samhällsintresse i att människor skall kunna genomföra väl underbyggda, 

aktiva och reflekterande val. Det finns ett ordspråk som säger att ”det skall börjas i tid”. Varför då 

inte börja i tid? Varför inte samtal med unga människor om valets natur, hur människan påverkas av 

olika sociala sammanhang? Helt enkelt ge dem verktyg för att kunna förstå val på ett sätt som de 

kan använda sig av i olika sammanhang där det ställs krav på att de skall utföra ett eller flera val. 

Vem vet vad en sådan läroprocess skulle kunna resultera i, både för samhället, den enskilde och den 

enskildes närmsta sociala omgivning. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning föreslår vi studier som syftar till att öka förståelsen hos individen 

gällande val som fenomen. Vi föreslår även studier som också syftar till att öka förståelsen för val 

som fenomen hos den enskilde men inom ramarna för ett specifikt val.  Dessa studier bör vara 

långtidsstudier för att det över tid ska kunna avgöras om det skett en förändring i beteendemönster 

eller uppfattning av verkligheten samt vad detta har resulterat i för individen.  På så vis finns det 

möjlighet att kunna beskriva den läroprocess som äger rum. Om en beskrivning av den 

läroprocessen lyckas genomföras så kanske det kan uppnås en ökad förståelse vad det är som sker 

när en människa genomför ett val som smått eller stort förändrar livet. 

 
 
 
 
 

39Arnman, G. Järnek, M. (2004). Valfrihet, fiktion och verklighet. Studies in Educational Policy and Educational 
Philosophy: 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Tema socialomgivning 

Frågor om föräldrar och familj 

Frågor om vänner 

 

Tema känslor 

Frågor om känslor som kan relateras till gymnasievalet 

 

Tema specifikt val 

Frågor om val av program och skola 
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Bilaga 2 
 
Vi är två studenter vid högskolan i Gävle som har för avsikt att genomföra en intervjustudie om 
elevers gymnasieval. Intervjustudien kommer att omfatta totalt sex elever från tre  
gymnasieprogram med olika inriktningar. Syftet med studien är att studera om det finns skillnader  i 
elevers olika uppfattningar av gymnasievalet och din intervju kommer komma till stor nytta som en 
del i detta ”pussel”. 
 
Intervjuerna görs konfidentiellt vilket innebär att din identitet kommer att vara skyddad på så vis att 
verken din kommun, skola, program, klass, namn eller personnummer kommer att presenteras i 
studien eller annat som kan avslöja din identitet. 
 
Intervjuernas längd kommer avgöras av hur uttömmande dina svar blir men kommer ha en maximal 
tidsram på 20 minuter. 
 
Intervjun kommer att spelas in på en bandspelare för att vi som är uppsatsförfattare skall kunna 
lyssna på intervjuerna i efterhand. 
 
Vid frågor kontakta mer än gärna oss med hjälp av följande kontaktuppgifter. 
 
Uppsatsförfattare: 
 
Joel Jansson: 0733-549093, joel.86@live.se 
 
Jesper Lundgren: 0709-789185, jeppson_@hotmail.com 
 
Handledare: 
 

Johan Liljestrand: 0730-245120, jonlid@hig.se 
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