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1 Abstract
The properties of this material has been studied and it was found that there is very little difference 

in what affect students in there choice of school, studies and career. Boys who choose hairdressing 

and styling differ more than girls who choose a career in technics. This is a surprising result which 

we didn´t expect. In researching background material we learned that it should differ more in 

perspective of gender. We have compiled the material around young people's choices to high school. 

A choice that affects not only their future course of study, but also future career. The analysis was 

made from a gender perspective. Based on discussions and conversations with the involved schools 

advisors (Study and Vocational Counsellor), we have developed a number of issues that we tried to 

find answers to. As a representative of a typical male sphere, we chose high schools national 

technology program IT alignment and as a typical female sphere, we chose Barber program. By 

means of  qualitative survey we collected information to see patterns in background to the choices 

young people make who went from high schools 9:th grade to high schools 1:st year. 
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2 Inledning
Ända sedan Camilla var liten har hon velat bli frisör, och drömmen blev sann. Efter avslutat 

frisörprogram på gymnasiet, och efter avklarade gesäll- och mästarbrev, utbildade hon sig vidare till 

examinator och arbetade för utbildningsnämnden i Skåne. Efter det utbildade hon sig till 

makeupartist, var anställd på salong och hade hyrstol. Numera är hon delägare i en frisörsalong 

samtidigt som hon går lärarutbildningen på Halmstad högskola. Anledningen till att hon valde att 

utbilda sig till frisörlärare var viljan att föra den kunskap kring något hon brinner för vidare till 

andra. Som frisörlärare har hon funderat på varför frisörutbildningen är så kvinnodominerad, yrket i 

stort har många manliga frisörer och de frisörer som syns i media och blir omnämnda som så 

kallade kändisfrisörer är oftast män. Hur har de utbildat sig om de inte har gått på frisörlinjen? En 

egen teori är att de killar som är utbildade frisörer i många fall har gått som lärling hos en 

familjemedlem eller släkting där killen har blivit inspirerad av yrket. Hantverket frisör ses ofta som 

ett i huvudsak kreativt yrke men den insatta vet att det kan vara ett väldigt tekniskt och teoretiskt 

yrke, detta innebär att det finns många olika klipptekniker och färgtekniker att lägga på minnet.

Håkan har gått en teknisk karriärväg. Han började med el/teleteknisk linje på gymnasiet. Efter några 

år ute i industrin läste han naturvetenskaplig och maskinteknisk utbildning för att fortsätta med 

mekatronik på Högskolan i Halmstad. Därefter arbetade han som lärare i ämnen som data, 

datanätverk och processingenjör inom VA. Sedan 1996 är han verksam som lärare på IP-nät, it-

säkerhet och som tekniskt sakkunnig inom försvarsmakten. I försvarsmakten väcktes intresset för 

pedagogik.

Vi vill genom denna uppsats titta på vilka grunder elever i årskurs 9 gör sina val de när de väljer 

utbildning till framtida yrke. Vårt arbete kan eventuellt belysa om det finns någon skillnad mellan 

killar och tjejer generellt och mellan killar/tjejer som gör otraditionella val. Med otraditionella val 

menar vi när man som kille söker till ett kvinnodominerat yrke som frisör och tjej till ett 

mansdominerat yrke som tekniker/ingenjör inom it, vilket teknikprogrammet leder till. De två 

inriktningarna får utgöra exempel på gymnasieprogram som kan betraktas som typiskt manliga 

respektive kvinnliga. Då båda två har lång erfarenhet inom respektive yrken och är verksamma som 

lärare inom ämnena, kändes det givande att utforska ämnet, dessutom är det en fråga som vi genom 

åren ställt oss själva.
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3 Bakgrund
Skolverket (2012) presenterar preliminär statiskt kring antalet sökande för de olika programmen där 

antalet sökande till hantverksprogrammet (frisör, makeupartist, florist m fl.) har minskat med 850 

sökanden, av dessa var det 250 färre killar som sökte. Ansökan till teknikprogrammet har minskat 

med femtio elever, samtliga tjejer. Skolverkets generaldirektör menar att en av anledningarna till att 

det är färre elever som söker till yrkesprogram kan vara att de inte automatiskt blir behöriga till 

högskolestudier Skolverket (2012). Vårt arbete kan vara av intresse för olika yrkeslärare, då det kan 

ge en förklaring till varför eleverna söker till de olika programmen och på så sätt kan 

programansvariga utvidga sina sökgrupper och få fler sökande till sig. Idé och initiativ till uppsatsen 

kommer till viss del ifrån ett samtal med en representant från KomTek som är en del av Teknik 

College,. KomTek arbetar för att sprida intresset för teknik till tjejer och kvinnor.  De ser en svag 

ökning av tjejer som söker till teknikprogram, men enligt dem alltför svag. KomTek är väldigt 

intresserade av att få reda på om det är skillnad på vilka faktorer som påverkar elevers gymnasieval 

och om det skulle vara skillnad mellan vad som påverkar tjejer och killar. I didaktiska implikationer 

ges några förslag till KomTek för deras fortsatta arbete. 

För att förstå elevernas och framförallt tjejernas val till teknikprogrammet och samhället i övrigt, 

ger uppsatsen en bild av hur kvinnor och män använder IT, för att se om killar och tjejer ser olika på 

teknik. Användning av datorer skiljer sig enbart marginellt mellan män och kvinnor utan verkar 

vara mer åldersbetingat. Skillnader i användningen av teknik finner man till exempel i om 

användaren plockar isär en dator för att uppgradera eller reparera den eller om den plockas ner i 

beståndsdelar av nyfikenhet för hur den ser ut inuti och hur den fungerar, enligt statistik (SCB, 

2011) som redovisar skillnader i datoranvändandet beroende på ålder och kön. Statistiken visar inte 

på några stora skillnader utom på en punkt, att skruva med datorer och programmera Andel  

personer som har utfört följande datorrelaterade aktiviteter (SCB, 2011). För att få idén att göra de 

bägge sakerna krävs en eller bägge av två faktorer. Antingen ett behov, någon hårdvara eller 

mjukvara behöver bytas ut eller intresse i att se hur det fungerar. Det kan givetvis vara en 

kombination av bägge, men här finns en skillnad i hur killar och tjejer använder teknik. Det är 

dubbelt så många killar som tar sig för att byta hård/mjukvara och programmera än tjejer. I övrigt är 

det bara några procentenheters skillnad mellan killar och tjejer. Statistiken mäter befolkningen i 

allmänhet och inte specifikt uppsatsens målgrupp. Den är ändå intressant eftersom det ger en bild av 

synen på teknik hos familjen och andra i elevens omgivning. Statistiken tolkas som att skillnaden 

mellan manligt och kvinnligt ligger i hur könen ser på tekniken. Männen i statistiken ser tekniken 

som intressant i sig själv, därav intresset för att ”skruva själv” medan kvinnor ser det som ett 
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verktyg att använda. Statistik över antalet män och kvinnor verksamma inom frisöryrket har inte 

gått att få en sammanställning på, men vid kontakt med Sveriges frisörföretagare i april 2012 gavs 

följande information genom personlig kommunikation: I Skåne genomfördes under åren 2007-2010 

476 stycken gesällprov varav sju stycken av killar, resten gjordes av tjejer. Genom gesällbrevet så 

kan man inte se hur många kvinnor och män som jobbar med yrket i dag, och någon nyare statistik  

finns inte heller inom branschorganisationen. Det är inte ett statistiskt säkerställt material, men ger 

oss ändå en uppfattning om könsfördelningen inom frisöryrket. Från den kommunala skolan med 

frisörprogrammet gavs genom personlig kommunikation följande information i mars 2012: under  

perioden 1999 - 2011 har 340 elever gått ut från frisörprogrammet varav två var killar och 

resterande tjejer. 2012 tar 36 elever studenten, enbart tjejer. 2013 är det två killar som kommer att  

ta studenten och 2014 finns det en kille som kommer att ta studenten. 2015 kommer det vara fyra  

killar som tar studenten. Alltså betyder det att under åren 1999-2011 var det två killar på 

utbildningen och under åren 2012- 2014 finns det sju killar på frisörprogrammet. Informationen 

från skolan är inte säkerställd och analyserad av skolan utan snabbt sammanställd som svar på en 

förfrågan, den ger en uppfattning om framtiden inom frisöryrket. 

I huvudsak påverkas vi som individer av två saker, arv och miljö. Uppsatsen väljer att bortse från 

arvets betydelse och koncentrerar sig på miljön. Eventuellt kan även slutsatser dras från 

undersökning om vad som skulle var möjligt att påverka på lång och kort sikt. Genusperspektivet är 

en stor påverkansfaktor, troligtvis är den därför mest intressant att utgå ifrån. Undersökningen syftar 

även till att se andra faktorer och dess betydelse. Vad hände med dem som väljer att gå mot 

strömmen? Yvonne Hirdman (2007) menar att om kvinnor bryter mot de traditionella könsmönstren 

sker det ofta med beröm medan män som gör detsamma måste försäkra omgivningen om att det inte 

handlar om någon bestraffning utan att de faktiskt har valt det själva.  

Skolan har en bildande och fostrande funktion och de vuxna (lärare, studie- och yrkesvägledare, 

annan personal) som eleverna möter där påverkar en elevs kommande gymnasieval på flera sätt 

både direkt och indirekt. Studie- och yrkesvägledare är generellt sett väldigt försiktiga med att ge 

råd.  De frågor de brukar ställa är: Vad tycker du är roligt? Vilket ämne i skolan är roligast? Vad har 

du för intressen? Om eleven inte har någon aning om vad de vill göra efter nian är det viktigt att ge 

information om programmen utan att styra i någon riktning. Personlig kommunikation kring studie- 

och yrkesvägledarens roll fördes med studie- och yrkesvägledare under den verksamhetsförlagda 

utbildningen i AU90 i tre perioder från vårterminen 2011 till vårterminen 2012 som detta 

examensarbete är en avslutning på. Under samtalen kom bland annat frågan upp om hur eleverna 

gör sina val. Enligt studie- och yrkesvägledarna handlar det mycket om identitet Skolverket (2012). 
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De elever som ingår i enkätstudien har gått i grundskolan styrd av Lpo94 där det står:

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” 

(Skolverket 2012. Lpo 94, s. 4).

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att:

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” 

(Skolverket 2012. Lpo 94, s. 4)

3.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att genom en enkätundersökning besvarad av 53 elever se vilka faktorer 

som påverkar elevernas val då de har sökt till frisör- eller teknikprogrammet. Syftet är även att se 

om det finns skillnader mellan killar och tjejer avseende de faktorer som påverkar deras 

gymnasieval.

3.2  Frågeställningar

Studien fokuserar på följande frågeställningar:

• Varför har eleverna valt den gymnasieinriktning som de gjort?

• Finns det ett samband mellan val av gymnasieinriktning och andra faktorer så som genus, 

omgivning, familj och förebilder?

• Finns det skillnader mellan killar och tjejer i gymnasievalet som gör att de väljer 

otraditionellt?

3.3 Forskningsläget

Utgångspunkten i studiens tre frågeställningar är forskning kring genus, omgivning, familj och 
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förebilder samt hur dessa eventuellt påverkar elevens gymnasieval.  Yvonne Hirdman (2007) 

lanserade begreppen genus och genussystem i Sverige 1988.  Dessa begrepp används i ett bredare 

och också mer teoretiskt perspektiv.  Genusforskningen har till syfte att öka förståelsen för 

samhällets arbetsdelning, diskurser, sociala relationer och symbolik. Nationella sekretariatet för 

genusforskning (20130207) arbetar med att analysera och informera om genusforskningens 

utveckling och villkor och bara hemsidan visar att området genusforskning växer.  Linda 

Gottfredson (2002) är professor i pedagogisk psykologi vars teori berör individens självbild och hur 

barn och ungdomar utvecklar sin självbild och yrkesambitioner. Marta Miklikowskas (2011) 

forskning baseras på alla elever, olika utbildningar, i svenska gymnasieskolor årskurs 2 mellan 1997 

till 2000. Miklikowskas avhandling handlar om utvecklingen av demokrati som begrepp och 

värderingar samt hur man i hemmet omedvetet och medvetet påverkar dess utveckling. Enligt 

Miklikowska är social bakgrund och hur hemsituationen ser ut viktiga faktorer att beakta för vad 

som påverkar elever. Donald Broady och Mikael Börjesson (2008) har genom sin så kallade 

utbildningssociologiska forskning tittat på elever vid de svenska gymnasieskolorna under slutet av 

1990-talet och hur elevernas kön, sociala ursprung och vilka gymnasieutbildningar de hamnat på 

står sig i förhållande till föräldrarnas inkomst yrke och bakgrund.  Broady & Börjesson använder sig 

av sociala kartor över gymnasieskolan för att visa samband. Kartan (bilaga 3) visar hur ungdomar 

från hem med icke- tekniska/akademiska studier i hög grad väljer naturvetenskapliga studier, 

ungdomar från ingenjör/civilingenjörshem i hög grad väljer ingenjörs/civilingenjörsstudier. 

Ungdomar från kombinationer av tekniska/icke tekniska studier och högre chefshem väljer ofta 

naturvetenskapliga studier. Ungdomar från hem där man inte har tradition av akademiska studier 

väljer ofta vård/omsorgskarriärer om de är flickor och hantverk/industri om de är pojkar. De som 

väljer att bryta den trenden väljer oftast naturvetenskapliga studier. Broady & Börjessons studie 

visar att naturvetenskapliga studier i hög grad är bakgrunds- och könsneutralt, vilket inte tekniska 

och vård/omsorgstudier är. Vidare visar studien att akademisk bakgrund oavsett inriktning 

tillsammans med företagarbakgrund är en bakgrund som de flesta som väljer otraditionellt har 

tillsammans med ungdomar från hem med lite akademiska studier och företagare bakgrund. 

Lena Adolfsson (2011) tar upp hur genus, ur män och pojkars perspektiv skapas i skolans miljö 

genom att via kamratgruppernas struktur, kontroll över skolgården och trakasserier lär pojkar och 

män att relatera sig till den kollektiva bilden av maskulinitet Det är viktig att förstå de konsekvenser 

som genus innebär när det gäller våld, hälsa och i detta fall utbildning. Elisabeth Öhrn skriver i 

rapporten Könsmönster i förändring (Öhrn, 2002) om hur vänskapen mellan flickor uppenbart är en 

viktig del i flickors beteende. Det handlar om vänskap och glädje och stöd flickor emellan. 
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Relationerna till vännerna är det som dagligen och långsiktigt ger gemenskap, säkerhet och 

stabilitet i tillvaron. Detta kan också ha betydelse för gymnasievalet. 

Det finns många uppsatser och avhandlingar som berör begreppet genus, alltifrån studier i förskola 

till skola och vidare till manligt och kvinnligt ledarskap men relativt få uppsatser som ligger nära 

denna uppsats område, en av dessa är Manliga brytare - en studie om sju killar som har gjort ett  

otraditionellt gymnasieval av Helen Jansson och Lina Sjöholm (Jansson H, Sjöholm L, 2008) vid 

Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med deras examensarbete var att studera hur killar som 

valt ett program som domineras av tjejer (omvårdnads- hantverks- och frisörprogrammet) resonerar 

kring sitt val och de erfarenheter de gjort under sin studiegång. När det gäller tjejer och teknik har 

Therese Palm (Palm, 2006) skrivit en avhandling om Könsfördelningen på tekniska högskolor där 

hon undersökt orsakerna till varför tjejer i dagens samhäller inte intresserar sig för högre tekniska 

utbildningar, men också att öka medvetenheten om de genusaspekter som kan påverka ungdomars 

utbildningsval.

4  Teori
Yvonne Hirdman lanserade begreppen genus och genussystem i Sverige 1988. Genus kommer från 

det engelska ordet gender. Författaren menar att den vanligaste användningen av genus är som ett 

begrepp vilket används för att skilja det kulturella/sociala könet från det biologiska, det vill säga att 

ordet kön står för det biologiska könet medan ordet genus står för det sociala (Hirdman, 2007). 

Författaren fortsätter med att det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt i samhället. Hirdman skriver även att genus ger uttryck för de värderingar, 

attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället. Att se rosa som en flickfärg 

och blått som en pojkfärg är ett exempel på hur genus skapas. Uppdelning i kvinnligt och manligt är 

enligt författaren en mycket stark kategorisering, som alla gör, oftast utan att vara medvetna om det. 

Hirdman fortsätter med att genus inte är statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika 

kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen. Det finns flera olika teorier som beskriver hur 

genus skapas, Hirdman talar om tre grundläggande principer. Hirdman beskriver hur olika, osynliga 

regler, normer, seder, förväntningar om manligt och kvinnligt skapas i vårt samhälle, ett så kallat 

genuskontrakt. 

Den första principen är: kvinnor och män hålls isär
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Manligt och kvinnligt är helt skilda saker och oftast också varandras motsatser, så kallade 

dikotomier exempelvis "bråkiga pojkar och tysta flickor", flickleksaker och pojkleksaker för att ge 

några exempel. 

Den andra principen är: det manliga värderas högre än det kvinnliga 

Det som räknas som manligt har högre status än det som räknas som kvinnligt. Det värderas till 

exempel högre för en flicka att kallas "pojkflicka" än för en pojke att kallas "flickaktig". Det män 

gör tenderar att tillskrivas ett högre värde. 

Den tredje principen är: alla är med och skapar genusordningen

Alla är, både kvinnor och män, med och skapar denna genusordning, oftast helt omedvetet. Det 

upplevs som "normalt" för oss att det ska vara så.  Hirdmans teori beskriver hur genuskontraktet 

skapas på gruppnivå och som strukturer i samhället. Det innebär inte att alla män har högre status än 

alla kvinnor. Det finns kvinnor med hög status, likväl som det finns män som saknar status. Det är 

därför viktigt att hålla isär individ- och gruppnivå. Genuskonflikter är störst i Sverige och Norge, 

men Hirdman menar att det är för att Sverige kommit längst med lösningar. Hirdman menar att 

segregeringen inte bryts ner i framtiden om inte segregering erkänns som ett problem och därför 

kommer inte jämställdheten på till exempel arbetsmarknaden att förändras i framtiden med jobb 

som är “kvinnliga” eller “manliga”. Därför krävs det att alla våra förväntningar ses på ett annat sätt 

för att kunna förändra våra val i framtiden och i detta arbete handlar detta om att se vad som 

påverkar elevers val till gymnasiet. Begreppen genus och genuskontrakt har fått stor betydelse för 

forskningen kring hur normer synliggörs mellan män och kvinnor. Huruvida egenskaper som 

normativt sett uppfattas som manliga respektive kvinnliga är ett resultat av social påverkan eller 

biologiska faktorer är en omdebatterad fråga. Eftersom få mänskliga egenskaper är 

hundraprocentigt betingade av arv eller miljö är de flesta överens om att båda påverkar, däremot 

råder delade meningar om graden av de olika faktorernas påverkan för olika egenskaper. 

Gottfredsons (2002) teori innehåller de centrala begreppen circumscription, compromise och self-

creation. Circumscription är processen där ungdomar begränsar sin sociala zon av acceptabla yrken 

och compromise är processen där de ger upp sina drömyrken för mindre önskvärda yrken som de 

dock ser som mer tillgängliga. Self-creation är processen där de formar och lär känna sig själva 

samt sina värderingar och behov. Teorins huvuddrag är att den består av individens självbild, både 

den privata och den offentliga. Gottfredson skriver att självbilden är beroende av många faktorer 

såsom utseende, kön, värderingar, förmågor och klasstillhörighet. Individen har också stereotypa 

bilder av yrken och de personligheter en viss yrkesgrupp har.  Författaren fortsätter med att 
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människor från olika klasser i samhället har i stort sett samma stereotypa bilder av olika yrken, 

vilken prestige yrket har och hur människor i yrket lever. Dessa bilder organiseras sedan av 

individen till en kognitiv karta av yrken. Ungdomar och vuxna delar in yrkena efter några 

huvudkategorier såsom manligt och kvinnligt samt yrkets status. Gottfredson menar att genom att 

matcha olika yrken och den egna självbilden kommer individen fram till sina drömyrken men dessa 

är inte alltid realistiska. Individen måste därför även ta hänsyn till tillgängligheten för olika yrken 

när denne står inför ett yrkesval. Författaren skriver att de yrken som individen anser vara 

acceptabla organiseras i den kognitiva kartan i en social zon där självbilden återspeglas genom var i 

samhället personen anser att hon eller han passar in. Gottfredson menar att forma yrkesambitioner 

är alltså att jämföra sin självbild med sina bilder av ett yrke och försöka matcha dessa. Detta är en 

arbetsam process som kräver att man har en realistisk bild av sig själv och yrket. Gottfredson 

skriver att barn inte har detta, men börjar ändå dra slutsatser om vilka jobb som passar för dem och 

dessa slutsatser kan bli bestående. Utvecklingen av en individs självbild och yrkesambitioner kan 

enligt författaren delas in i fyra steg där varje steg leder till en ytterligare begränsning av den 

sociala zonen.

Steg 1 (3-5år)

Barn i den åldern börjar klassificera människor väldigt enkelt såsom stor och liten. Det blir också 

medvetet om skillnader mellan kön. De föredrar att leka med barn av samma kön.

Steg 2 (6-8år)

I den här åldern rangordnar barn allt som är bra- dåligt. De börjar förstå könsroller synliga tecken 

som att olika kön har olika kläder och gör olika saker. Pojkleksaker är mer yrkesrelaterade, 

lastbilar- lastbilschaufför, polisbilar- polis, verktygslåda-snickare än vad flickleksaker är.

Steg 3 (9-13år)

I den här åldern är det inte bara manligt och kvinnligt som barnen tar hänsyn till i sina drömyrken, 

utan även status. Barnen är mycket medvetna om vad som är ett lågstatusyrke och inte. Vid 13års 

ålder förstår de sambandet mellan inkomst, utbildning och yrke. De blir även medvetna om vilka 

yrken som den egna familjen skulle tycka var oacceptabla, vilket begränsar den sociala zonen 

ytterligare. 

Steg 4 (14- år)

Från och med fjortonde levnadsåret är ungdomarna nu angelägna om att se bra ut för det motsatta 

könet, vilket gör att de omedvetet försöker efterlikna stereotypen av det egna könet.  För att kunna 

utveckla och upptäcka sina styrkor och svagheter måste man få erfarenheter av nya aktiviteter och 

obekanta områden. Man vet inte vad man kan förrän man testat, men av rädsla för att bryta mot 
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normen så går inte ungdomarna utanför gränsen för vad som är normalt för det egna könet. Medan 

de första tre stegen ägnas åt att begränsa alternativen så ägnas detta sista steg åt att identifiera vilka 

av de tänkbara yrkena som är det mest åtråvärda och tillgängliga (Gottfredson, 2002).  Utöver 

Hirdmans och Gottfredsons teorier har vi även tittat på Miklikowska (2011), Broady & Börjesson 

(2008), Öhrn (2002) och Adolfsson (2011) men valt att inte göra någon mer ingående redovisning 

av dessa.  

5 Metod

5.1 Begrepp

Kvantitativa metodens främsta syfte enligt Hartman (1998) är att få fram statistisk data som kan 

användas för att se samband mellan mätbara egenskaper.  Metoden är användbar för enkäter och 

intervjuer med förutbestämda svarsalternativ. För att uppnå ett tillförlitligt resultat måste därför 

underlaget vara representativt och slumpmässigt obundet. För att få svar på frågorna genomfördes 

en enkätundersökning (bilaga 1). Enkät passar när det är en stor undersökningsgrupp, är billig, lätt 

att bearbeta och når många personer samtidigt menar Trost (2007). Enkät är en skriftlig förfrågan 

som riktar sig till många mottagare som ska svara på papper, internet eller i någon annan form. Den 

kan besvaras enskilt eller i grupp. I sin enklaste form är en enkät ett brev med en fråga eller två. I 

sin mest avancerade form består enkäten av en mängd frågor som kan ta en timme eller mer att 

besvara. 

5.2 Urval 

Enkäterna genomfördes på frisör- och teknikprogrammet på två olika skolor, i två olika klasser, i två 

kommuner. Urvalet gjordes för att undersökningens närvaro skulle påverka så lite som möjligt. För 

att få svar som är jämförbara mellan teknik- och frisörselever har samtliga elever fått svara på 

samma frågor. De skolor där undersökningen genomfördes är kommunala skolor med gymnasiets 

nationella treåriga teknikprogram och frisörprogram. Båda programmen har två inriktningar, 

yrkesförberedande och högskoleberedande. Skolorna har blivit kontaktade och gett sitt 

godkännande. Teknikprogrammet och frisörprogrammet är, som står att läsa inledningsvis, ramen 

för undersökningen.  Elever som går första året på programmen valdes av den anledningen att 

gymnasievalet fortfarande är ganska färskt i minnet för eleverna, hur de tänkte när de skulle välja 

och vad som gjorde att de valde. Enkäten besvarades av sammanlagt femtiotre elever. På 
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teknikprogrammet åk 1 så går det sexton killar och sex tjejer, och på frisörprogrammet åk 1 går det 

fem killar och tjugosex tjejer. Samtliga elever har fyllt 16 år varför inte målsmans godkännande 

söktes. Enkäterna delades ut under en lektion då alla elever var samlade och de fick cirka 30 

minuter på sig att genomföra enkäten.  Eleverna informerades om att deltagandet var frivilligt och 

att svaren skulle behandlas konfidentiellt.  När enkäterna genomfördes stannade undersökarna kvar 

i klassrummen. Orsaken till att enkäten delades ut personligen var dels för att skapa kontakt och 

intresse, Kylén (2004) talar om vikten av att svara på något som verkar intressant, men även för att 

få enkäterna direkt eftersom det enligt Kylén hör till vanligheterna att man får påminna en eller två 

gånger för att få tillbaka svaren. Alla elever som var på lektionerna genomförde enkäten och ingen 

ifrågasatte varför de skulle besvara en enkät. En lättbegriplig och angelägen enkät kommer tillbaka 

ifylld enligt Kylén. Den som svarar ska tycka att frågorna är meningsfulla och förstå hur de ska 

besvaras. Upp till en halvtimme är de flesta beredda att lägga ner på att besvara en enkät menar 

Kylén. Undersökningen har inte något bortfall, vare sig extern eller intern detta tolkas som att 

enkäten var lätt att genomföra och att det var ett ämne som intresserade eleverna. En elev, en tjej på 

teknikprogrammet, diskuterade en fråga med undersökaren vid genomförandet men det gällde 

hennes svar och inte frågans formulering eller syftet med att besvara den.

5.3 Enkätutformning och val av frågor

Enkätutformningen är baserad på de i teoriavsnittet nämnda forskarnas teorier Hirdman (2007), 

Gottfredson (2002), Broady & Börjessons (2008) Miklikowskas (2011), Adolfsson (2011) och Öhrn 

(2002). Det går inte att specifikt precisera vilken forskare eller vilken teori som har utformat vilken 

enkätfråga eftersom alla teorier och forskare på ett eller annat sätt tangerar varandras områden. 

Strategin för enkätutformningen har istället haft fokus på att ställa frågor kring kön, social 

bakgrund, förebilder, hur eleven kom i kontakt med yrket och fritidsintressen så att uppsatsens 

frågeställningar i sin tur kan besvaras. Att formulera en enkät som faller in under de kriterier som 

nämns i metodavsnittet var inte lätt. Kylén (2004) och Trots (2007) gav viss vägledning. Enkäten 

har konstruerats av undersökarna och med hjälp av handledaren har frågorna formulerats för att om 

möjligt ringa in de områden som teoriavsnittet redovisar, handledaren har därefter testat och 

godkänt enkäten. Enkäten har inte testats på några elever innan undersökningen genomfördes, detta 

kan ha påverkat resultatet vilket problematiseras i metoddiskussionen.  Eleven fick inledningsvis 

fylla i kön och ålder, för studien spelar elevens kön en stor roll. Då syftet var att undersöka vad som 

påverkar elevernas gymnasieval samt kunna se eventuella skillnader mellan könen behövdes en 

större mängd data. Undersökningens syfte var även att försöka se mönster i undersökningsgruppens 

svar och för att försöka förstå och särskilja deras situation, Trost (2007).  Enkäten består av både 
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öppna och slutna frågor.  Eleven fick svara på ålder och kön, därefter ställdes så kallade 

bakgrundsfrågor om vad deras föräldrar jobbade med och om deras föräldrar bytt yrke. Avsikten 

med dessa frågor var att se om föräldrarna hade valt yrke för att någon hade bestämt över dem eller 

påverkat dem och att de sedan hade bytt till det yrke de hellre ville syssla med. De öppet ställda 

frågorna är ett medvetet val för att i minsta möjliga mån styra svaren och istället uppmuntra till 

reflektion och egna formuleringar Trost (2007). Nackdelarna med detta är relativt många, tiden det 

tar att analysera är en och hur man ska angripa analysen av svaren är en annan.  Oftast avråds från 

denna sorts enkätfrågor främst för att det reflekterar de svarandes synsätt och beteenden vilket gör 

att svaren kan komma att variera mycket och vara svåranalyserade. Om man dessutom som 

svarande är osäker på vad man egentligen anser så är det lätt att låta bli att skriva något alls eller i 

rent fart bara ringa in ett svar (Trost 2007). Därefter efterfrågades om utbildningen var elevens 

förstahandsval. Enkäten innehöll genusfrågor, alltså om de tror att deras kön påverkat deras val av 

utbildning. Om eleverna hade diskuterat sina val med någon till exempel föräldrar, någon annan 

vuxen eller någon studie- och yrkesvägledare. Enkäten innehöll tretton frågor samt en avslutande 

punkt där eleverna själva kunde tillägga något om de ville. Det var inte någon elev som skrev något 

under den avslutande punkten. Enkäterna utformades utan värderingar och gick från bakgrund till 

intressen, bredd och objektvitet eftersträvades. För att minska påverkan på resultatet av frågornas 

formuleringar lades möjligheten till kommentarer eller möjligheten att ange egna alternativ in. 

Ytterst få gjorde detta. Undersökningen följde de forskningsetiska reglerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2001).

5.4 Bearbetning

Totalt besvarade 53 elever enkäten, 22 elever på teknikprogrammet varav sex var tjejer och 36 på 

frisörsprogrammet varav fem var killar, det var inga elever frånvarande vid genomförandet. 

Samtliga elever svarade på alla frågor utom två elever på frisörsprogrammet som hoppade över 

några frågor, det ger ett nästan hundraprocentigt deltagande.

Resultaten lästes först igenom för att se om samtliga enkäter gick att använda och om svaren 

uppvisade tecken på irrelevans. Därefter fördes svaren över till kalkylark i LibreOffice Calc för att 

kunna göra tabeller som kunde studeras statistiskt. Skapandet av tabeller utgick från fyra 

huvudgrupper tjejer-teknik, killar-teknik, killar-frisör och tjejer-frisör. Svaren summerades i 

tabellform för att se var det bildades grupperingar, vilket då antyder gemensamt mönster. Därefter 

studerades mönstren för att eventuellt kunna se vad som var grupptypiskt eller atypiskt. Två 

huvudgrupper framträdde, de som följer ett mönster och de som inte gör det. Med det som underlag 

besvarades frågeställningarna.  På enkäterna efterfrågades inte namn, men några har skrivit det ändå 
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och dessa namn ströks vid bearbetning av insamlad data. Enkäterna som besvarades av frisörelever 

hade inte några svar på de öppna frågorna. På enkäterna besvarade av elever på teknikprogrammet 

var det två elever som skrev svar på öppna frågor, dessa svar lästes igenom och svaren sparades till 

analysen. Det samtal som en av undersökarna hade med en elev på teknikprogrammet när hon 

besvarade enkäten noterades och användes som kommentarer till det statistiska resultatet vid 

analysen. 
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6 Resultat och analys
Resultatet av undersökningen kommer av en enkätundersökning som genomförts på frisör- och 

teknikprogrammet på två olika skolor i två olika kommuner. Enkäten besvarades av sammanlagt 53 

elever i årskurs 1. Resultatet presenteras genom frågeställningar som huvudrubriker med 

enkätfrågor som underrubriker i 5.1 och 5.2. I 5.3 presenteras enbart frågeställningen utan 

underrubriker och i 5.4 presenteras kortfattat övrig analys. En sammanställning av svaren finns även 

i bilaga 2.

6.1 Eleverna har valt den gymnasieinriktning som de gjort.

Om linjen var elevernas förstahandsval:

Av 53 elever svarade 49 elever ja på frågan. 

Fyra elever, en kille på teknikprogrammet samt en kille och två tjejer på frisörprogrammet svarade 

annorlunda. Killen på teknikprogrammet ville studera till flygtekniker men kom inte in på 

programmet. Han hade med andra ord teknik men inte IT som förstahandsval. 

Killen på frisörprogrammet angav inte vad som var hans förstahandsval, men svarade samtidigt att 

efter att ha provat på frisöryrket så var valet givet. 

De två tjejerna på frisörprogrammet som svarade att frisörlinjen inte var deras förstahandsval angav 

ekonomi respektive samhälle som förstahandsval. Tjejen som valde ekonomi började först på en 

skola, bytte till samma program på en annan skola för att efter samtal med SYV byta till stylist och 

är nu nöjd. Den andra tjejen började på samhällsprogrammet, men trivdes inte och efter att ha pratat 

med kusiner som är frisörer bytte hon till frisörprogrammet och är nöjd med valet.

Tidigare erfarenhet av yrket:

Tidigare erfarenheter av yrket verkar vara en gemensam nämnare för de flesta elever. Fyra av sex 

tjejer på teknikprogrammet angav att de har erfarenhet av teknikyrket samt någon form av förebild 

inom yrket. De två tjejerna som inte har erfarenhet av yrket angav även att de inte har någon form 

av förebild. En av dessa två tjejer diskuterade med undersökaren kring enkäten. I den diskussionen 

framkom att hon inte kunde förklara varför hon valde just teknik mer än att hon alltid varit 

intresserad av hur saker fungerar. 

Killarna på teknikprogrammet följer samma mönster. 12 av 16 killar har en eller flera 

familjemedlemmar och/eller någon i vänkretsen som har ett tekniskt yrke samt har sommarjobbat 

eller genomfört sin PRAO inom ett tekniskt yrke. Fyra av sexton killar angav att de inte har någon 
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erfarenhet av tekniska yrken och de har inte heller någon form av förebild. 

Bland frisöreleverna gäller följande, en av killarna och två av tjejerna har ingen förebild eller 

tidigare erfarenhet av yrket som skulle ha påverkat valet. De har däremot fått möjlighet att prova på 

yrket, en kille efter samtal med studie- och yrkesvägledare och en kille på eget initiativ efter samtal 

med släkting.  När det gäller social bakgrund så följer de samma mönster som övriga. Både Broady 

& Börjesson (2008) och Miklikowska (2011) pekar på hur social bakgrund påverkar valen, ett 

mönster studien tyder på att samtliga verkar följa.

Vilka som har haft inverkan på elevernas gymnasieval:

Genomgående för samtliga elever i studien är att om de har diskuterat sina val med någon så har de 

i första hand diskuterat med kompisar, i andra hand föräldrar och lärare och i tredje hand studie- och 

yrkesvägledare.

Resultatet tyder på att en viss skillnad finns mellan grupperna i vilka eleven i andrahand har 

diskuterat sina val med. I teknikgruppen är det vanligare att diskutera med en lärare än med 

föräldrar, det finns inte någon skillnad mellan killarnas och tjejernas svar. De som har diskuterat 

med föräldrar och/eller lärare har nästan utan undantag även diskuterat med studie- och 

yrkesvägledare.

Undersökningen visar att i frisörgruppen finns en skillnad mellan könen vad gäller vilka eleverna 

har diskuterat sitt gymnasieval med. Killarna i frisörgruppen har i högre grad diskuterat med lärare 

än föräldrar. Tjejerna har i sin tur i högre grad diskuterat med föräldrar än lärare. De som har 

diskuterat med föräldrar och/eller lärare har nästan utan undantag även diskuterat med studie- och 

yrkesvägledare.

Endast tjejerna på frisörprogrammet redovisar att yrkesförebilder har haft inverkan på deras 

gymnasieval. Det är även endast tjejerna i frisörgruppen som redovisar att de från början visste vad 

de ville välja innan de diskuterade valet med någon annan. Om det är så att de tidigt i skolgången 

valt praktik, sommarjobb och på andra sätt sökt sig till yrket för att närma sig sina förebilder så 

stämmer detta med Gottfredsons (2011) teorier kring skapandet av jaget. Mot det ska vägas att de 

flesta elever angav någon form av erfarenhet av yrket vilket gör att förebilder troligtvis finns. 

Endast eleverna på frisörprogrammet redovisar yrkesförebilder, vilket skulle kunna förklara varför 

de tidigt visste vad skulle välja. 
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6.2 Finns ett samband mellan val av gymnasieinriktning och andra  
faktorer så som genus, omgivning, familj och förebilder?

Vad ser eleverna som för/nackdelar med att vara man/kvinna i ett mans/kvinnodominerat yrke:

Resultatet tyder på att eleverna, oavsett gymnasieval och kön, både kan och vill ge nya perspektiv 

och infallsvinklar till yrket. De tror även att det blir lättare att få arbete om de är av annat kön än 

vad som är dominant för yrket. Samtliga anser att det behövs fler av motsatt kön inom yrket de valt. 

Tjejer i frisörgruppen skiljer sig lite genom att de är den enda grupp som anser det positivt med 

många av samma kön. Svaren från killarna och tjejerna i frisörgruppen visar att det kan bero på att 

det är eftertraktat att var manlig frisör. Intressanta att notera är att samtliga elever är medvetna om 

genusperspektivet och verkar se det som ett hinder för yrkets utveckling att det är för få av det 

motsatta könet inom yrket. Endast tjejerna på frisörprogrammet såg av konkurrensskäl det som 

något negativt att det blir fler manliga frisörer. Av svaren kan antas att det är en överetablerad 

marknad att vara frisör. Bland svaren från de elever som valt otraditionellt på de bägge programmen 

ser eleverna en risk att få lägre lön än sina kollegor om de är av motsatt kön.  Endast två av killarna 

på frisörprogrammet såg att det skulle kunna innebära högre lön att vara man i ett kvinnodominerat 

yrken, vilket ligger i linje med den konkurrensrisk frisörgruppens tjejer såg. 

Vad arbetar dina föräldrar med och har de bytt jobb? 

Resultatet tyder på att det finns skillnader mellan teknik- och frisörgruppen. I teknikgruppen är 

jobb/karriärer som kräver universitet eller annan högre utbildning vanligt hos föräldrarna, även en 

benägenhet att byta karriär är vanligt.  Det finns en koppling till tekniskt arbete hos föräldrarna hos 

både killarna och tjejerna. I frisörsgruppen dominerar yrken som kräver gymnasieutbildning men få 

som kräver eftergymnasial-/högskole-/universitetsutbildningar. Företagande är vanligt i bägge 

gruppernas bakgrund.  Resultatet tyder på ett samband mellan de ungdomar som valt otraditionellt 

oavsett program och att deras föräldrar har bytt karriär. Skälen till att de bytte karriär 

överensstämmer även med ungdomarnas associationer med deras framtida yrke. De föräldrar som 

bytt karriär har förmedlat till sina ungdomar att de vill ha nya utmaningar, bättre arbetsmiljö, 

intressantare uppgifter, tröttnat på sitt gamla jobb och vara mer kreativa. Inga stora skillnader 

mellan könen inom teknik- och frisörgrupperna syns. Den sociala karta som Broady & Börjesson 

(2008) redovisar överensstämmer med undersökningens resultat. Vårt resultat visar samband mellan 

elevens gymnasieval och föräldrarnas yrken. Det stöds även av Gottfredson (2002) som också 

menar att klasstillhörighet är en av flera faktorer som påverkar, kanske den största faktorn. 

Medvetet eller inte, vårt resultat tyder på att samtliga elever utom tre av killarna på 
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frisörprogrammet har valt i enlighet med Broady & Börjessons sociala karta.

Vad associerar du med yrket?

Kreativt, roligt, drömjobb, socialt, är gemensamt för svaren från samtliga elever i undersökningen. 

Elever på teknikprogrammet anger utmanande, tryggt, intellektuellt som vanliga associationer. 

Svaren skiljer sig inte mellan killar och tjejer på teknikprogrammet. 

På frisörprogrammet finns trendigt, frihet, egenföretagande, kvinnligt och kreativt som vanliga 

associationer.  Några få elever anger status, otryggt, slitsamt. Endast tjejerna i frisörgruppen 

associerar sitt yrkesval med ordet slitsamt. Det skulle kunna bero på att de har störst praktisk 

erfarenhet och därmed har en mer realistisk syn på yrket. I frisörgruppen finns en liten skillnad 

mellan könen, killarna associerade även till hög lön vilket inte tjejerna gjorde. Vi menar att det i vår 

undersökning finns samband med genus, omgivning, familj och förebilder.

6.3 Finns det skillnader mellan killar och tjejer i gymnasievalet som 
gör att de väljer otraditionellt?

Resultatet tyder på att det generellt finns få skillnader mellan tjejer/killar och 

traditionellt/otraditionellt val, en överraskande liten skillnad om man utgår från resonemanget kring 

genus och könsroller. 

Vad gäller skillnader mellan killar och tjejer som valt otraditionellt tyder resultatet på att det finns 

fler skillnader. Tjejerna som valt teknik har diskuterat med kompisar, familj och skola medan 

killarna som valt frisör endast i ett fall diskuterat med många i sin omgivning. Vi tolkar det som att 

deras val är mindre accepterat eller mer kontroversiellt än för tjejerna som valt teknik. Yvonne 

Hirdman (2007) menar att det manliga värderas högre än det kvinnliga och det kan vara en orsak till 

att tjejer väljer att prata med fler om sina val medan killarna inte gör det. 

Resultatet tyder på att tjejerna som valt teknik precis som sina manliga klasskamrater har valt i 

enlighet med sin sociala bakgrund, vilket killarna som valt frisör inte har gjort. Vi tolkar det som att 

det är ett större steg för killar att välja frisör än för tjejer att välja teknik. Resultatet avviker från vad 

vi förväntat oss då vi utgått från Hirdman i fråga om genus och könsroller. Samma sak om vi utgår 

från Miklikowskas (2011) avhandling kring familjens betydelse. 

Vårt resultat tyder på att den stora skillnaden mellan killar och tjejer som valt otraditionellt är 

yrkesförebilder. Killarna på frisörprogrammet har valt utifrån intresse, provat på yrket och 

förebilder. Tjejerna har valt utifrån intresse och social bakgrund. En annan skillnad finns i 

fritidsintressen. Tjejerna som valt otraditionellt skiljer sig inte från övriga elever i undersökningen. 
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Musik, film, mode, sociala medier och lagsport gäller generellt för alla.  De killarna som valt 

otraditionellt bryter däremot mönstret. Även de lägger mycket tid på musik, film, mode och sociala 

medier, men vad gäller sport så utövar de individuella sporter. De killarna tränar på gym medan 

övriga killar i undersökningen väljer lagsport. 

Sid 19



7 Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Tidsfaktorn var en begränsning som gjorde att inga intervjuer genomfördes. Enkätundersökning har 

fördelarna att de är enkla att genomföra och går snabbt. Dessutom blir det en hög grad av 

anonymitet. Nackdelen med enkätstudier är att de blir styrda av hur frågorna utformas. Svaren är i 

hög grad beroende av hur frågorna ställs och kombineras. Det drabbar speciellt flervalssvar vilket vi 

har till övervägande del. För att i någon mån komma bort från det så har de flesta frågorna en 

möjlighet till egna kommentarer. Dock var det ett väldigt litet antal (två) som använde den 

möjligheten.  I efterhand har vi reflekterat över särskilt fråga sex där vi använder 32 värdeord. 

Denna fråga ska i resultatet inte ses som ett pålitligt resultatsvar eftersom värdeorden betyder olika 

för olika personer. Om vi i förväg hade preciserat vad vi som undersökare menade med varje 

värdeord så hade resultatet varit mer relevant. De öppet ställda frågorna är ett medvetet val för att i 

minsta möjliga mån styra svaren och istället uppmuntra till reflektion och egna formuleringar. 

Nackdelarna med detta är relativt många. Tiden det tar att analysera är en, hur man ska angripa 

analysen av svaren är en annan. Vi upplevde dock att det tog längre tid att konstruera enkäten än att 

analysera den.

Högre validitet skulle kunna uppnås om vi hade haft tillgång till fler elever och ett obundet 

slumpmässigt urval, och om vi hade kunnat utforma enkäten så att deltagarna endast kunde se och 

ta ställning till en fråga i taget. För att få ett tillförlitligt resultat krävs ett stort underlag. För att ge 

läsaren en möjlighet att analysera resultaten på egen hand utan att de blivit förändrade eller tolkade 

valde vi två sätt att presentera dem på. Dels som tabeller i bilagan samt som underlag när vi 

besvarar våra frågeställningar. De öppna frågorna i samband med undersökningen har ingen 

säkerhet alls, de kom spontant och bör värderas därefter. De statistiska resultaten är säkra på så vis 

att de inte är tolkade utan redovisade "som de är", tolkningen ligger i vår diskussion kring dem. Det 

gör dem samtidigt osäkra eftersom vi inte gjort någon djupare statistisk analys eller korsvis 

motsägande frågor för att verifiera kontinuitet i svaren. Som helhet finns det inget som tyder på 

"fejkade svar", de är som helhet stringenta och inget som sticker ut väsentligt inom de grupper som 

bildas om man tittar efter trender. Dock har vi inte gjort någon analys av signifikans där vi jämför 

den tillfälliga versionen inom grupperna med skillnaden mellan gruppernas eventuella medelvärden 

för att på så sätt kunna dra slutsatser om huruvida det finns en verklig skillnad eller inte. Eftersom 

undersökningen enbart gjordes vid ett tillfälle går det inte att se någon korrelation med annan 

undersökning, det sänker reliabiliteten och därmed även validiteten som aldrig kan bli större än 
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reliabiliteten. Det faktum att vi inte har något bortfall och inget som tyder på att svarande har angett 

svar som enbart är till för att försvåra eller sabotera gör att vi anser oss ha en hög grad av reliabilitet 

och därmed validitet i resultatet. 

7.2 Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att göra om undersökningen men även följa ungdomarna för att se om 

några väljer om. Dessutom skulle undersökningen göras cyklist för att få försöka se förändringar 

över tiden. Vår ursprungliga tanke var att genomföra en större enkätundersökning på frisör- och 

teknikprogrammet i båda kommunerna för ett större underlag men det hann vi tyvärr inte med. I 

efterhand ser vi att det hade varit intressant att även genomföra enkätundersökningen på de privata 

frisörskolor som finns, vi tror oss då få en mer varierad bild över åldrar eftersom en elev där kan 

vara äldre än 16 år och har kanske andra tankar kring vad som påverkar deras val. Vi ser i efterhand 

att en undersökning kring vad eleverna tror påverkar deras gymnasieval hade varit en annan 

infallsvinkel för vårt arbete. 

7.3 Reslutatdiskussion

Syftet med vårt arbete var att se vilka faktorer som påverkar elevernas val då de har sökt till frisör- 

eller teknikprogrammet. Vi ville även se om det finns skillnader mellan killar och tjejer avseende de 

faktorer som påverkar deras gymnasieval. Lyckades vi med det? På sätt och vis. Vi lyckades påvisa 

ett antal faktorer som styr valen generellt. Men vi såg också att frågorna är större och komplexare 

än vad som låter sig undersökas inom ramen för ett examensarbete. Vi har bara tittat på en liten del 

av området. Det skulle kräva längre tid och en betydligt större grupp med både enkäter och 

djupintervjuer för att få ett riktigt omfattande svar.  Undersökningar med ungdomar över lång tid 

har en annan aspekt som gör det än mer komplext. Det faktum att det sker över lång tid gör att 

resultaten tappar giltighet efterhand som samhälle och attityder förändras samtidigt som man 

undersöker. Vilket då gör resultaten mer eller mindre för gamla när de väl är klara. Vi arbetade med 

frågeställningar kring valen eleven gör och om det fanns några samband mellan genus, omgivning, 

familj och förebilder. Ja det gör det, men inga stora skillnader och i vissa fall inga alls. Det är för 

oss ett oväntat resultat. Vi tycker oss se mönster i vår enkätundersökning som direkt går att jämföra 

teorin kring att forma sina yrkesambitioner. Gottfredsson (2002) belyser vägval vilket vi tycker oss 

se framförallt i de fyra elever som inte angav förstahandsval, men i deras ögon blev det så efter att 

ha påbörjat utbildningen. Att det är liten skillnad mellan killar och tjejer generellt överraskade oss. 
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Associationerna som ungdomarna gör om sitt framtida yrkesval uppvisar inga stora skillnader. Det 

är förväntansfulla ungdomar som sökt och kommit in på den linje de är intresserade av. 

Ungdomarna har med några undantag, valt gymnasieinriktning på grund av påverkan från 

omgivningen. Vi ser tydliga samband mellan social bakgrund (familj, kompisar, skola) tidigare 

erfarenheter (PRAO, sommarjobb, ”prova på”) och eget intresse. Om detta intresse är vuxet ur 

påverkan, helt eget intresse eller en kombination av dessa har vi för lite underlag för att se. 

Miklikowskas (2011) talar om familjens betydelse vilket vi anser bekräftas i vår undersökning.  Vi 

kan av undersökningen se att de tjejer som gick på frisörlinjen angav att de hade provat på yrket 

tidigare, de yrkesverksamma de träffat då har tydligen givit tillräckligt stort intryck för att ge en 

positiv bild av yrket, men inte så stort intryck att eleverna ser dem som förebilder. När vi bad 

ungdomarna rangordna vilka faktorer som spelat in när de valde program visar det sig att faktorer 

som skolans läge, vilken skola, närhet till skolan spelar liten roll. Faktorer som intresse för yrket, 

framtidstro, intressanta ämnen spelar stor roll och det är enligt oss positivt att se, att eleverna bryr 

sig mer om blivande yrke än om närheten till skolan. Den del av arbetet som vi har funnit mest 

intressant är om det finns skillnader mellan killar och tjejer i gymnasievalet som gör att de väljer 

otraditionellt, den data vi fick fram där var den vi la mest tid på att fundera över. 

Skolan och Skolverket har insett sin påverkansfaktor och arbetar aktivt för att ge alla elever samma 

möjligheter oavsett kön.  I vilken grad varje skola och den enskilde läraren arbetat utifrån målet 

ligger utanför uppsatsens blickfång men det är intressant att fundera över hur en lärare eller en 

studie- och yrkesvägledare pratar om olika yrken och ifall deras eventuella maktposition är något de 

diskuterar?  Den som skall välja för ett framtida yrke väger kanske in framtida lön, arbetssituation 

och hur stor är chansen att verkligen få jobb. 

 I ung ålder är det troligtvis föräldrar, äldre syskon och andra i familjen som är barnets förebild men 

även andra i familjens umgänge som till exempel grannar och vänner till familjen. Efter hand 

kommer media in med idoler från musik, film och mode. Här kommer även kompisar och 

kompistryck in. Gottfredsons (2002) begrepp circumscription, compromise och self-creation är 

intressant för studien då vi anser att de behandlar just det vi ville undersöka nämligen vad som 

påverkar de val vi gör och genom att se barnets utveckling i de olika åldrarna ser vi att det är olika 

faktorer som påverkar. Gottfredsons indelning i ålderskategorier är problematisk och 

generaliserande och det är långt ifrån alla ungdomar som i fjortonårs ålder är angelägna om att se 

bra ut för det motsatta könet och därför söker stereotyper hos det egna könet. Vår sammantagna bild 

av redovisad forskning är att den har varit intressant att ta del av, den har gett en god om än 

komplex bild av hur många faktorer det är som påverkar barn och ungdomar under deras uppväxt 
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både medvetet och omedvetet och hur sammansatt detta område är samt hur viktigt det är att 

medvetandegöra föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare, och framförallt eleverna själva om 

just detta. Vår studie visar att det finns en skillnad i vilka eleverna väljer att prata med kring sina 

framtida val, att vara en av dessa personer som eleven vänder sig till innebär en stor makt och det 

gäller att hantera detta utan att lägga sina egna värderingar på eleven. 

Att det inte är kontroversiellt för alla att göra otraditionella val visar på att det har skett förändringar 

i attityder till genus och yrkesval. Att det är lång väg kvar ser vi i att det fortfarande är få tjejer som 

söker till teknik även om det inte längre ses som kontroversiellt.  Vi tror att det handlar om att lägga 

tid på att få tjejer intresserade av yrken inom den tekniska sfären och inte på att få dem att våga göra 

otraditionella val, denna rädsla finns inte längre enligt oss. Däremot verkar det vara kontroversiellt 

för killar att välja frisörprogrammet. Inledningsvis redovisade vi att antalet killar på frisörlinjen har 

ökat, under åren 1999-2011 var det två killar på utbildningen och under åren 2012- 2014 finns det 

sju killar på frisörprogrammet. Vi kan inte se några tydliga skillnader mellan killar och tjejer i vad 

som skulle påverka att välja traditionellt eller otraditionellt. Dessutom verkar tidig kontakt med 

yrket och yrkets sociala miljö det vill säga jargong, lokaler, dress code och företagskultur påverka 

viljan att välja otraditionellt. 

7.4 Didaktiska implikationer

Inledningsvis skrev vi att vårt arbete kan vara av intresse för olika yrkeslärare, för att de ska se hur 

de kan få fler elever att välja till deras program och vi skrev även om KomTek. Att som till KomTek 

gå ut till barn, föräldrar, lärare och ungdomar för att visa vad teknik är, hur det fungerar, att det är 

kul, visa på förebilder i olika tekniska yrken är enligt vår uppfattning rätt väg att gå. Då vi ser en 

sådan liten skillnad mellan könen drar vi även slutsatsen att samma långsiktiga arbete borde ske 

inom sfären traditionella kvinnliga yrken och borde ge samma resultat. Dock har vi inte hittat något 

projekt där killar ska uppmärksammas på traditionella kvinnoyrken. KomTek har i mer än tio år 

arbetat med att få upp kvinnors ögon för teknik. Deras arbete tillsammans med tidigare 

skolreformers försök att få fler tjejer att söka sig till teknikprogram verkar ha gett resultat även om 

det är långt kvar. Det vårt resultat tydligt visar är att tidig kontakt har betydelse. Kan den kontakten 

kombineras med att även nå ut till lärare (skolan) och föräldrar vilket KomTek gör får det stort 

genomslag, vi kan även se att om KomTek vill ha in fler tjejer på teknikprogrammen så bör de 

jobba så att de inspirerar flera tjejer samtidigt då tjejer på teknikprogrammet diskutera sina 

gymnasieval med varandra. De bör även försöka få inspirerande lärare som ”säljer in” teknikyrket 

eftersom tjejerna valde att prata med en lärare framför att prata med sina föräldrar. En 
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gymnasiemässa handlar för oss mer om att välja skola än att välja utbildning så fokus och kraft för 

att få in fler killar till utbildningen bör ligga tidigare än för elever i år 9. 

Vi ser det som en positiv utveckling för samhället i sig att vi vågar göra val och att vi kanske i 

mindre utsträckning bryr oss om ifall vi bryter mot invanda roller och traditioner.  De elever som 

gör ett vad vi kallar otraditionellt val är kanske så bestämda att de inte behöver prata med någon 

annan eller väljer att inte göra det för att heller inte möta motstånd. Då vårt resultat pekar på sociala 

faktorer som påverkar hur ungdomar väljer och resultaten i den forskning vi studerat, Hirdman 

(2007), Gottfredson (2002), Miklikowska (2011), Broady & Börjesson (2008), Öhrn (2002) och 

Adolfsson (2011) visar på hur genusfaktorer i den sociala miljön formar oss till flickor/pojkar, 

kvinnor/män gör att de didaktiska implikationerna blir svåra för skolan att hantera eftersom en stor 

del ligger utanför skolans möjligheter att påverka. De didaktiska implikationer som vi utifrån vårt 

arbete ser är möjliga att påverka är bland annat lärarkårens sammansättning och attityder, detta på 

lång sikt då det hör ihop fler tjejer på ett teknikprogram skulle i längden kunna innebära fler 

kvinnliga lärare som pratar positivt om teknik. När det gäller skolan i sig själv så har 

teknikprogrammet där enkätundersökningen genomfördes kommit långt med sitt värdegrundsarbete 

och inkluderande arbetssätt. De samarbetar tätt med Teknik Collage som KomTek är en del av. 

Lärarkårens sammansättning är svår att påverka på kort sikt, det är fortfarande en majoritet av 

manliga lärare på teknikutbildningarna. Ett fortsatt arbete för ökad jämlikhet mellan könen är 

viktigt, att tidigt möta barn och elever och prata om olika yrken är rätt väg att gå och där bör 

traditionellt kvinnliga och manliga yrken öka sina insatser. Att prata genus i samband med 

gymnasieval tillsammans med eleverna är kanske inte så dumt, att öppet prata om normer, 

förväntningar och roller för att visa på att vi tänker på samtidigt som vi lägger in det i våra mässor, 

programblad och program.  Inom frisörutbildningen är de didaktiska implikationerna att gymnasiet 

tänker på att rikta sig mer till killar, både vad gäller öppet hus, de broschyrer och tidningar de ger ut 

och när de pratar. De bör ge killarna mer plats, fler temadagar, mer produkter för dem och använda 

sig av fler modeller som är killar. Frisöryrket har som vi skrev inledningsvis många tekniska delar 

och det är dessa vi bör framhålla när vi har gymnasiemässor, för att visa att yrket är mer än bara 

håruppsättningar. Under våra mässor bör vi om möjligt ha manliga frisörer på plats. Vi har inte 

behandlat läroböcker som en påverkansfaktor till elevernas gymnasieval men vi ser tror att 

läroböckernas utformning är den faktor som kanske är lättast och ligger inom skolans möjligheter 

att påverka. Framförallt på de tekniska programmen lämnar de en hel del att önska, lockar de inte 

ungdomar som är motiverad att studera teknik lockar de definitivt inte de som tvekar och troligtvis 

inte tjejer som kanske skulle kunna tänka sig ett otraditionellt val. Håkan gick gymnasiet 1982 och 

Sid 24



kunde tyvärr konstatera under sin praktik att de var precis lika dåliga idag som då.
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Bilaga 1 Enkät

Man   Kvinna  

1. Var detta gymnasieprogram ditt förstahandsval? Ja   Nej  

Om nej, vilket var ditt förstahandsval?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Har du någon tidigare erfarenhet av detta yrke?

T.ex. Prao, syskon, släktingar, kompisar, ingen alls eller något annat sätt?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Vilken av följande faktorer hade störst inverkan på ditt val?

Rangordna från 1 till 5 där 1 = oviktigt och 5 = avgörande

Närhet till skola 1 2 3 4 5

Intresse för yrket 1 2 3 4 5

Lön 1 2 3 4 5

Framtidstro 1 2 3 4 5

Trend/mode 1 2 3 4 5

Förebild 1 2 3 4 5

Just denna skolan 1 2 3 4 5
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Kompisar 1 2 3 4 5

Intressanta ämnen 1 2 3 4 5

Skolans läge 1 2 3 4 5

Annat 1 2 3 4 5

Kommentar:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Diskuterade du ditt val av gymnasieprogram med någon?

Lärare   Föräldrar   SYV   Kompisar  

Annat _____________________________________

6. Vilka för / nackdelar ser du att vara tjej/ kille i ditt kommande yrke?

 Kan ge nya perspektiv till yrket

 Lättare att få arbete

 Många arbetskamrater av samma kön

 Svårare att få jobb

 Många arbetskamrater av motsatt kön

 Svårare att göra karriär

 Behövs fler män i yrket
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 Lägre lön än kollegor av motsatt kön

 Behövs fler kvinnor i yrket

Annat, vad?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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5. Vilka fördelar ser du att vara tjej/ kille i ditt kommande yrke?

 Svårare att hitta arbete

 Sämre lön än arbetskamrater

Annat, vad

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Ringa in fem ord som du anser stämmer med det yrke ditt gymnasieprogram leder till.

Drömjobb manligt tryggt högavlönat Lugnt 

Kreativt Roligt Kvinnligt Trendigt Problemlösning

Nördigt Intellektuellt Mänskligt Status Utvecklande

Karriär Innovativt Frihet Roligt Slitsamt Farligt

Ensamt Monotont Tungt Osocialt Flexibelt Osäkert

Egenföretagare Utmanande Framtidsjobb Socialt Spännande

7. Vad arbetar din mamma / pappa med?

Mamma:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pappa:
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Har din mamma / pappa bytt yrke? Ja Nej

Om ja, varför?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Vad arbetade de med tidigare?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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10. Vad har du för fritidsintressen?

 Datorspel

 Lagsport

 Individuell sport

 Träffa kompisar

 Film

 Läsa böcker

 Läsa modemagasin

 Shoppa

 Rollspel

 Sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn o.s.v.)

 Djursport

 Promenader

 Musik

Annat, vad

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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11. Är det något du vill tillägga?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tack för din medverkan
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Bilaga 2 Resultat

Fråga 1 - Var detta ditt förstahandsval?

Samtliga elever som svarat på tekniklinjen svarade ja på frågan. En svarade nej, men ville studera 

till flygtekniker vilket får anses som att teknik var förstahandsvalet. Samtliga tjejer på 

teknikprogrammet hade programmet som förstahandsval.

På frisörslinjen var 3 som angav annat som förstahandsval 2 tjejer och en kille. Killen angav inte 

vad som var förstahandsvalet, men svarade att efter att ha provat på yrket så var valet givet. Man 

skulle kunna anse det som att det var ett förstahandsval trots svaret. De andra två (tjejer) angav 

samhälle respektive ekonmomi som förstahandsval. Tjejen som valde ekonomi hade först börjat på 

en skola, bytt skola inom samma program för att efter samtal med SYV bytt till stylist och är nu 

jättenöjd. Hon anger inte stylist som sitt förstahandsval, men nu efter att ha börjat ser hon det som 

sitt förstahandsval. Det gör att vi vill föra över henne till förstahandsväljarna. Den andra tjejen 

började på samhällsprogrammet, men trivdes inte. Efter att ha pratat med kusiner som är frisörer 

bytte hon till frisörsprogrammet och är nöjd med valet. Det ger att vi anser det är 29 

förstahandsväljare på frisör/stylist programmet och 2 andrahandsväljare.

Fråga 2  - Tidigare erfarenhet av yrket

På teknikprogrammet anger 2 av de 6 tjejerna att de har ingen erfarenhet av teknikyrket. Inte heller 

vänner, familj eller andra som skulle kunna vara någon form av förebild. De har tydligen kommit 

fram till valet av intresse för teknik och  m.h.a föräldrar, SYV och kompisar. De 4 andra tjejrna på 

programmet har en eller flera inom familjen och vänkretsen som även de läst teknikprogrammet och 

arbetar inom teknikyrken. Uttöver det så har de erfarenhet av teknikyrken genom PRAO och 

sommarjobb. Killarna på teknikprogrammet följer samma mönster. 4 av 16 killar anger ingen 

erfarenhet av teknikyrken och har heller inte någon inom familjen och vänkretsen som är 

verksamma inom teknikprogrammets yrken. De övriga 12 killarna har en eller flera inom familjen 

och/eller vänkretsen samt sommarjobbat eller gjort PRAO inom teknik.

Sid 34



Fråga 3  - Rangordna faktorer som inverkat på gymnasievalet
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Fråga 4 – Vilka som haft inverkan på valet
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Fråga 5 – Vad ser man som för/nackdelar med att vara man/kvinna i ett 

mans/kvinnodominerat yrke.
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Fråga 6 – Vad associerar man med yrket
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Fråga 7-9 – Föräldrarnas utbildning, arbete och om man bytt karriär
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Fråga 11 – Vad har du för fritidsintressen
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Bilaga 3 Broady & Börjesson (2008) Social karta 
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