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Förord
Sedan i maj 2011 har studien Strategier för höjd utbildningsnivå bedrivits vid Högskolan i
Halmstad. Studien initierades av Falkenbergs kommun med utgångspunkt i att de
identifierat en låg utbildningsnivå i kommunen och ville fördjupa sin kunskap kring detta
för att kunna arbeta med att höja utbildningsnivån. Studien har finansierats av Falkenbergs
kommun, Länsstyrelsen i Halland, Region Halland samt Högskolan i Halmstad. En mängd
personer har också på olika sätt bidragit till studien och vi vill här passa på att tacka dessa.
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla de som deltagit i studien genom att svara
på enkäter och delta i intervjuer, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Ett
stort tack vill vi också rikta till Lars-Olof Hilding som var projekteldare för studien under
det fösta året och som var den som designade studien. Professor Anders Persson, Lunds
universitet har under hela projekttiden kommit med kloka synpunkter, stort tack för det!
Flera personer i Falkenbergs kommun har på olika sätt varit behjälpliga under studiens
gång. Vi vill rikta ett tack till Henrik Lundahl (kanslichef) och till styrgruppen för
intressanta diskussioner och synpunkter. Praktisk hjälp och kolka synpunkter kring de olika
delstudierna har vi också fått av Jenny Antonsson (utredningssekreterare) Frida Byrsten
(nämndsekreterare/utredare) samt Mattias Fornell (företagsutvecklare), ett stort tack till er!
Vid Högskolan i Halmstad har Anders Nelson (sektionschef för Sektionen för hälsa och
samhälle) gett goda förutsättningar för oss att genomföra studien, ett stort tack! Tack också
till Eva-Lotta Ekström (intendent) för hjälp med de ekonomiska delarna runt projektet.
Studien har diskuterats inom ramen för Wigforssgruppens seminarium. Vi vill därför rikta
ett tack till forskarna i Wigforssgruppen för kloka synpunkter. Ett stort tack också till de
studenter vid Högskolan i Halmstad, Fanny Bjuringer, Claudia Gatica Jonsson, Ramona
Homsi, Galiar Nizarki och Tomas Sjögren, som på olika sätt deltagit i arbetet med studien.
Resultatet av studien finns i denna rapport och vi avsultar med en förhoppning om att
Falkenbergs kommun genom studien får stöd i att arbeta vidare utifrån sina visioner kring
högre utbildning.
Halmstad maj 2014
Helena Eriksson, Sara Högdin, Anna Isaksson & Anders Urbas
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INLEDNING
Flera tidigare undersökningar visar hur utbildningssystemet kan förstås som ett
“självreproducerande system”, där benägenhet att söka sig till högre utbildning i hög grad är
beroende av utbildningstradition, framför allt i familjen, men också i samhället runt
individen (till exempel Bourdieu & Passeron 2008; Hilding 2011; Holzer 2009; SOU
1993:85). Förhållningssättet till högre utbildning är relaterat till social bakgrund och
föräldrastödet är av stor betydelse. De som vuxit upp i ett hem med föräldrar med högre
utbildning har uppfostrats med högre studier som en naturlig del av vuxenblivandet och ser
det ofta inte som en fråga om, utan när man ska läsa vidare (se exempelvis Epstein &
Sanders 2000; Högdin 2006a; b 2007; Lareau 2000; Smith 1990). I hem utan
utbildningstradition är föräldrastödet snarare inriktat på att skaffa sig ett bra liv och
utbildning är ett alternativ bland många andra. Studier visar att högre utbildning är ett
påskyndande av steget in i vuxenvärlden bland ungdomar i familjer med
utbildningstradition, medan det snarare kan innebära en fördröjning av vuxenblivandet
bland unga från hem utan utbildningstradition där det att bli vuxen i högre grad
sammankopplas med egen försörjning och eget boende. Studier visar att barn från hem
utan utbildningstradition ofta påbörjar högre studier senare i livet. Detta kan ses som att de
först vill klara av steget in i “vuxenvärlden”, med ekonomiskt och socialt oberoende, och
därefter börjar studera (Hilding 2011). Emellertid kan högre utbildning idag i större
utsträckning än tidigare betraktas som fullvärdigt alternativ till arbete även i hem utan
utbildningstradition. Företeelsen att utbildning i högre grad blivit en ”normalitet” har
kommit att genomsyra samhället, både genom politiska signaler, till exempel etableringen
av nya högskolor eller målet i budgetpropositionen 2000 att hälften av landets unga ska ha
påbörjat en universitetsutbildning före 24 års ålder, och genom att fler och fler yrken som
tidigare inte krävt någon speciell utbildning nu kräver gymnasie- eller högskoleutbildning
(Hilding 2011; SOU 2000:47). Holzer (2009) har visat att högskoleetableringen under
1990-talet inneburit att man även på orter i de nya högskolornas närområde visar en ökad
benägenhet att söka sig till högre studier, men fortfarande är det socioekonomisk bakgrund
som har störst betydelse för om man väljer att studera vidare eller inte (Wikhall 2001).
Sedan högskolereformen i slutet av 1970-talet har kvinnor i större utsträckning än män gått
vidare till högre utbildning. De senaste decennierna har också flickor uppvisat högre
genomsnittsbetyg än pojkar i grund- och gymnasieskolan. De högre betygsnivåerna har
stärkt unga kvinnors ställning inom högskolesfären och lett till att allt fler kvinnor väljer
andra utbildnings- och yrkesvägar än de som betraktas som traditionellt kvinnliga (SOU
2011:1; SOU 2010:51; SOU 2004:43). Pojkars förhållandevis låga genomsnittsbetyg i
grund- och gymnasieskolan, liksom unga mäns obenägenhet att gå vidare till högre studier,
kan förklarats med hänvisning till bland annat genusteoretiska resonemang om hämmande
konstruktioner av maskulinitet. Flera genusorienterade studier visar att det inte anses
förenligt med en viss typ av konstruktion av maskulinitet att anstränga sig i skolan och
intressera sig för vidare studier (SOU 2009:64).
I rapporten Strategi för ökad kunskap konstateras att utbildningsnivån när det gäller
högskole- och universitetsexamen i Falkenbergs kommun ligger under riksgenomsnittet.
Andelen personer som vid 24 års ålder påbörjat högskolestudier är i Falkenberg ungefär 10
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procentenheter under genomsnittet både i Sverige i stort och i Hallands län. Det intressanta
med Falkenberg är emellertid att det inte bara är männen som ligger under
riksgenomsnittet när det gäller att gå vidare till högre studier utan också kvinnorna
(Falkenbergs kommun 2011). Uppenbarligen framstår högre utbildning som ett
fördelaktigt alternativ i lägre grad i Falkenberg än i riket i övrigt. Detta har lett till att
kommunens politiker beställde en fördjupad studie kring utbildningsförhållandena i
Falkenbergs kommun från Högskolan i Halmstad. Detta dokument är slutrapporten från
denna studie.
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och förstå den bristande
utbildningsbenägenheten i Falkenbergs kommun. Utgångspunkt tas i unga personers
perspektiv och hur omgivningen påverkar de unga i deras framtidsval. Följande
frågeställningar besvaras i studien:
•

Hur definierar unga ett ”framgångsrikt” liv och vilka vägar har de för att nå dit?

•

Vad har unga för attityd till högre utbildning?

•

Vilken betydelse har omgivningen (hem, skola, arbetsmarknad) för de ungas
utbildnings- och framtidsval?

Studien genomsyras av ett köns- och klassperspektiv med utgångspunkt i sociologiska
teorier om utbildning (exempelvis Bourdieu & Passeron 2008; Skeggs 2006). De teoretiska
utgångspunkterna presenteras längre fram i denna rapport.

Studiens upplägg
För att fånga studiens syfte så allsidigt som möjlig valdes ett upplägg med fyra delstudier
där ett flertal olika aktörer fick möjlighet komma till tals, så som unga, skolpersonal,
arbetsförmedlare och företrädare för arbetslivet. Den första delstudien består av en
enkätstudie bland unga i tre åldersgrupper; grundskoleelever i årskurs nio, gymnasieelever i
avgångsklasserna på tredje året och 25-åringar. Syftet med delstudien är att få en bild av
unga personers studiesituation, attityder till högre utbildning och syn på det framgångsrika
livet. Avsikten är att klargöra likheter och skillnader mellan svaren från unga personer i
olika åldrar, mellan flickor/kvinnor och pojkar/män och mellan dem som har valt att stanna
kvar i Falkenbergs kommun som unga vuxna och dem som har valt att flytta ifrån
kommunen. Samtliga enkätundersökningar genomfördes under läsåret 2012/2013 (Bilaga
2). I den andra delstudien fördjupas resultaten från enkätstudierna bland unga genom
intervjuer med ett flertal 25-åringar med anknytning till Falkenbergs kommun. Syftet med
delstudien är att öka förståelsen för hur 25-åringar planerar sina liv och vilka värderingar
som styr deras framtidsval. Studien genomfördes under våren och hösten 2013 (Bilaga 3).
Den tredje delstudien syftar till att skapa en förståelse för hur de vuxna i de ungas
omgivning ser på utbildning och sin egen roll i de ungas framtidsval. I denna delstudie
genomfördes intervjuer med föräldrar tillsammans med sina barn samt med lärare och
studie- och yrkesvägledare. Studien genomfördes fortlöpande under projektets samtliga år
(Bilaga 4). Den fjärde och sista delstudien består av en enkätstudie bland företrädare från
det privata och kommunala näringslivet i Falkenbergs kommun samt intervjuer med
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arbetsförmedlare. Syftet är att fånga arbetsförmedlares syn på högre utbildning i Falkenberg
och vilken syn näringslivet i Falkenberg har på betydelsen av utbildning bland sina anställda
och deras tankar kring rekrytering av personal. Delstudien genomfördes främst under
hösten 2013 (Bilaga 5). Mer information om delstudiernas genomförande och metod
återfinns i metodbilagan till denna rapport (Bilaga 1).

Rapportens disposition
Studien har sammanställts i en rapport med fem tillhörande bilagor. Detta är rapporten
som i nästa avsnitt inleds med en bakgrund om förhållandena i Falkenbergs kommun.
Därefter följer ett avsnitt med en sammafattning av ett urval av tidigare genomförda studier
kring unga och deras utbildningssituation samt ett avsnitt med en redogörelse för studiens
teoretiska utgångspunkter. Delstudiernas resultat analyseras därefter i relation till varandra
samt till det teoretiska utgångspunkterna och till tidigare studier, fördelat på tre
övergripande teman; ”Platsen”, ”Stödet” och ”Det goda livet”. Analysen följs av en kort
sammanfattning. slutet av rapporten presenteras ett förslag till handlingsplan för
Falkenbergs kommun. Handlingsplanen bygger på studiens resultat och innehåller
strategier och åtgärder för att öka utbildningsbenägenheten i Falkenberg. Bilaga 1 är en
metodbilaga. Resultaten från de olika delstudierna presenteras separat i bilagorna 2 till 5.

Om Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun har 41 000 invånare. Kommunen består av 17 tätorter, varav endast
två (Falkenberg och Skogstorp) har mer än 1000 invånare och åtta har färre än 600
invånare. Av tätorterna är det bara Ullared (820 invånare) Älvsered (475) och Ätran (400)
som ligger mer än 15 km från kusten.
De som arbetar i Falkenberg i hög utsträckning arbetar med Jordbruk, skogsbruk och fiske,
Tillverkning och utvinning, Handel samt Hotell och restaurangverksamhet än både i
Halland och i riket. Däremot arbetar de som arbetar i Falkenberg i längre utsträckning
inom Information och kommunikation, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster, Offentlig
förvaltning och försvar, Utbildning samt Vård, omsorg och sociala tjänster än riket. Jämfört
med Halland i sin helhet arbetar de som arbetar i Falkenberg i mindre utsträckning med
Energiförsörjning och miljöverksamhet, Byggverksamhet, Företagstjänster, Offentlig
förvaltning och försvar, Utbildning och Vård och omsorg samt socialtjänst (SCB
statistikdatabasen 2014). De vanligaste yrkena bland kvinnor återfinns inom vård- och
omsorgssektorn, detaljhandel och förskola/fritids. Bland män är de vanligaste yrkena inom
bygg- och anläggning, lager och transport samt fordonsförare (SCB statistikdatabasen).
Falkenberg har ett fåtal större företag, men ett stort antal små. År 2009 fanns 75 företag
med säte i Falkenbergs kommun med mer än 20 anställda. Av dessa är det bara sex stycken
som har fler än 100 anställda, störst är Gekås i Ullared med 570 anställda (Svensk
Handelstidning Justitia 2010). Carlsberg AB Sverige har en produktionsanläggning i
Falkenberg, och är en stor arbetsgivare. Dessutom har Netto AB ett centrallager i
Falkenberg.
- 10 -

Under 1990 och 2000-talen har, som nämnts, utbildning börjat betraktas som en
normalitet. Det råder fortfarande en social snedrekrytering, men den minskar något, och
högre utbildning blir i högre grad ett alternativ även för dem som saknar
utbildningstradition. I Falkenbergs kommun verkar emellertid inte utbildning framstå som
ett lika näraliggande alternativ som i riket i stort. År 2012 hade 12 procent av 16–74åringarna i Falkenbergs kommun eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, vilket
visas i figur 1. Det är en lika hög andel som invånarna i Laholms kommun har och en
högre andel än invånarna i Hylte kommun har. Däremot är det längre än övriga kommuner
i Halland (Halmstad, Varberg och Kungsbacka) och om man jämför med Halland som
helhet (17 procent) och riket (19 procent).

24%
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
Laholm

Halmstad

Hylte

Falkenberg

Varberg Kungsbacka Hallands
län

Riket

Figur 1. Utbildningsnivå i Falkenberg år 2012 jämfört med övriga kommuner i Halland, Hallands län
och riket. Visat i procent (%). Källa: SCB, Statistikdatabasen.

De senaste analyserna från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar på stora skillnader i
andelen som påbörjar högskolestudier i Sveriges län och i kommuner inom länen. De
regionala
variationerna
har
flera
förklaringar,
men
en
sådan
är
befolkningssammansättningen i kommunen där de som har en hög utbildningsnivå i
befolkningen som helhet (25-64 år) också har en hög andel unga som påbörjar
högskolestudier (Nilsson 2013). Andelen som år 2012 påbörjat sina högskolestudier före 24
års ålder i Falkenberg var 36,4 procent, vilket visas i figur 2. Vid en jämförelse med övriga
kommuner i Halland innebär detta att Falkenbergs kommun tillsammans med Hylte
kommun har lägst andel som påbörjat högre studier.
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Figur 2. Andel i Falkenberg som år 2012 påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder (födda 1988),
jämfört med övriga kommuner i Halland, Hallands län samt riket. Visat i procent (%). Källa:
Universitetskanslerämbetet (Nilsson, 2013).

Statistik från UKÄ visar att det är en större andel kvinnor än män som påbörjar
högskolestudier. Analyser visar att skillnaden mellan andel män och kvinnor som påbörjar
högskolestudier är bland de lägsta i Halland 1. I Halland var det 12,9 procent av kvinnorna
och 12 procent männen som är födda 1993 som påbörjade högskolestudier vid 19 års ålder.
(Siffrorna i riket är kvinnor: 16,9 procent och män: 13,6 procent) (Nilsson 2013).
Falkenberg visar upp samma mönster som Halland och andelen män och kvinnor födda
1993 som påbörjat högskolestudier var nästan lika många (10,6 procent kvinnor och 10
procent män), vilket visas i figur 3. Andelen som 2012 påbörjat sina högskolestudier vid 21
års ålder (födda 1991) visar dock på större könsskillnader. 28,2 procent av kvinnorna har
då påbörjat högskolestudier, vilket kan jämföras med 19,9 procent av männen 2.
Skillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår sedan bland andelen år 2012 som vid 24 års
ålder (födda 1998) påbörjat sina högskolestudier.

50
40
30
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20

Män

10

Totalt

0
19 år

21 år

24 år

Figur 3. Andel kvinnor respektive män i Falkenberg som år 2012 påbörjat högskolestudier vid 19 års
ålder (födda 1993), 21 års ålder (födda 1991) och vid 24 års ålder (födda 1988). Visat i procent (%).
Källa: Universitetskanslerämbetet (Nilsson, 2013).

1
2

Enbart Gotland har mindre skillnad (Nilsson 2013).
Liknande mönster visas upp i Halland som helhet (Nilsson 2013).
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TIDIGARE FORSKNING
Forskning visar på såväl samhälleliga som individuella effekter av en hög utbildningsnivå.
Bland annat visar studier på ett samband mellan utbildningsnivå och hälsa där de med
högre utbildning har bättre hälsa än de med lägre utbildningsnivå (Statens folkhälsoinstitut
2009). Varför detta samband råder finns det dock få studier kring (Folkhälsomyndigheten
2014). Det kan till exempel bero på faktorer så som att de med högre utbildning har en
högre inkomst, lättare att få ett arbete, mer tillfredsställande arbetsuppgifter, en
hälsosammare livsstil samt en större känsla av kontroll över sitt liv och mer socialt stöd (se
exempelvis Ross & Wu 1995). En annan aspekt kring betydelsen av högre utbildning som
många gånger lyfts fram är ekonomisk tillväxt (jämför Larsson 2009 och teorikapitlet i
denna rapport). Syftet med detta kapitel är att ge en överblick över nationell och
internationell forskning som rör ungas utbildningsval samt vilken betydelse omgivningen
har för dessa val. Kapitlet fokuserar också på den vuxna omgivningens betydelse när det
gäller att skapa engagemang och motivation för skolarbetet. Inga anspråk görs på att ge en
heltäckande bild av den forskning som finns på dessa områden utan kapitlet ger endast en
inblick i tidigare forskning som är relevant att förhålla sig till utifrån de frågeställningar som
föreliggande studie berör. Det vill säga hur ungas utbildningsval kan förstås och vilken
betydelse omgivningen har för de unga.

Att välja högre utbildning
I takt med det moderna samhällets utveckling har utbildningsväsendet förändrats och
utvecklats. Detta har inneburit att utbildningsnivån i samhället ökar då allt fler utbildar sig
såväl på gymnasiet som på högskolan och andra typer av utbildningar (Abrahamsson &
Ottoson 2007; Olofsson, 2007). Rudolphi (2014:151) visar i sin studie av unga i Sverige
mellan 12 och 18 år att ”övergången mellan högstadiet och gymnasiet är en betydelsefull
vattendelare i utbildningssystemet”. Detta omfattar inte enbart vilken gymnasieutbildning
de unga väljer utan även synen på utbildning längre fram.
Forskning visar även att valet att studera på högre utbildning påverkas av en mängd
faktorer, som Berggren (2007:55) poängterar är valet att studera på högskola ”sällan ett
individuellt val”. Både svensk och internationell forskning har visat hur social bakgrund,
kön och etnicitet har en stor betydelse för ungas val av utbildning (se till exempel Berggren,
2006, Breen & Jonsson 2005; Dresch & Lovén 2010; Stanfors 2007). Även den lokala
miljön och geografisk plats spelar roll för hur unga väljer (Sandell 2007). Studier visar att
en ökad geografisk tillgänglighet har minskat den geografiska snedrekryteringen och höjt
utbildningsnivån i regionerna (Holtzer 2009; Wikhall 2001). Den sociala bakgrunden är
dock mer avgörande än till exempel närhet till högre utbildning (Wikhall 2001).
En annan faktor som är betydelsefull för att välja eller välja bort högre utbildning är
individens uppfattningar om och erfarenhet av vad som är möjligt, vilket omfattar hur man
som person tidigare klarat sina studier och egna erfarenheter av att lyckas och misslyckas i
skolan (Berggren 2007). Studier (Andres 1998; Eriksson & Johansson 1993; Härnqvist
1998 i Berggren 2006) visar att elever med arbetarklassbakgrund behöver stöd i form av
höga betyg i högre utsträckning än elever med medelklassbakgrund för att ta första steget
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mot utbildning. Skillnader mellan kvinnor och män i benägenhet att utbilda sig har visats i
studier där män i högre utsträckning än kvinnor behöver prestera bättre för att ta första
steget mot högre utbildning. ”Men seem to be more guided by their level of achivement
then by pure interest” (Berggren 2006:125). Detta kan relateras till att Rudolphi (2014)
visar på att de önskningar som unga personer på högstadiet och gymnasiet har stämmer väl
överens med de förväntningar som de unga har. Det är alltså få som upplever begränsningar
i bemärkelsen att de önskar studera på högskola eller universitet men inte tror att de
kommer att göra det. Studien visar dock på att det finns sociala skillnader och att unga
personer som har högutbildade föräldrar har en högre överensstämmelse mellan önskningar
och förväntningar än de med lågutbildade föräldrar. De sociala skillnaderna är mer
framträdande bland pojkar än bland flickor. Flickor har överlag höga
utbildningsambitioner oavsett social bakgrund (även om det finns vissa skillnader).
Sett till när i sitt liv som högre studier påbörjas visar tidigare studier att det är vanligare att
äldre kvinnor påbörjar högskolestudier än äldre män. De som kommer från hem med
föräldrar som enbart har grundskola påbörjar sina högskole-/universitetsstudier senare än de
som har föräldrar med hög utbildning (Blake 2002 i Berggren 2006; Hilding 2011).

Studieengagemang, motivation och prestationer
Tidigare forskning visar att elevers lärande och skolframgång förutsätter engagemang och
motivation i skolarbetet. Engagerade elever är mer aktiva i sina studier vilket leder till att de
lär sig mer, trivs bättre i skolan, uppnår högre betygsresultat och i större utsträckning
fortsätter till eftergymnasiala studier (se exempelvis Johnson, Crosnoe & Elder 2001;
Skinner & Belmont 1993; Turner, Thorpe & Meyer 1998). Sjöberg (1997) definierar
engagemang och motivation som en mental energi, vilken är en grundförutsättning för
elevers lärande. Bristande engagemang är en förklaring till att elever inte klarar skolans mål
och inte uppnår fullständiga betyg (se exempelvis Johnson, Crosnoe & Elder 2001;
National Research Council 2004; Skinner & Belmont 1993; Skolverket 2001; Turner,
Thorpe & Meyer 1998). Avsaknad av engagemang leder till koncentrationssvårigheter,
sämre prestationer, tidigare avbrott i studierna och skolk. Flera nationella studier visar att
elever från medelklassen oftast är motiverade att studera och betraktar framtida studier som
något självklart medan färre elever i arbetarklassen är studieengagerade eftersom de inte har
ambitionen att studera vidare (Andersson, Fürth & Holmberg 1997; Jönson, Trondman,
Arnman & Palme 1993).
På senare tid har forskningen alltmer kommit att rikta fokus mot flickors ökade
skolframgångar. Idag har flickor högre betyg än pojkar i alla ämnen utom idrott. Flickor
har numera även högre betyg i de logiska ämnena som traditionellt har betraktas som
”pojkämnen”, så som matematik, fysik och kemi. En större andel pojkar än flickor går ut
grundskolan utan fullständiga betyg i alla ämnen och uppnår inte behörighet för
gymnasiestudier (Tallberg
Broman
2002;
Utbildningsdepartementet
2004).
Könsskillnaderna när det gäller studieprestationer är ungefär lika stora oavsett
socioekonomisk bakgrund (Björnsson 2005). Därmed har kön en egen inverkan på elevers
studieresultat, fritt från elevernas socioekonomiska bakgrund. Tallberg Broman, Rubstein
Reich och Hägerström (2002) menar att en av anledningarna till att flickor överlag klarar
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skolan bättre än pojkar är att de i större utsträckning anser att grundskolan är viktig för
framtiden och fortsatta studier. Det höga engagemanget kan även bero på skillnader mellan
flickor och pojkar vad det gäller lärandestrategi, vilket har uppmärksammats i flera studier.
Flickor beskrivs vilja se sammanhang och mening i sina studier och strävar efter att uppnå
en djupare förståelse. De betraktas även ha lättare för att snappa upp den skolkod som
gäller för att de ska uppfattas som flitiga och duktiga (Staberg 1992). Flickor har ofta
mycket höga krav på sig själva och på sina prestationer. Prestationskraven kan leda till oro,
ängslan och inställningen att ingenting i omgivningen får störa deras studieambitioner. Det
leder i sin tur till att flickor redovisar en högre grad av hälsoproblem i jämförelse med
pojkar och uppger att de oftare har huvudvärk, magont och stressrelaterade problem
(Tallberg Broman 2002). I vissa studier beskrivs hur det från början manligt dominerade
skolsystemet under senare tid ha bytt skepnad och omvandlats till en feminiserad arena.
Förutom att flickor presterar bättre än pojkar relateras feminiseringen till att majoriteten
lärare numera är kvinnor. Björnsson skriver att skolvärlden numera ofta kritiseras för att
den har blivit allt för kvinnligt dominerad (Björnsson 2005).

De vuxnas roll i motivationsarbetet
Engagemang och motivation är grundläggande för lärandet oavsett elevernas ålder. I ett
flertal studier lyfts föräldrar och lärare fram som de mest centrala personerna i de ungas liv.
Genom stöd och pedagogiska metoder kan de bidra till att uppmuntra de ungas
studiemotivation. Forskare understryker i synnerhet betydelsen av föräldrars stöd i barns
studier. Resultat från flera studier visar att föräldrars stöd har positiva effekter på barnens
studiemotivation, skolprestationer och välmående i skolan (se exempelvis Epstein &
Sanders 2000; Högdin 2006a; b 2007; Lareau 2000; Smith 1990). I en undersökning av
Miller (1971) är föräldrarnas intresse och attityder gentemot barnens skolgång de faktorer
som har avgörande betydelse för hur barnet lyckas i skolan. Miller menar att det är viktigt
att tidigt väcka föräldrarnas intresse för sina barns skolgång och medvetandegöra betydelsen
av deras engagemang. Nelson och Bloom (1973) betonar att föräldrars engagemang i
skolan bör stärkas eftersom föräldrarna är primärfaktorer i barnens värld och därför kan
stärka barnens självkänsla. Resultaten i de tidigare studierna visar även att en lägre andel
föräldrar i arbetarklassen ger sina barn stöd i jämförelse med medelklassföräldrar. I studier
av Lareau (2003; 2000) beskrivs föräldrar från arbetarklassen ofta vara rädda för att lära
barnen fel saker och instruera dem felaktigt. Därför lämnar de över barnens utbildning till
lärarna, vilka de betraktar som auktoritetspersoner. Studierna visar att
arbetarklassföräldrarna betraktar skolan och hemmet som två separata sfärer medan
medelklassföräldrarna ser skolan och hemmet som en del av samma projekt, att utbilda
barnen. Kristjánsson (1995) menar att föräldrar med högre utbildning ställer högre krav på
sina barns prestationer. Föräldrarna förväntar sig att barnen ska studera vidare, vilket
påverkar barnens inställning till studier positivt. Studier visar dock att majoriteten föräldrar,
oavsett bakgrund, är intresserade av sina barns skolgång och betraktar utbildning som
viktigt (Nordahl 2000; Skolverket 2005). Emellertid delar inte alla föräldrar nödvändigtvis
synen på vilken utbildning barnen ska välja, hur många år de bör studera, vilken nivå
utbildningen ska ligga på eller hur mycket tid som ska spenderas på hemläxor (Goldenberg
2004; Lareau 2003; 2000).
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Även lärarens stöd och kompetens lyfts i tidigare studier fram som viktigt för elevers
studiemotivation, engagemang och skolprestationer (se exempelvis Darling-Hammond
2000; Hanushek 2003; Högdin 2006a; b; 2007; Sjöberg 1997). Gustafsson och Myrberg
(2002) beskriver att en kompetent lärare är bra på att skapa goda relationer med eleverna
och kan stötta dem i deras studiearbete, vilket ökar möjligheterna för eleverna att prestera i
skolan. Författarna diskuterar att begreppet lärarkompetens är mångtydigt. Lärarkompetens
inrymmer förmåga att anpassa undervisningen efter olika elevers behov, att kunna
presentera information på ett begripligt sätt, att ha ett brett spektrum av
undervisningsstrategier, men också att motivera och stimulera eleverna till fortsatt lärande.
I elevernas egna omdömen om vad som är viktigt i skolan framhålls god kontakt med
lärarna. Enligt eleverna innebär god kontakt att de blir sedda av läraren samt att läraren
stöttar och uppmuntrar dem, lyssnar och har tilltro till deras förmåga samt ger dem stöd att
utvecklas. Studier visar att en förklaring till att elever lämnar skolan med ofullständiga
betyg är brister i relationen till lärare. Eleverna beskriver att de har känt sig osynliga, saknat
stöd av lärare och upplevt sig utelämnade åt sig själva och sina tillkortakommanden.
Regelrätta konflikter mellan lärare och elever förefaller leda till extra svårigheter för eleven,
när det gäller att uppfylla målen (Gustafsson & Myrberg 2002; Skolverket 2001).

Vem vägleder de unga och hur?
Föräldrars utbildningsnivå och klasstillhörighet spelar, som framgått ovan, en av de mest
framträdande rollerna för barnens utbildningsval. Välutbildade föräldrar har inte bara
bättre möjligheter att kunna hjälpa sina barn med skolarbetet, de förmedlar också ett
kulturellt kapital (jämför Bourdieu & Passeron 2008) till sina barn, vilket gör att barnen i
sin tur har lättare att tillgodogöra sig ett eget kulturellt kapital och lyckas i skolan. Därmed
skapas förutsättningar för att också kunna gå vidare till högre studier. Det finns, utöver
familjebakgrund, även en rad andra institutionella faktorer som inverkar på de ungas
utbildningsval. Tidigare studier har pekat på att gymnasievalet infaller under en tid i de
ungas liv där de egentligen inte är mogna för att göra val. Vägledare, exempelvis studie- och
yrkesvägledare, spelar därför en viktig roll då de i vägledningssituationen måste ha strategier
för att hantera de ungas (o)mognad (Akos, Konold & Niles 2004). Vägledare har lyft fram
att de upplever att elever i grundskolan som alltmer omogna än tidigare generationers
elever. Bland annat kommer detta till uttryck i att elever vänder sig till vägledare med frågor
som de enkelt hade kunnat få svar på genom en sökning på internet (Dresch & Lovén
2003).
En enkätundersökning som innefattade elever i årskurs 9 i södra Sverige visade att elever
däremot ofta anser att det är viktigt att just få tid för att prata om sin situation med studieoch yrkesvägledare. Det handlar både om att få diskutera sina egna egenskaper – starka och
svaga sidor – och om att samtala om utbildningar, antagningskrav och yrken. Dock
upplevde eleverna i studien överlag att fokus i vägledningssamtalen mer låg på information
än att de fick stöd i att reda ut vilka typer av utbildningar som skulle vara lämpliga för dem.
De önskade att studie- och yrkesvägledarna skulle lagt fram flera olika alternativ för dem
och att de hjälpt dem med att identifiera vem de själva ”är” och vad de vill.
Utbildningsmässor och studiebesök på gymnasieskolor bedöms vidare vara viktiga
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informationskällor i valet av gymnasieutbildning. Samtidigt tillskrev eleverna
informationsbroschyrer, tidningar och internet mindre betydelse för hur de resonerar kring
sitt gymnasieval. Flickor uttryckte i högre grad än pojkar att de har svårt att göra sitt
gymnasieval och att de ser vägledning som mer centralt för att kunna göra sina val (Dresch
& Lovén 2010).
Internationella studier bekräftar att flickor/kvinnor är mer positiva än pojkar/män till att
söka olika former av vägledningsstöd (se till exempel Fox & Butler 2007; McCarthy &
Holliday 2004). Internationell forskning visar även att elever från arbetarhem i lägre grad
än elever från medelklasshem tenderar att uppsöka studie- och yrkesvägledare (Oliver,
Reed, Katz & Haugh 1999). En svensk studie, med fokus på elever på gymnasieskolan
utifrån både ett klass- och könsperspektiv, har visat att flickor från medelklassen tillhör dem
som framförallt besöker studie- och yrkesvägledare. Oavsett social bakgrund är pojkar mer
underrepresenterade bland dem som besöker studie- och yrkesvägledare ju längre in i
utbildningen de kommit. I årskurs tre är det särskilt flickor med bakgrund i medelklassen
som är överrepresenterade (Gruffman & Schedin 2010). Att pojkar söker vägledning i lägre
grad än flickor har tolkats som ett uttryck för att de socialiserats in i en traditionell
mansroll. Denna mansroll inbegriper normer och värderingar om vad det betyder att vara
en man. Bland annat handlar rollen om att inte uppvisa svaghet och obeslutsamhet
(Rochlen & O´Brien 2001; Timlin-Scalera, Ponterotto, Blumberg & Jackson 2003 i
Gruffman & Schedin 2010). Att söka stöd och vägledning från omgivningen betyder i ett
sådant perspektiv att underordna sig och just visa sig svag och beroende av andras hjälp.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som föreliggande studie utgår
ifrån. Kapitlet inleds med delar av den politiska och vetenskapliga debatten gällande målet
med utbildning och högre utbildning. Därefter följer en övergripande diskussion om
individers möjlighet och ansvar att i samtiden själva utforma sina liv och skapa sin framtid.
Hur fri är egentligen individen när det gäller att göra sina framtidsval? I detta avseende
råder det oenighet bland olika teoretiker då vissa menar att individen idag inte påverkas och
styrs av faktorer som klass, kön och etnicitet medan andra hävdar att sådana faktorer i
högsta grad inverkar på de val (till exempel utbildningsval) som individen gör och
framförallt har möjlighet att göra. Detta anknyter till den sista delen i kapitlet som grundas
i sociologen Pierre Bourdieus teorier om utbildningssystemets reproduktion av kulturella
kapital. De centrala teorierna i detta utbildningssociologiska perspektiv riktar fokus mot
hur gynnade grupper i samhället upprätthåller och reproducerar status genom
utbildningssystemets alla nivåer med hjälp av ett hegemoniskt kulturellt kapital. Bourdieus
vetenskapliga produktion kan inte betraktas som en enhetlig teori utan består snarare av en
uppsättning teorier eller teoretiska begrepp, som förutom reproduktion och kulturellt
kapital, även innefattar begrepp som symboliskt våld, habitus och fält. Även om Bourdieu
tar upp vissa könsskillnader i sina studier är det nödvändigt att komplettera med andra
könsteoretiska perspektiv för att öka förståelsen av de könsskillnader som framträder i
resultaten av ungas inställning till utbildning i Falkenbergs kommun. Det finns flera
teoretiska utgångspunkter som är centrala för denna analys men ett viktigt bidrag är
sociologen Beverly Skeggs studier som består av en utveckling av Bourdieus teorier med ett
särskilt fokus på arbetarklasskvinnors situation. Skeggs har utvecklat teorier kring en
kombination av femininitet, kultur och klass.

Målet med utbildning och högre utbildning
Frågan om utbildning och högre utbildning har sedan en lång tid tillbaka en central plats i
såväl den offentliga diskussionen som i samhällets organisation. Debatten om utbildning
och högre utbildning har historiskt präglats och utmärks än idag av att en rad olika aktörer
beskriver och skärskådar skolan, högskolan och universiteten utifrån en mängd olika
perspektiv. I vissa fall ses utbildning och högre utbildning – speciellt vetenskaplig forskning
– som lösningen på samhällets alla problem. Exempelvis hävdar Craig Venter (amerikansk
genetikforskare) i Dagens Nyheter att ”Bara vetenskapen kan rädda oss från undergång”
(Gunther 2014) vilket är förenligt med en – i vissa delar av världen – dominerande syn på
vetenskapen. Ulf Bjereld och Marie Demker (2008:29) skriver: ”När Gud, kungen, kyrkan,
familjen och kulturen är utsatt för en relativisering och trivialisering så har tilltron till
forskaren och vetenskapen fortsatt att vara stark”. I andra fall målas en mer utmanande och
kritisk bild upp av den samtida utbildningspraktiken. Exempelvis Mats Alvesson hävdar att
det idag finns en utbredd utbildningsfundamentalism som ska ses som en ideologi som
”uttrycker en stark tilltro till – och ofta en naiv övertro på – utbildningens möjligheter och
goda effekter” (Alvesson 2006:48).
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En viktig utgångspunkt i den politiska och vetenskapliga diskussionen om högre utbildning
är distinktionen mellan mål och medel. Även om det är möjligt att betrakta högre
utbildning som ett mål i sig ses högre utbildning vanligtvis utifrån ett instrumentellt
perspektiv, det vill säga som ett medel för att nå ett visst mål. På senare tid har dessutom en
visserligen gammal men ständigt aktuell diskussion om målet med utbildning och högre
utbildning börjat lyftas upp på dagordningen och då inte minst genom Martha C.
Nussbaums (2010) debattinlägg i form av boken Not For Profit. Why Democracy Needs the
Humanities. I boken hävdar Nussbaum att världen just nu genomgår en i många avseenden
ouppmärksammad global kris som kommer att få allvarliga konsekvenser för demokratin
runt om i världen. Nussbaum skriver:
No, I mean a crisis that goes largely unnoticed, like a cancer; a crisis that is likely to be, in the
long run, far more damaging to the future of democratic self-government: a worldwide crises in
education. Radical changes are occurring in what democratic societies teach the young; and
these changes have hot been well thought through. Thirsty for national profit, nations, and
their systems of education, are heedlessly discarding skills that are needed to keep democracies
alive. If this trend continues, nations all over the world will soon be producing generations of
useful machines, rather than complete citizens who can think for themselves, criticize tradition,
and understand the significance of another person’s sufferings and achievements (Nussbaum
2010:1f)

Problemet som Nussbaum lyfter fram består alltså i att många av världens länder i stark
konkurens med varandra numera har valt att orientera utbildningssystemen så att dessa ska
främja nationell ekonomisk tillväxt snarare än demokrati. Implikationen av detta är att
kompetenser såsom kritiskt tänkande, som medborgarna behöver i demokratiska
sammanhang, undergrävs. Nussbaum skriver dels att ”Democracies all over the world are
undervaluing, and consequently neglecting, skills that we all badly need to keep
democracies vital, respectful, and accountable” (Nussbaum 2010:77), dels att
Today we still maintain that we like democracy and self-governance, and we also think we like
freedom of speech, respect for difference, and understanding of others. We give these values lip service,
but we think far too little about what we need to do in order to transmit them to the next generation
and ensure their survival. Distracted by the pursuit of wealth, we increasingly ask our schools to turn
out useful profit-makers rather than thoughtful citizens. Under pressure to cut costs, we prune away
just those parts of the educational endeavor that are crucial to preserving a healthy society (Nussbaum
2010:142).

Nussbaum hävdar alltså att i stort sett hela världen just nu befinner sig i en kris på
utbildningsområdet då utbildning och högre utbildning numera primärt inte syftar till att
främja demokrati utan huvudsakligen ses som ett medel för att uppnå nationell ekonomisk
tillväxt.
Även när det gäller Sverige tycks den bild som målas upp av Nussbaum stämma (se
exempelvis Hansson 2013). För att ta ett exempel. I inledningen av Försummas
gymnasieskolans demokratiuppdrag? skriver Per Adman att vid sidan av jämlikhet så har
”[d]demokratiaspekter traditionellt haft en central roll i svensk skolpolitik. Betydelsen av att
fostra kritiskt reflekterande, kunniga och demokratiska medborgare har ständigt framförts
när skolans uppdrag formulerats i propositioner och offentliga utredningar” (Adman
2014:3:3). Adman redogör därefter för en undersökning som analyserat vilket eller vilka
argument som man från politiskt håll använt i samband med ”den senaste centrala
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gymnasiereformen” (Adman 2014:3:1) och konstaterar dels att ”[u]ndersökningen visar att
både demokrati- och jämlikhetsargument är märkbart få, och i förekommande fall tämligen
vaga, inte bara vad gäller de borgerliga utan även Socialdemokraterna och Miljöpartiet”
(Adman 2014:3:16), dels att det inte är förvånande att arbetsmarknadsmässiga argument
har sin plats i diskussionen: ”Självklart vill politikerna bekämpa arbetslösheten, och utforma
gymnasieutbildningen i linje med denna strävan. Det som kan verka märkligt är att
debatten inte i större utsträckning också rör demokrati- och jämlikhetsaspekter” (Adman
2014:3:17).
När det gäller målet med utbildning och högre utbildning så kan detta alltså –
sammantaget – diskuteras i termer av såväl politik och demokrati som nationell ekonomisk
tillväxt och där sistnämnda numera tycks prioriteras över förstnämnda. En annan central
diskussion, inte minst kopplat till de demokratiska argumenten som diskuterats ovan, rör
huruvida alla individer och grupper i samhället har möjlighet att delta i den högre
utbildningen på lika villkor eller inte. Detta anknyter till de följande delarna i kapitlet som
först på en generell nivå belyser teoretiska diskussioner om vilka möjligheter individer har
att göra fria val och forma sina egna liv i dagens samhälle. Därefter följer teoretiska aspekter
på hur särskilt utbildningsval i hög grad är villkorade av faktorer som kön, klass och
etnicitet.

Det fria valet i det individualiserade samhället – möjlighet eller myt?
En inte ovanlig föreställning i såväl media, politik som i vardagssamtal är att de vägval som
individen gör i livet är mer frikopplade från kollektiva identiteter som klass, kön och
etnicitet än tidigare. Individen beskrivs annorlunda uttryckt som autonom och inte längre
lika styrd av traditioner, trossystem och social och kulturell bakgrund (Giddens 1991; Beck
1992; Lundahl 2010). Detta får som konsekvens att individen också ses som mer ansvarig
för sina vägval och för skapandet av sin livssituation. När individer upplever ojämlikhet
söker hon eller han därför inte svar i kollektiva orsaker utan i biografiska förklaringar (Beck
& Beck-Gernsheim 2002).
Inom forskningen råder det dock en viss ambivalens kring hur ”fria” individerna egentligen
är i dagens samhälle. Teorier om denna så kallade individualiseringsprocess pekar å ena
sidan på möjligheter för människor att göra fria val och forma sina egna liv på ett annat sätt
än tidigare. När individualiseringsprocessen exempelvis antas bryta ner klasstrukturer så
ökar människors möjligheter till att välja och konstruera sina identiteter (Beck 1992;
Giddens 1991). För den samtida människan blir självet ett reflexivt projekt: “(…) vi är inte
det vi är, vi är det vi gör oss till” (Giddens 1991:95). Därför kan varje ögonblick och
händelse resultera i nya möjligheter för individen att ställa sig frågan: ”Vad vill jag själv?” Å
andra sidan poängterar forskare också att det faktum att individer måste göra val är inte
detsamma som att alla individer kan göra samma val (Beck & Beck-Gernsheim 2002).
[N]ew space and new options have thereby opened up for individuals. Now men and women
can and should, may and must, decide for themselves how to shape their lives – within certain
limits, at least. (Beck & Beck-Gernsheim 2002:ix)

Det finns alltså, enligt vissa forskare, faktorer som kan begränsa individers förutsättningar
att vara reflexiva och skapa sina liv. Enligt Beverlys Skeggs (2002) är reflexivitet ett
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fenomen som är starkt kopplat till klass. Det är i huvudsak människor tillhörande
medelklassen som har tillgång till de kulturella resurser som krävs för att skapa ett reflexivt
jag. Även om individualiseringen bryter ner kollektiva klassidentiteter så är klass fortfarande
något som starkt påverkar människors liv och möjligheter att göra val. När teoretiker
beskriver reflexiviteten som en slags universell process så argumenterar Skeggs för att detta
bara reflekterar deras egna erfarenheter av att tillhöra medelklassen.
Med referens i annan forskning (Furlong & Cartmel 2006; Roberts, Clark & Wallace
1994) menar Lundahl (2010) att det är befogat att tala om en ”strukturerad
individualisering”. Hon pekar, delvis i linje med Skeggs (2002), på att vägval och karriärer
fortfarande är starkt sammankopplat med den kontext individen befinner sig i. Faktorer
som kön, ålder, social och kulturell bakgrund spelar fortfarande en stor roll i dagens
samhälle. Detta trots att individen själv många gånger framhåller sitt fria val. Som nästa
avsnitt visar så är inte minst utbildningsval i hög utsträckning tätt sammanbundet med den
socioekonomiska kontext som individen befinner sig i.

Pierre Bourdieus utbildningssociologi
Pierre Bourdieu har tillsammans med Jean-Claude Passeron utvecklat sin
utbildningssociologiska teoribildning i boken Reproduktionen. Bidrag till en teori om
utbildningssystemet (Bourdieu & Passeron 2008). Även om studien tar sin utgångspunkt i
det franska utbildningssystemet på 1960-talet finns det flera teoretiska perspektiv som är
överförbara på dagens svenska utbildningssystem. Teorin visar hur utbildningssystemet
består av en pedagogik, ett pedagogiskt handlande och en pedagogisk auktoritet, som utgår
från ett överordnat kulturellt kapital, vilket leder till en reproduktion av klassamhällets
sociala hierarkier. För att förtydliga innebörden av teorin krävs inledningsvis en definition
av det kanske mest centrala begreppet, kulturellt kapital.
Bourdieu (1984) beskriver att makt och status i samhället fördelas utifrån olika former av
kapital. Sådana symboliska kapitalformer kan beskrivas i termer av allt som ger värde och
status i en grupp av människor. Individers position i gruppen definieras utifrån deras
tillgång på symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet kan exempelvis, vid sidan av
ekonomiskt kapital, bestå av heder, utbildning eller klädsmak men både kapitalformen i sig
och vad som värderas högt inom en kapitalform varierar mellan olika grupper i samhället.
Kulturellt kapital beskrivs som det kapital som ger status i ett samhälle utifrån en rådande
hegemonisk samhällsnorm och befästs av de dominerande samhällsgrupperna. Det
kulturella kapitalet handlar således om en förtrogenhet med den i samhället dominerande
kulturen och kan innefatta utbildning, språkanvändning eller förmåga att uttrycka sig i tal
och skrift, men även kunskap om hur utbildningssystemet fungerar och hur det kan
användas för att nå olika mål i livet. När Bourdieu utvecklade sin teori benämnde han
denna kapitalform inledningsvis för kulturellt eller socialt arv eftersom det kan betraktas
som något som går i arv inom en familj. Han frångick dock detta begrepp eftersom det ger
sken av att vara något fast och oföränderligt. Kulturellt kapital är något som kan förändras i
samband med att en person kommer i kontakt med nya miljöer och utvecklar sin förmåga
att behärska olika situationer. Därmed kan skolan och utbildningssystemet betraktas som
den miljö där elever kan få möjlighet att öka sitt kulturella kapital och därmed sin status i
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samhället. Bourdieus studier visar dock på motsatsen, nämligen att utbildningssystemet i
Frankrike istället premierar dem som redan har ett visst kulturellt kapital, och på så vis
reproduceras både de redan gynnade gruppernas makt i samhället och de missgynnade
gruppernas frånvaro av makt och status. Även studier av det svenska utbildningssystemet
visar att skolan kan betraktas vila på värden som ger större skolframgångar för de elever som
redan besitter ett visst kulturellt kapital. Elever som kommer från en välutbildad familj med
ett högt kulturellt kapital har i hemmet socialiserats in i de värden som premieras inom
skolan och i utbildningssammanhang i stort.
Sociologen Donald Broady (1998), som belyser Bourdieus teorier ur ett skandinaviskt
perspektiv, förtydligar att det innebär att samhällets eliter utnyttjar utbildningssystemet för
att befästa sin egen ställning. Bourdieu benämner denna reproduktion av klassamhällets
sociala orättvisor som utbildningsystemet upprätthåller för ett symboliskt våld. Symboliskt
våld är ett begrepp som används för att beskriva maktförhållanden på olika arenor i
samhället, inte endast inom utbildningssystemet, och kan enkelt uttryckt beskrivas som
”relationer präglade av dominans och underordning /…/” (Bourdieu 1995:15) vilka ytterst
grundas på erkännandet av symboliskt kapital och den ”världsbild” som detta kapital står
eller ger uttryck för (Bourdieu 1995:154). Om ambitionen är att frigöra sig från detta
dominansförhållande räcker det inte att endast bli medveten om dominansrelationen. Vad
som krävs är ”en radikal omvandling av de sociala villkoren för produktionen av
dispositionerna” (Bourdieu 1999:55) eftersom det är först då ”man kan vänta sig ett brott
med den delaktighet som vidlåder det symboliska våldets offer” (Bourdieu 1999:55).
Ur teorierna kring olika kapitalformer utvecklade Bourdieu begreppen habitus och fält.
Bourdieu beskriver habitus som den individuella manifestationen av kulturellt kapital som
är inristade i individers kroppar och sinnen. Det betyder att habitus är det kulturella kapital
som en människa bär med sig, som har formats av hennes erfarenheter och som har
betydelse för hur hon tänker och handlar i olika situationer (Bourdieu 1984; 1994).
Broady beskriver att Bourdieu utgår från att människors habitus formas av det liv de dittills
levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen
återskapas eller ibland - nämligen i händelse av bristande överrensstämmelse mellan
människors habitus och den sociala världen – förändras (Broady 1998:16). I
utbildningssystemet har således elevers habitus betydelse för hur de hanterar olika
situationer i skolan och blir därmed avgörande för deras lärande och skolprestationer men
även för deras utbildningsval i stort. Det faktum att det finns möjlighet att en individ
modifierar sitt habitus i relation till omgivningen innebär att skolan och
utbildningssystemet skulle kunna utgöra en arena för att utjämna ojämlika förhållanden
mellan olika samhällsklasser istället för att verka reproducerande och ge elever möjlighet att
göra andra val än de annars skulle ha gjort. Enligt Broady (1998) hade Bourdieu tidigt i sin
karriär vissa förhoppningar om att utbildningssystemet skulle kunna vara ett sådant
utjämnande redskap men övergav dessa efter sina studier av det franska
utbildningssystemet.
Ett fält kan beskrivas som ett system av föränderliga relationer mellan individer på olika
positioner, där det ständigt pågår konkurrenssituationer samt strider om kapital och om
vilka former av kapital som ska ges ett gemensamt värde. Ett sådant fält är delvis en sluten
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värld med sin egen logik och sina egna kapitalformer. Ett fält kan således beskrivas som en
arena där det pågår en ständig kamp om kapital mellan olika agenter som kan studeras
vetenskapligt (Bourdieu 1984). De olika fälten som kan överlappa och även innesluta
varandra, struktureras upp runt en specifik sorts kapital och kapitalfördelning som det alltid
är strid om mellan de agenterna och som bestämmer dessas makt- eller dominanspositioner
inom fältet (Bourdieu 1995). Detta eftersom det specifika kapitalet är grunden till makten
eller till den specifika auktoritet som är karakteristisk för ett fält (Bourdieu 1992:133).
Genom studier av rådande fält inom det svenska utbildningsystemet kan de kapitalformer
som värdesätts i relation till skola och utbildning synliggöras, diskuteras och om möjligtvis
förändras.
Broady (1998) höjer ett varningens finger när det gäller att rakt av använda Bourdieus
teoretiska begrepp på nordiska förhållanden och anser att de kan behöva modifieras något
för att anpassas till det svenska utbildningssystemet. Han lyfter möjligheten att istället för
att utgå från ett nationellt kulturellt kapital som har visat sig vara användbart i Frankrike
där det kulturella och vetenskapliga livet är extremt centraliserat, kan studier av Svenska
förhållanden vinna på att avgränsas till flera mindre regionala fält snarare än att begränsas
till en dominerande, auktoriserad, legitim svensk kultur. Därtill finns det en avsevärt större
tradition av socialt uppåtstigande (läs klassresa) inom det svenska utbildningssystemet som
saknar motsvarighet i Frankrike och som kan finna sina rötter i svensk folkrörelse. Slutligen
beskriver Broady betydelsen av att ta hänsyn till att det svenska utbildningssystemet snarare
utgår från medelklassens kulturella kapital, än överklassens som är fallet i det franska
systemet.

Teorier om kön i relation till utbildningsystemet
Bourdieus teorier behöver kompletteras med teorier om kön i relation till
utbildningsystemet. Ett stort antal studier beskriver hur könsidentiteter och relationer
mellan flickor och pojkar utvecklas tidigt, redan i grundskoleåldern eller tidigare än så.
Utgångspunkten är att kön inte endast betraktas som en biologiskt betingad variabel utan
också som en social konstruktion. Konstruktionen innefattar förståelsen av vad som
uppfattas som typiskt kvinnligt och typiskt manligt och att maktrelationen mellan könen
har betydelse för hur kvinnligt och manligt skapas. Hanne Haavind (1993) beskriver hur
innebörden av att vara kvinna respektive man utgår från ett identitetsskapande i ett ständigt
samspel med omgivningen där den kvinnliga och manliga identiteten utgör varandras
motpoler; att vara man innebär en motsats till att vara kvinna. Haavind betonar att så länge
män är maskulina och kvinnor feminina döljs, reproduceras och legitimeras den manliga
dominansen. Det pågår med andra ord en ständig reproduktion av könsroller och
maktförhållanden mellan könen, vid sidan av reproduktionen av samhällsklasser. Harriet
Holter (1962) introducerade på 1960-talet teorier om kön som fördelningsprincip i
samhället och hur denna princip ofta tränger undan andra som exempelvis klass, ålder,
släktband och kompetens, eftersom kön är lätt att definiera och konstant över tid. Holters
studier visar, precis som många senare genomförda studier, hur en individ på grund av
könstillhörighet förväntas ha vissa egenskaper eller beteenden och att dessa könsbundna
förväntningar varierar beroende på situationer, miljöer, kultur och samhällsklass.
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Genusvetaren Anna Wahl (1996) beskriver hur det utövas en social kontroll av könsrollerna
från den omgivande gruppen som kan innebära sanktionering eller utfrysning av den som
bryter mot normen. Hon beskriver vidare hur en sådan socialisation utgör grunden för hur
flickor och pojkar kommer att behandlas och agera senare i livet samt hur de gör sina val på
den könssegregerade arbetsmarknaden. Det leder till att kvinnor generation efter generation
fortsätter att välja kvinnodominerade yrken medan män väljer mansdominerade sådana.
Wahl poängterar att denna socialisering ger kvinnor sämre villkor eftersom kvinnliga
arbeten har lägre status än manliga samt att den kvinnliga underordningen kommer till
uttryck främst genom att mannen utgör normen och att kvinnan betraktas som olik
mannen.
Sociologen Beverly Skeggs (2006) betonar hur begreppen klass och kön måste kombineras
för att förstå kvinnors och mäns framtidsval och positioner inom olika fält. Hon beskriver
hur varken klass eller kön är kapital i sig men de ligger till grund för de relationer genom
vilka kapital kan organiseras och värderas. Skeggs belyser hur den könade reproduktionen
betyder att flickor och kvinnor endast kan erövra ett begränsat kulturellt kapital. Skeggs
studie av arbetarklasskvinnor visar att kvinnorna är väl medvetna om sin underordnade
position i samhället men vägrar inlemmas i den bild av arbetarklasskvinnan som
omgivningen (läs medelklassen) har konstruerat, och som exempelvis kopplas till dålig smak
och social problematik. De förhåller sig istället ständigt till betydelsen av att vara
respektabel och omvårdande. Det föreligger en diskussion om skam och misslyckade i
relation till att ha ett kvinnodominerat arbetarklassyrke inom vård och omsorg, med svåra
arbetsförhållanden, låg status och förhållandet att tvingas prioritera andras behov före sina
egna.
För män finns det större vinster i att vara arbetarklass, både ekonomiskt och utifrån andra
former av symboliskt kapital som ger dem status inom arbetarklassen. Flera studier (SOU
2014:6; Trondman 1991; Willis 1983) visar att bristande engagemang och låga ambitioner
i skolarbetet är vanligt förekommande bland pojkar från arbetarklassen, vilket kopplas till
en negativ inställning och ett motstånd mot skolans rådande medelklassnorm. Pojkarnas
låga studieambitioner leder till sämre studieresultat, vilket leder till att pojkarna
reproducera arbetarklassen genom att begränsa sitt framtida arbetsliv till traditionella
arbetaryrken. Ann Phoenix (2003) beskriver emellertid hur de sämre skolprestationerna
sprider sig även till medelklassens pojkar. Det beskrivs bero på att pojkar inte kan välja att
engagera sig i skolarbetet eftersom det strider mot en hegemonisk syn på maskulinitet, då
studieambitioner är förknippat med femininitet. Studien visar att pojkar ständigt måste
förhandla om sin position och status i relation till andra pojkar och att studiemotiverade
pojkar tilldelas en sämre position i den hierarkiska ordningen.
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RESULTAT
I analysen av resultatet av de olika delstudierna har tre övergripande teman identifierats,
”Platsen”, ”Stödet” samt ”Det goda livet”. I dessa teman binds resultatet från de fyra
delstudierna samman med de teoretiska perspektiv samt tidigare forskning som presenterats
i tidigare kapitel i rapporten. De empiriska resultaten är hämtade från bilagorna (se bilaga
2, 3, 4 & 5). Den som vill läsa det empiriska materialet i sin helhet hänvisas till rapportens
bilagor.

Platsen
Föreliggande tema syftar till att skapa en förståelse för hur synen på högre utbildning i
Falkenbergs kommun kan förstås. Fokus ligger på hur man med utgångspunkt i resultatet
av delstudier med unga med anknytning till Falkenberg (se bilaga 2 & 3) samt personer
som är verksamma i Falkenberg (se bilaga 4 & 5) kan förstå vilken syn på högre utbildning
som konstrueras på platsen.

Utbildning, arbete och personlig utveckling
För att förstå synen på utbildning måste först en analys av varför utbildning är viktigt och
vad utbildning ska syfta till göras. En utgångspunkt som kan tas, för att skapa ytterligare
förståelse för detta, är om utbildning ska ses som ett mål i sig eller som ett medel för att
uppnå något annat. I förlängningen innebär synen på utbildning som ett medel för något
annat, ytterligare en fråga om utbildningens främsta mål är arbete för individen och
ekonomisk tillväxt för samhället eller om det handlar om bildning och att främja demokrati
(jämför Nussbaum 2010; Olofsson 2007; Stanfors 2007). Samtliga sätt att se på högre
utbildning framkommer i de perspektiv som kommer fram i enkäter och intervjuer i
delstudierna. En instrumentell bild av högre utbildning som ett medel för arbete är dock
den bild som är mest framträdande.
Synen på utbildning som ett medel för individen att få ett arbete framträder hos såväl de
unga som bor eller har anknytning till Falkenberg som hos föräldrar, lärare, studie- och
yrkesvägledare och arbetsförmedlare. Lärare beskriver under intervjuerna att det finns en
relativt god arbetsmarknad även för individer utan högre utbildning, vilket gör att eleverna
när de gått klart skolan har relativt lätt att få ett arbete. De behöver därmed inte studera på
högskola eller universitet för att få ett arbete. Lärarna själva har en positiv attityd till högre
utbildning även om frågan om vad målet med högskole- och universitetsstudier bör vara är
otydlig i lärarintervjuerna. Att det handlar om att plugga och att högre utbildning knyts till
diskussioner om arbete snarare än aspekter som medborgerlig och demokratisk kompetens
framkommer dock i viss mån under intervjuerna.
På samma sätt framkommer i intervjuer med elever och föräldrar inför gymnasievalet en
bild hos de intervjuade att utbildning är något som ska leda till ett arbete. Däremot skiljer
sig bilden av vad föräldrarna och eleverna lägger i ordet utbildning. Föräldrarna till, och de
elever som är motiverade till studier och säkra på sitt gymnasieval ser utbildning som en
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högskole- eller universitetsutbildning medan elever och föräldrarna till och de elever som är
osäkra på såväl sitt gymnasieval som sin framtid ser utbildning som gymnasieutbildning.
Bilden av högre utbildning som ett medel för arbete framträder även i enkätsvaren bland
25-åringarna. De 25-åringar som inte har studerat på högskola eller universitet anger att ett
arbete med bra inkomst och ett arbete som är utvecklande är vad de gått miste om för att de
inte studerat på högskola eller universitet. De menar även att de har gått miste om att få en
examen och att få det sociala kontaktnät och hamna i det ”fack” och som en högre
utbildning ger tillträde till. Bilden av att högre utbildning är ett medel för att få ett arbete
som man vill ha finns även bland de 25-åringar som studerar eller har studerat på högskola
eller universitet. Dessa svarar i enkäten att det som de vill uppnå med sin högre utbildning
är att få ett utvecklande arbete samt det sociala kontaktnätet. 25-åringarna ger en
instrumentell syn på utbildning som något som ska leda till något, främst arbete, men även
social status. Utifrån Bourdieus (1984) perspektiv kan det därmed ses som ett uttryck för
att utbildningen är något som ska ge en yrkeskarriär och socialt kapital, men däremot inte
ett kulturellt kapital.
En tydlig bild av högre utbildning som ett medel som främst ska leda till arbete framträder i
Falkenberg. Det framkommer dock motbilder där utbildning ses som målet. Denna syn på
högre utbildning ger de 25-åringar som studerar eller har studerat uttryck för. I enkäten
anger de, utöver arbete och socialt kontaktnät, att personlig utveckling och att få mer
kunskap om ämnen som intresserar dem som viktiga aspekter som de vill uppnå genom sin
utbildning.

Är högre utbildning viktigt?
Utöver synsätten på att utbildning är något som ska leda till ett arbete eller till bildning och
personlig utveckling ger det empiriska materialet också uttryck för en bild där utbildning
och högre utbildning ifrågasätts. Att attityden till högre utbildning inte självklart är positiv
blir tydligt i flera delstudier. 25-åringar uttrycker detta under intervjuerna i termer av att
Falkenberg inte är en ”pluggstad”. I deras berättelser om Falkenberg framträder en bild av
att det inte är en stad som kännetecknas av så mycket fokus på pluggande och högre
studier. Det framkommer snarare en bild av Falkenberg som en stad där människor vill ha
det enkla och en närhet till naturen. Falkenberg anses även vara en trygg stad för barn att
växa upp i. Det är en stad som, enligt vissa, förknippas med lugn och föreställningar om att
allt löser sig. Man behöver inte stressa här utan mer ta dagen som den kommer. Även lärare
menar att det finns en negativ attityd till högre utbildning i Falkenberg. I delstudien med
studie- och yrkesvägledarna framkommer även där att det finns de som anser att det finns
en utbildningshets i samhället och att det finns andra vägar för de unga att gå.
Negativa attityder till utbildning kan relateras till den syn på kunskap man får genom
skolan som framkommer i intervjuer med elever i årskurs nio och deras föräldrar. Bland de
föräldrar och elever där det finns en osäkerhet kring vad man ska välja för
gymnasieutbildning finns en bild av att viss kunskap är onödig och meningslös medan de
förädlar och elever som tidigt bestämt sig för vad de ska söka för gymnasieutbildning och
har en tydlig bild av vad de ska göra den närmaste tiden ser att all kunskap de inhämtat i
skolan är kunskap som är viktig och användbar. Stöd i utbildningsval och framtidsplaner
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kan därmed ses som betydelsefullt för synen på kunskap och utbildning (se vidare under
temat “Stödet”).

Arbetsmarknad i Falkenberg
En ifrågasättande attityd till högre utbildning kan förstås utifrån att den huvudsakliga bild
som i Falkenberg (och även i nationell och internationell debatt, jämför Nussbaum 2010)
ges av högre utbildning, det vill säga som ett medel för att få ett arbete. Detta måste i sin
tur ses i relation till en arbetsmarknad i Falkenberg som många gånger inte kräver en högre
utbildning hos sin personal.
Andelen arbetssökande i Falkenberg ligger på lägre nivå än i riket (och på samma nivå som
hela Halland) (Kommunfakta 2013). Samtidigt som utbildningsnivån i kommunen är
förhållandevis låg. Det tyder därmed på att det är förhållandevis goda möjligheter att få
arbete utan högre utbildning i Falkenberg. Möjligheten att få arbete utan högre utbildning
kan förstås utifrån hur arbetsmarknadsstrukturen ser ut i Falkenberg. Statistik visar att
andelen anställda inom tjänstenäringar är mindre i Falkenberg än i Halland och riket.
Istället är det fler som arbetar inom areella näringar och industrinäringar (det senare enbart
jämfört med riket) (regionfakta.com, SCB Statistikdatabasen). Samtidigt visar resultatet
från enkätundersökningen med näringslivet att en majoritet av företag och verksamheter
som finns inom de varuproducerande näringarna (areella näringar och industrinäring) i
Falkenberg inte värdesätter högre utbildning hos sina anställda. Detsamma gäller företag
inom försäljning och handel, vilket också är stora branscher i Falkenberg (SCB
Statistikdatabasen). Däremot är det fler företag inom tjänstenäringar som värdesätter högre
utbildning bland de anställda.
Att det i Falkenberg finns många småföretag påverkar också hur arbetsmarknaden kan
förstås utifrån perspektiv på högre utbildning då verksamheter med många anställda i
enkäten anger att värdesätter högre utbildning i större utsträckning än verksamheter som
har få anställda. Halland har dessutom en högre procentuell andel egenföretagare jämfört
med riket och Falkenberg i sin tur har en något högre grad av egenföretagare jämfört med
hela Halland (regionfakta.com).
De företag och verksamheter som värdesätter och vill anställa personer med högre
utbildning har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens i Falkenberg. Företagen
lyfter fram att det är svårt att rekrytera personer med högskoleutbildning och med
spetskompetenser. Det är också svårt att hitta människor som har rätt kompetens som vill
flytta till Falkenberg. Samtidigt lyfter några av 25-åringarna fram att det är svårt att bo i
Falkenberg av arbetsmarknadsmässiga skäl. Arbetar man med något väldigt nischat (till
exempel musik eller globala frågor) eller om man är eller vill bli egenföretagare så upplevs
det som tufft att få arbete eller etablera sig i Falkenberg. Det finns även exempel på att
någon inom sjuksköterskeyrket inte ser det som möjligt att bo och arbeta i Falkenberg då
där bara finns mindre vårdcentraler som arbetsgivare och inte möjlighet till ett mer
specialiserat arbete och arbete med forskning.
Samtidigt ger arbetsförmedlarna bilden av att högre utbildning hos enskilda individer i
Falkenberg måste kombineras med en vilja att pendla till exempelvis Göteborg eller
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Halmstad. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera personer med högre utbildning
ger alltså arbetsförmedlarna en bild av att personer med högre utbildning måste vara
beredda att pendla. Arbetsförmedlarna är även relativt eniga om att Falkenbergsbor rent
generellt inte är speciellt förtjusta i tanken på att behöva pendla eller flytta utan önskar ett
boende och arbete i närområdet.
Falkenberg skiljer ut sig när det gäller den könsuppdelade arbetslöshetsstatistiken. I
Falkenberg finns ingen skillnad i arbetslöshet när kvinnor och män jämförs. I hela Halland
och i riket är dock män arbetssökande i högre utsträckning än kvinnor3 (Kommunfakta
2013). Att förutsättningarna för kvinnor och män på arbetsmarknaden i Falkenberg skiljer
sig åt blir ytterligare tydligt när företagens och verksamheternas rekryteringsvägar studeras.
För det första har de som värdesätter högre utbildning hos sin personal i högre
utsträckning, än de som inte värdesätter högre utbildning hos sin personal, olika
rekryteringsvägar. De som inte värdesätter högre utbildning rekryterar i större utsträckning
via egna kontaktnät än de som värdesätter högre utbildning. Samtidigt söker de som inte
värdesätter högre utbildning män när de rekryterar, medan de som värdesätter högre
utbildning inte anser att kön har någon betydelse.

De ungas motivation till högre utbildning
Synen på högre utbildning belyses i enkätundersökningarna med de unga. I enkäten svarar
en majoritet av eleverna i grundskolan och gymnasiet att de vill gå vidare till högre studier
längre fram i livet. En avsevärt högre andel av eleverna som går i gymnasiet (72 procent)
svarar att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i jämförelse med andelen av
grundskoleeleverna (55 procent). Att elever i gymnasiet ser det som mer viktigt än yngre
elever att studera på högskola eller universitet har visats även i andra studier och det hänger
troligtvis samman med att valet till högre studier är mer närvarande för gymnasieeleverna
eftersom de närmar sig slutet på sin gymnasieutbildning och de måste finna en ny
sysselsättning i livet (jämför Rudolphi 2014). Det är dock viktigt att poängtera att det finns
en överrepresentation av flickor på studieförberedande program och ett högt bortfall av
pojkar på yrkesförberenade program i gymnasiestudien, vilket sannolikt är den främsta
bidragande orsaken till den höga andel som vill gå vidare till högre studier bland
gymnasieeleverna. I jämförelse med liknande rikstäckande undersökningar är resultatet
dock förhållandevis lågt i både grundskoleenkäten och gymnasieenkäten. I Skolverkets
studie från 2012 svarar 80 procent av elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet att de absolut eller
troligtvis kommer att läsa på högskola eller universitet i framtiden (Skolverket, 2013:47).
En majoritet av de personer som någon gång under livet väljer att läsa en högre utbildning
påbörjar sina studier före 24-års ålder. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 36 procent
av alla 24-åringar i Falkenbergs kommun och 43 procent i hela riket påbörjat eller
genomgått högre studier (SCB statistikdatabasen). Av de 25-åringar som har besvarat
enkäten inom ramen för föreliggande studie svarar närmare hälften (48 procent) att de läser
eller har läst vidare på högskola eller universitet. Det är en således en högre andel som

3

Detta gäller inte ungdomar i Falkenberg där arbetslösheten bland män är högre än bland kvinnor.
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uppger att de har läst vidare i jämförelse med Statistiska centralbyråns statistik över såväl
24-åringar i Falkenberg som i riket i stort. Den troliga förklaringen är att en högre andel av
25-åringarna med högre utbildning har valt att besvara enkäten i jämförelse med dem utan
sådan utbildning och att det därmed finns en snedfördelning i materialet.
Skillnader mellan flickor och pojkar
Det är sedan tidigare känt att flickor presterar bättre i skolan på både grundskolenivå och
gymnasienivå och att också kvinnor i högre utsträckning än män går vidare till högre
utbildning (Skolverket 2006). Även tidigare studier visar entydigt att flickor i större
utsträckning än pojkar är motiverade i sina studier och till att studera vidare efter gymnasiet
(exempelvis Björnsson 2005; SOU 2009:64; SOU 2010:51; SOU 2011:1; Tallberg
Broman, 2002). I Falkenbergs kommun har 40 procent av kvinnorna och 33 procent av
männen i 24-årsåldern genomgått eller påbörjat högre studier (SCB statistikdatabasen).
Resultatet från enkätstudien i föreliggande studie är därmed förväntat då det finns flera
statistiskt signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar i grundskole- och
gymnasieenkäten när det gäller inställning till högre studier. Avsevärt fler flickor än pojkar i
de båda enkätstudierna svarar att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden.
Könsskillnaderna är genomgående påtagliga och är högre i gymnasiestudien i jämförelse
med grundskolestudien. Även i enkäten med 25-åringar finns skillnader mellan kvinnor
och män där kvinnor i högre utsträckning än män studerar eller har studerat på högskola
eller universitet. En av orsakerna till att färre unga män väljer att studera vidare efter
gymnasiet och är motiverade till högre studier som beskrivs i tidigare studier är att de ofta
gör motstånd mot den hegemoniska kvinnliga norm som beskrivs råda inom grund- och
gymnasieskolan (Phoenix 2003; SOU 2009:64). I mansutredningen som kom i februari
2014 beskrivs pojkar och unga män som de stora förlorarna i utbildningssammanhang
eftersom de genomgående halkar efter resultatmässigt (SOU 2014:6). I tidigare studier (se
till exempel Rudolphi 2014) dras även många gånger paralleller till den könsuppdelade
arbetarmarknaden och detta ses som en stor anledning till att kvinnor går vidare till högre
utbildning i högre utsträckning än män. Kvinnodominerande yrken kräver i högre grad än
mansdominerade yrken en högre utbildning. Detta bekräftas av enkätstudien med
arbetsgivare i Falkenberg där de som inte värdesätter högre utbildning bland sin personal
främst anger att de söker män när de rekryterar.
Betydelsen av föräldrars utbildningsnivå
En av de teoretiska utgångspunkterna i föreliggande studie är Bourdieus teorier om
reproduktionen av klass genom olika former av kapital. Utbildning och kunskap betraktas
som en sådan kapitalform (Bourdieu 2007). Även tidigare studier visar att föräldrars
utbildningsnivå är avgörande för om barnen går vidare till högre studier (se till exempel
Wikhall 2000; Rudolphi 2014). Av resultaten i enkätstudierna framträder, som förväntat,
statistiskt signifikanta samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och de ungas
inställning till högre studier som visar att elever i grundskolan och på gymnasiet svarar att
en eller båda föräldrarna har högre utbildning också själva i hög utsträckning uppger att de
är motiverade att läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden. En hög andel av de
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elever som svarar att ingen av föräldrarna har högre utbildning är själva osäkra på högre
studier. Av resultaten i den första delstudien framgår att fler 25-åringar som har svarat att
deras föräldrar har högre utbildning har svarat att de själva har påbörjat eller genomgått en
högre utbildning. Emellertid har hela 42 procent av de 25-åringar som har uppgett att det
sistnämnda svaret även svarat att ingen av deras föräldrar har en högre utbildning. Det
innebär att en stor andel av 25-åringarna bryter mot sina föräldrars utbildningskapital och
gör en klasskarriär.
Ett synnerligen intressant resultat är att en högre andel av flickorna än av pojkarna i
grundskolan och på gymnasiet svarar att de är motiverade till högre studier trots att
föräldrarna inte har genomgått en högre utbildning. Det innebär att reproduktionen av
föräldrarnas utbildningskapital ter sig starkare bland pojkar än bland flickor. I tidigare
studier beskrivs att ett motstånd mot skola och utbildning är synnerligen vanligt bland
pojkar i arbetarklassen som tar avstånd inte bara mot den kvinnliga normen i skolan utan
även mot den medleklassnorm som råder. Genom sitt motstånd beskrivs pojkarna
reproducera en manlig arbetarklasskarriär (Trondman 1991; Willis 1983). Skeggs (1997)
beskriver istället hur unga arbetarklasskvinnor gör en klasskarriär genom att utbilda sig vid
högskolor och universitet, i synnerhet inom traditionellt kvinnliga områden som
sjuksköterskeutbildningen. Resultaten innebär att arbetarklassflickorna inte tenderar att
göra motstånd mot medelklassnormen i skolan på samma sätt som pojkarna gör, utan väljer
i stället att följa normen. Enligt Skeggs är det förenat med skam för en ung kvinna att vara
arbetarklass och därför är det många som strävar efter att göra en klasskarriär.
Falkenberg som plats
Ett något oväntat men intressant resultat från enkätundersökningarna hänger samman med
Falkenberg som plats. Resultaten från grundskoleenkäten, och delvis gymnasiestudien, visar
att familjens anknytning till Falkenbergs kommun samverkar med föräldrars
utbildningsnivå. Föräldrar som är födda någon annanstans än i Falkenbergs kommun
uppges ha högre utbildning än de som är födda i Falkenberg. Dessutom tenderar de elever
som har minst en förälder som är född någon annanstans än i Falkenberg att vara mer
motiverade till högre utbildning i jämförelse med de vars båda föräldrar är födda i
Falkenberg, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå. Vidare samverkar de ungas motivation till
högre studier med huruvida de unga ser på sin framtid i Falkenberg. De elever som svarar
att de vill läsa något så att de kan flytta från Falkenberg som vuxna är mer motiverade till
högre studier än de som svarar att de vill läsa något så att de kan stanna i Falkenberg. De
senare är i större utsträckning än de förra osäkra på högre utbildning. Det är avsevärt fler
flickor än pojkar som uppger att de vill utbilda sig på högskola eller universitet i framtiden
och som svarar att de vill flytta från Falkenbergs kommun när de blir vuxna.
I studien av 25-åringarna framgår att de som inte längre bor i Falkenbergs kommun har en
högre utbildningsnivå i jämförelse med dem som bor i Falkenberg. Av dem som bor på
annan ort svarar 66 procent och av dem som bor i Falkenberg uppger 34 procent att de har
en högre utbildning. Det framgår att det i denna studie är en något lägre andel 25-åringar i
Falkenberg med högre utbildning än i Statistiska centralbyråns statistik som visar på 36
procent (SCB, statistikdatabasen). En förklaring till den platsbundna inställningen till
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högre utbildning skulle kunna vara arbetsmarknaden i Falkenberg, det vill säga att det finns
goda möjligheter att få arbete även utan högre utbildning. Detta måste även förstås mot
bakgrund av den syn på högre utbildning som finns i Falkenberg, vilken tidigare i detta
kapitel konstaterades domineras av en instrumentell syn på utbildning som ett medel för att
få ett arbete. Kanske kan resultatet även tolkas som att det finns en platsbunden inställning
bland unga i Falkenberg om att högre utbildning inte är så viktig för den som vill bo kvar
och arbeta i kommunen men för den som väljer högre utbildning är det en fördel att flytta
någon annanstans för att få ett bra liv och/eller ett adekvat arbete. Det är även möjligt att
de unga som vill flytta någon annanstans använder högre utbildning som ett sätt att ta sig
ifrån Falkenberg.

Stödet
Denna studie avser bland annat att besvara frågeställningar om de ungas attityder till högre
utbildning och omgivningens betydelse för de ungas utbildnings- och framtidsval. I
föregående tema beskrevs och diskuterades de ungas attityder till högre utbildning. Det
framgår av enkätundersökningarna att de ungas inställning till högre studier uppvisar
signifikanta samband med deras engagemang för sina studier samt med omgivningens
stödderas studier och utbildningsval. Emellertid visar resultatet, precis som resultaten i
tidigare studier (exmpelvis Högdin 2006; 2007a; b) att det även framträder signifikanta
samband mellan de ungas engagemang i sina studier och omgivningens stöd i de ungas
skolarbete. Därmed kan det konstateras att stödet som unga får från omgivningen har
betydelse för att de ungas engagemang i sina studier och motivation att läsa vidare efter
gymnasiet.
I föreliggande tema presenteras och diskuteras resultaten från enkätundersökningarna bland
de unga (se bilaga 2) som berör frågor kring omgivningen stöd i de ungas
utbildningssituation. Det stöd som studeras är omgivnings engagemang och uppmuntran i
de ungas studier generellt samt det specifika stöd omgivningen ger de unga inför valet av
framtida utbildning och yrke. Fokus riktas mot stöd från vuxna i hemmet och i skolan, det
vill säga från föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare. I detta avsnitt presenteras även
resultat från intervjustudien bland 25-åringar (se bilaga 3) som bidrar till en fördjupad
förståelse av de ungas erfarenheter av stödet från vuxna i utbildningsrelaterade frågor. De
ungas upplevelser sätts även i relation till hur föräldrar, lärare och studie- och
yrkesvägledare i intervjustudierna (se bilaga 4) beskriver sitt förhållningssätt och innehållet i
sitt stöd till de unga samt hur de ser på betydelsen av detsamma för de ungas studier.

De vuxnas stöd i de ungas engagemang för sina studier
Tidigare forskning visar att grundskoleelever som är engagerade och motiverade i sina
studier i stor utsträckning fortsätter till eftergymnasiala studier (exempelvis Johnson,
Crosnoe & Elder 2001; Skinner and Belmont 1993; Turner, Thorpe & Meyer 1998). Även
i de delstudier som tar sin utgångspunkt i ungas erfarenheter av skola och utbildning i
Falkenbergs kommun visar resultatet att de unga som beskriver att de är engagerade i sina
studier i grund- och gymnasieskolan ofta också uppger att de är motiverade till att läsa
högre studier. I enkätstudierna framträder de ungas självskattade studieengagemang till och
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med som den variabel som uppvisar det starkaste sambandet med motivation till högre
studier. I de fördjupande intervjuerna med 25-åringar använder de som har läst eller läser
en högre utbildning ofta begrepp som engagerad, självständig och motiverad för att
beskriva hur de uppfattar att de själva var som elever under grundskole- och gymnasietiden.
Flera av dessa intervjupersoner uttrycker också att de upplevt skolan som rolig och att de
har trivts med sina studier och skolkamrater. Det som istället förenar flera av de 25-åringar
som inte har läst vidare på högskola eller universitet är att de beskriver sig som omotiverade,
oengagerade och skoltrötta under grundskole- och gymnasietiden. Vissa respondenter
förklarar sin frånvaro av engagemang med personliga egenskaper som att de saknar
”läshuvud” medan andra ger en yttre förklaring som avsaknad av stöd från lärarna i skolan.
De sammantagna resultaten synliggör betydelsen av att vuxna verkar för ett studieklimat
och en skolmiljö som främjar elevernas vilja att studera och engagera sig i sitt skolarbete.
Tidigare genomförda studier visar att om en ung person ska utveckla engagemang och trivas
i skolmiljön krävs att det finns vuxna som stöttar, uppmuntrar och bekräftar dem i
skolarbetet. I studierna framhålls föräldrar och lärare som de mest centrala personerna för
barn och ungas studieengagemang (exempelvis Epstein & Sanders 2000; Högdin 2006;
2007a; b; Lareau 2000). I föreliggande undersökning av förhållandet bland unga i
Falkenbergs kommun visar resultatet att föräldrar och lärare inte bara har en central
betydelse för de ungas engagemang i sina studier utan även för deras motivation till högre
studier. Det framgår även att det inte endast handlar om stöd och uppmuntran i själva
skolarbetet utan även stöd i samband med val av framtida utbildning och yrke.

De vuxnas stöd i de ungas val av framtida yrke och utbildning
Resultaten från enkätundersökningarna visar att ungefär en tredjedel av grundskole- och
gymnasieeleverna är helt på det klara med vad de vill arbeta med i framtiden och vilken
utbildning de ska välja för att ta sig dit. Av intervjustudien framgår att för flera av de 25åringar som valt att läsa på högskola eller universitet beskriver att de tidigt visste vad de ville
arbeta med i framtiden och fick stöd av vuxna i omgivningen när det gäller möjliga
utbildningsvägar för att nå sina mål. De beskriver att de alltid har varit en självklarhet med
högre studier och de har gjort medvetna gymnasieval för att ta sig dit. I enstaka fall har
högre studier inte alltid varit ett självklart val, men en utlandsvistelse i ett fattigt land eller
mötet med en pojkvän från en familj med akademiska traditioner har spelat en avgörande
roll för valet att läsa vidare. Bland de 25-åringar som inte har valt att läsa vidare efter
gymnasiet uppger vissa att de tidigare var säkra på vad de ville arbeta med som vuxna men
tvingats tänka om eftersom de saknat studiemotivation eller uppnått otillräckliga betyg.
Ett viktigt resultaten från enkätstudierna visar att cirka 40 procent av grundskole- och
gymnasieeleverna är osäkra på sitt val av framtida utbildning och yrke medan ytterligare
ungefär en fjärdedel uppger att de inte har en aning om vad de vill arbeta med i framtiden.
Sammanlagt utgör gruppen elever som uttrycker en osäkerhet inför framtiden således en
övervägande majoritet av samtliga elever i enkätstudien. Några av dessa elever uppger
egenformulerade svar i frågorna med öppna svarsalternativ som tyder på en frustration över
att de inte vet vad de vill göra i framtiden och svarar i mindre utsträckning att de är
engagerade i sina studier i jämförelse med de som vet vad de vill göra i framtiden. De svarar
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även i stor utsträckning att de inte har fått tillräckligt med stöd i frågor om framtidsval från
de vuxna i sin omgivning. Många unga uppger både i enkätundersökningarna och i
intervjustudien att de hade önskat mer information och möjlighet att diskutera sin framtid
med någon vuxen. Totalt svara 15 procent av eleverna i grundskolan och 19 procent av
gymnasieeleverna att de inte har fått tillräckligt stöd från vuxna i deras omgivning när det
gäller val av yrke och utbildning.

Betydelsen av stöd inom familjen
Resultat från tidigare studier visar att föräldrars stöd i sina barns studier har positiva effekter
på barnens studiemotivation, skolprestationer och välmående i skolan. Det inkluderar såväl
föräldrarnas verbala uppmuntran och engagemang i de ungas studier som det mer direkta
stödet, till exempel vid läxläsning (exempelvis Epstein & Sanders 2000; Högdin 2006;
2007a; Lareau 2000). Av samtliga enkätstudier i föreliggande undersökning framgår att en
övervägande majoritet av de unga svarar att deras föräldrar är intresserade av deras studier
och det framträder ett signifikant samband mellan föräldrars stöd och de ungas motivation
till högre studier. Av enkätstudien bland 25-åringar framgår att de unga som har genomgått
en högre utbildning uppger att deras föräldrar i hög utsträckning har visat intresse,
förståelse och varit positiva till deras studier men inte nödvändigtvis varit kunniga inom det
område de studerar. Även i intervjuerna med 25-åringarna visar resultaten att föräldrarnas
stöd har haft betydelse för valet att läsa vidare på högskola eller universitet. Överlag
beskriver de intervjupersoner som har läst vidare att deras föräldrar har engagerat sig i deras
studier och läxläsning men främst att de har förekommit värderingar i familjen som innebar
att de var en självklarhet att de unga skulle läsa vidare efter gymnasiet. Resultaten från de
båda delstudierna tyder på att föräldrars attityd till sina barns studier är mer betydelsefullt
för barnets studiemotivation än deras faktiska kunskapsstöd. Vissa respondenter beskriver
att de har varit engagerade i sina studier och motiverade till att läsa högre utbildning trots
att de har haft en tuff skolsituation med olika svårigheter som exempelvis dyslexi eller blivit
utsatta för mobbing, vilket de förklarar med stödet de haft hemifrån.
Av enkätstudierna framgår att det starkaste sambandet med föräldrars stöd i de ungas
studier är, precis som i tidigare studier, föräldrarnas egen utbildningsnivå. Resultaten visar
att föräldrar med högre utbildning oftare stöttar sina barn i deras skolarbete än föräldrar
utan sådan utbildning. En förklaring som beskrivs i tidigare studier är att föräldrar med
högre utbildning är studievana och därmed har stor förmåga att stötta sina barn exempelvis
i läxläsning och studieteknik. Dessutom värderar de studier överlag högre än föräldrar med
kortare utbildning och på så vis överför föräldrarna attityder till sina barn om att utbildning
är viktigt (Jonsson 2001; Phil 1998). Denna reproduktion av utbildningskapital är även en
av de centrala utgångspunkterna i Bourdieus teori (Bourdieu & Passeron 2008). Barnen i
högutbildade familjer beskrivs tidigt socialiseras in i ett habitus som innefattar värderingar
om att utbildning är viktigt och de förses med ett kulturellt kapital som ger dem stor
möjlighet att lyckas med sina studier. Lågutbildade föräldrar kan sakna delar av det
kulturella kapital som bland annat innefattar kunskap om studieteknik, hur
utbildningssystemet är uppbyggt och framkomliga vägar på arbetsmarknaden i förhållande
till högre utbildning.
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Det framgår i enkätstudierna att föräldrarna även har stor betydelse för de ungas val av
utbildning och framtida yrke. Resultaten från grundskole- och gymnasiestudierna visar att
cirka hälften har svarat att någon av deras föräldrar har varit viktiga för deras val. De
gymnasieelever som är motiverade till högre studier och de 25-åringar som har läst eller
läser en högre utbildning uppger att föräldrarna har varit viktiga i större utsträckning än de
som är omotiverade respektive inte har läst vidare efter gymnasiet. I intervjuerna framhåller
vissa 25-åringar att föräldrarna har varit viktiga för att de har läst vidare men att de aldrig
har velat styra dem för mycket eller ”pusha” i någon exakt riktning i val av utbildning. Det
framgår av intervjuerna med föräldrar att det förekommer en variation när det gäller hur de
beskriver att de hanterar sina barns gymnasieval. Stödet som föräldrarna uppger att de ger
sina barn beror på hur säkra barnen är på sina gymnasieval och vad de ska göra för att nå
sina mål. Föräldrar till de elever som en längre tid vetat vad de ska välja för
gymnasieutbildning beskriver att de har en stöttande och drivande roll där de främst strävar
efter att upprätthålla deras barns motivation till att läsa vidare efter gymnasiet. Föräldrarna
till de barn som var mer osäkra på sina utbildningsval beskriver att de försöker hjälpa dem
att hitta en gymnasieutbildning som kan kännas intressant och rolig. För den sistnämnda
gruppen blir trivsel och möjlighet till jobb efter avslutad utbildning avgörande i
gymnasievalet.
Resultatet i enkätstudierna visar att fler unga uppger att de blir stöttade i själva skolarbetet
av sin mor än av sin far och att deras mor har haft större betydelse för dras val av utbildning
än deras far. Även resultat från tidigare studier visar att mödrar är mer engagerade i sina
barns skolgång än fäder är, exempelvis när det gäller stöd i läxläsning och att gå på
utvecklingssamtal i skolan (Högdin 2006). En förklaring är att mödrar överlag har högre
utbildning än fäder och därmed kan stötta barnen i sina studier bättre. Resultaten i
enkätstudierna visar dock att något fler flickor än pojkar svarar att deras mor visar intresse
och ger dem stöd i deras studier samt varit betydelsefulla för deras utbildningsval. Detta
medan något fler pojkar än flickor uppger att deras far ger motsvarande stöd. Det går inte
utifrån resultaten att utläsa om det innebär att reproduktionen av utbildningskapital är
könsburen, på så vis att det sker en överföring av traditionella könsroller när det gäller
yrkes- och utbildningsval från föräldrar till barn (jämför Bourdieu & Passeron 2008). För
att klarlägga det krävs mer ingående studier av innehållet i stödet som föräldrar ger sina
barn.

Betydelsen av lärarnas stöd för de elever som inte har stöd inom familjen
Lärarens stöd och kompetens lyfts i tidigare studier fram som den kanske viktigaste faktorn
för elevers studiemotivation, engagemang och skolprestationer (Darling-Hammond 2000;
Ferguson & Womack 1993; Good & Brophy 1990; Hanushek 2003; Sjöberg 1997). Av
tidigare studier framgår att stöd från lärare i skolan kan kompensera bristande stöd från
föräldrar, i synnerhet när det gäller flickor (Högdin, 2006; 2007a; b). Av grundskole- och
gymnasiestudien i Falkenbergs kommun framgår att eleverna i hög utsträckning svarar att
de får stöd i sina studier av lärare. Resultaten visar även att de elever som uppger att de får
stöd från lärare svarar att de är motiverade till högre studier i större utsträckning än de som
svarar att de inte får stöd av sina lärare. I intervjuerna beskriver 25-åringarna som har läst
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vidare efter gymnasiet att deras lärare i grund- och gymnasieskolan har varit engagerade och
stöttande i deras studier. Av de intervjuade 25-åringar som inte har läst vidare på högskola
eller universitet beskriver några att det bitvis var stökigt i klassrummen och att lärare varken
tog tag i detta eller i att vissa elever utsattes för mobbing. De intervjupersoner som har läst
på skolor där pedagogiken präglats mycket av ”det egna ansvaret” upplever att det är svårt
att ta ansvar för sina studier när man känner sig omotiverad till att studera. En del av
intervjupersonerna hade önskat att de fått mer stöd från lärare när det gäller att hitta
motivation till skolarbetet.
De sammantagna resultaten visar att för de elever som har stöd i sina studier inom familjen
är inte stödet i skolan avgörande för deras engagemang och motivation i studierna.
Däremot kan studiemotivationen för elever som inte har stödet hemifrån vara avhängigt
stödet från lärarna. Utifrån Bourdieus teori uppstår en förstärkning av ojämlikhet i
uppväxtvillkor mellan unga med olika förutsättningar i familjen när lärares stöd till dem
som är i störst behov brister. I sådana fall riskerar utbildningssystemet bli utövare av det
som Bourdieu benämner för det symboliska våld som ligger till grund för reproduktionen
av klassamhällets ojämlika strukturer (Bourdieu & Passeron 2008).
Det framgår i enkätstudien att flickor svarar att de får stöd av lärare i något högre
utsträckning än pojkarna. Liknande resultat framgår av tidigare studier som visar att lärare
lyckas bättre med att stötta flickor än pojkar i sina studier (Högdin, 2006; 2007a), vilket
även det faktum att flickor genomgående har bättre studieresultat än pojkar kan vara en
indikator på. Om det beror på att flickor är bättre än pojkar på att ta emot stöd och fråga
om hjälp eller om det beror på att skolan är bättre på att ge flickor stöd och bemöta deras
behov än pojkarnas kan studien inte svara på. Gruffman och Schjedin (2010) beskriver
dock att pojkar söker stöd i lägre utsträckning än flickor eftersom det betraktas som en
svaghet att be om hjälp, vilket inte rimmar med den traditionella mansrollen. Andra studier
visar att det strider mot den hegemoniska maskulinitetsnormen att vara engagerad i sina
studier, en norm som pojkar ständigt behöver förhålla sig till (Phoenix 2003; SOU
2009:64). Det innebär att om det ska ske några förändringar i fråga om stödet till pojkarna
i skolan krävs en förändring i den rådande maskulinitetsnormen. Resultaten från studien i
Falkenbergs kommun kan tyda på att klassreproduktionen inom utbildningssystemet
drabbar pojkar och män mer än flickor och kvinnor. Flickors studiemotivation tenderar
inte vara lika avhängigt familjens utbildningskapital som pojkars. På så vis kan flickor ha
större möjlighet än pojkar att göra en socialt uppåtstigande karriär (jämför Broady 1998).
Det framgår emellertid av intervjuerna med lärarna att de är medvetna om att flickor
överlag klarar sig bättre i skolan än pojkar. Lärarna efterfrågar strategier för att arbeta med
att öka pojkarnas engagemang och motivation i sina studier.
Lärarna är inte bara viktiga när det gäller att stötta och motivera sina elever i studierna utan
även när det gäller stöd i val av framtida utbildning och yrke. Av enkätstudierna framgår att
10 procent av grundskoleeleverna och drygt 20 procent av gymnasieeleverna svarar att en
eller flera lärare varit viktiga för deras val av utbildning. De 25-åringar som har gått vidare
till högre studier beskriver i intervjuerna hur specifika lärare varit viktiga när det gäller
uppmuntran till att läsa vidare. Detta gäller i synnerhet de som beskriver att de har haft en
tuff skolsituation. Emellertid visar resultat från enkätstudierna att många unga efterfrågar
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mer stöd och vägledning i framtidsval från lärare i skolan. På en öppen enkätfråga om vad
eleverna saknar för stöd från omgivningen fick de möjlighet att svara med egna ord. Det
framgår att många efterfrågar mer kunskap om vad olika utbildningar och yrkesval innebär.
Några föreslår att det borde få besök från högskolor och universitet som informerade om
olika utbildningar och vad de kan leda till för arbeten. Andra föreslår att yrkesverksamma
vuxna kommer till lektioner och berättar om sina arbeten och utbildningsval. Det
efterfrågas även möjlighet att göra praktik och fältstudier för att öka förståelsen för olika
förutsättningar på arbetsmarknaden. Flera av 25-åringar beskriver i intervjuerna att lärarna
har varit ganska frånvarande när det gäller frågor om högre utbildning. Vissa anser att
lärarna borde talat mer om vidare studier och ”pushat” eleverna till att läsa vidare. Någon
menar i det här avseendet att det finns en försiktighet från lärarnas sida och att lärarna är
rädda för att påverka eleverna för mycket. Andra efterlyser mer ”prat” om högre studier
under framförallt gymnasietiden. Av de som har fått vägledning beskriver några
intervjupersoner att de efter uppmaning från lärare valt hoppa av skolan.
Av delstudien som bygger på intervjuer med lärare framgår att lärarna är medvetna om sin
betydelse i elevernas val av framtid och utbildning men poängterar att elevernas
framtidsplaner huvudsakligen ligger hos eleverna själva och deras föräldrar. Sammantaget
utmärks lärarnas uppfattning av en diskrepans mellan att anta en passiv respektive en aktiv
roll i elevernas framtidsval. De beskriver hur de ska vara passiva på så vis att de inte ska
påverka eller styra om eleverna exempelvis vill gå vidare till högre studier eller inte, men
aktiva både vad gäller att få eleverna att fundera över framtiden och när det gäller att
vägleda eleverna i frågor som rör exempelvis utbildningsalternativ, behörighet och
meritpoäng. Emellertid anser lärarna inte att de har stöd i det styrande regelverket för att ta
upp frågan om framtiden (inkluderat högre studier) inom ramen för undervisningen. De
beskriver att de främst tar upp frågor om framtiden och utbildning som moment som ligger
utanför den ordinarie undervisningen, till exempel i rollen som mentorer eller genom
studiebesök och praktik. De uppger dock att detta är aktiviteter som ständigt dras ned på.
Lärarna lyfter därmed fram samma kritik som eleverna om frånvaron av frågan om
framtidsplaner, högre studier och yrkesval i den ordinarie verksamheten. De beskriver att
det saknas strategier och satsning på frågor som rör arbetsliv och högre studier.
Marshall (1950) beskriver hur det obligatoriska utbildningssystemet kan betraktas som en
arena som syftar till att möjliggöra för unga att hitta vägar i livet och förhindra den
ojämlika reproduktionen av skillnader mellan olika samhällsklasser (jämför Bourdieu &
Passeron 2008). Marshall betonar att de kunskaper som förmedlas i grundskolan måste vara
elementära för en människas personliga utveckling och möjliggöra rätten att agera som
samhällsmedborgare, vilket innebär makt och frihet att göra sina egna val i livet. Det
bristande strategierna kring att ta upp frågor om arbetsliv och högre studier inom ramen för
undervisning som resultaten i föreliggande studie vittnar om innebär att elever kan få
svårigheter att hantera sina utbildnings- och yrkesval, i synnerhet om deras föräldrar inte
har tillräcklig kunskap för att stötta dem i sådana frågor. På så vis begränsas deras möjlighet
att hitta vägar i livet och rätten att agera som autonoma samhällsmedborgare.

- 36 -

Betydelsen av studie- och yrkesvägledares stöd inför framtidsval
Vid sidan av lärarna finns det en yrkesgrupp i skolan som är anställda just för att ge eleverna
stöd i sina framtidsval; studie- och yrkesvägledarna. I enkätstudierna ställdes frågor kring
hur de unga upplever kontakten med studie- och yrkesvägledare och vilken betydelse det
har haft för deras val av utbildning och yrke. Knappt en tiondel av grundskoleeleverna
svarar att studie- och yrkesvägledare har haft betydelse i deras val av gymnasieutbildning
medan endast två procent av gymnasieeleverna uppger att de har haft en sådan betydelse. I
en jämförelse mellan resultaten i de båda enkätstudierna framgår att studie- och
yrkesvägledarna tillsynes är mer närvarande i grundskoleelevers gymnasieval än i
gymnasieelevers val när det gäller utbildnings- och karriärvägar efter avslutade
gymnasiestudier. Emellertid svarar en relativt stor andel av eleverna (14 procent av
grundskoleeleverna och en tredjedel av gymnasieeleverna) att de aldrig har besökt en studieoch yrkesvägledare och många av dem skulle vilja göra det för att få råd i sina utbildningsoch yrkesval. På den fråga där eleverna med egna ord fick beskriva vad de hade önskat för
ytterligare stöd, beskriver vissa att de är nöjda med det stöd de har fått av studie- och
yrkesvägledaren de besökte medan andra beskriver studie- och yrkesvägledarna som
frånvarande eller svåra att bestämma träff med. Det framförs önskemål om att alla elever
skulle få gå på obligatoriska enskilda möten en studie- och yrkesvägledare, åtminstone
under de sista åren på respektive stadium. Av de som har träffat studie- och yrkesvägledarna
önskar vissa ett tydligare stöd där de ges möjlighet att mer ingående diskutera sin framtid.
Även i intervjuerna med 25-åringar framgår att en del är nöjda med de kontakter de har
haft med studie- och yrkesvägledare medan andra uttrycker en besvikelse över dessa
kontakter. Besvikelsen består bland annat i att intervjupersonerna inte upplever att man får
några tydliga svar och att studie- och yrkesvägledaren endast ger tips om var man kan hitta
information på olika hemsidor. Studie- och yrkesvägledarna beskrivs i vissa fall som ”vaga”
och att de inte har så mycket kunskaper om olika utbildningar. Några hade gärna sett att
studie- och yrkesvägledarna hade haft en mer framträdande roll och informerat om vilka val
som finns tillgängliga. Det framkommer också i materialet att en del undviker att gå till en
studie- och yrkesvägledare om de inte redan vet vad de vill. Resultaten kring de ungas
upplevelser av mötet med studie- och yrkesvägledarna stämmer på många sätt överens med
resultaten i tidigare studier som även de visar att elever efterfråga mer tid för samtal om sin
framtid och sina yrkesval (Dresch & Lovrén 2010).
I delstudien som består av intervjuer med studie- och yrkesvägledare uppger några av
respondenterna att de upplever att det finns en utbildningshets i samhället och anser att det
finns andra vägar för de unga än högre utbildning. Lärarna beskrivs som betydelsefulla för
elevernas framtida val av utbildning. Studie- och yrkesvägledarna menar att eleverna blir
starkt påverkade i sina val av utbildning om de blivit uppmuntrade av lärarna men även om
de blivit avrådda av lärarna att till exempel söka en specifik utbildning. Den nära kontakten
som lärarna har med eleverna är viktig att ta tillvara menar studie- och yrkesvägledarna,
men i vissa fall försöker de begränsa det inflytande som lärarnas uppmuntran eller avrådan
har. Det går att urskilja två grupper bland studie- och yrkesvägledarna när det gäller hur de
ser på sin egen betydelse för de ungas framtidsval. Den första gruppen består av de studieoch yrkesvägledare som arbetat länge och som ser sin roll som att vidga elevernas syn. Den
andra gruppen utgörs av de studie- och yrkesvägledare som är relativt nya i sin yrkesroll och
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som ser på sin roll som ett bollplank och som ett stöd i att hitta information. Studie- och
yrkesvägledarna beskriver att eleverna främst får stöd kring framtids- och yrkesval under de
sista åren på respektive stadium. Vägledningsaktiviteter startar i årskurs åtta med allmän
information om yrken och studier för att sedan intensifieras i nian inför gymnasievalet med
enskilda vägledningssamtal. De träffar även eleverna på gymnasiet, främst inför att de ska
avsluta sina gymnasiestudier. Flera lyfter kritik mot formen för hur skolorna tar upp
framtids- och utbildningsfrågor. De anser att eleverna vet väldigt lite om vad de finns för
yrken och främst känner till de yrken som finns i deras absoluta närhet. Detta gör att det är
svårt för studie- och yrkesvägledarna att nå fram till alla elever med sin information
eftersom de upplever att eleverna varken är motiverade eller mogna. Det stämmer väl
överens med resultat i tidigare studier som visar att studie- och yrkesvägledare upplever att
eleverna numera är omogna och inte redo att göra utbildningsval (Akos, Konold & Niles
2004; Dresch & Lovén 2003). Studie- och yrkesvägledarna i Falkenberg poängterar att
deras vägledningsarbete borde starta tidigare. De tidigare studierna visar att studie- och
yrkesvägledarna är av central betydelse för eleverna inför deras val men att de måste ha
strategier för hur de ska hantera elevernas mognad (Akos, Konold & Niles 2004).
Studiens teoretiska utgångspunkter belyser det fria valet och det individualiserade
samhället, där individen ses som ansvarig för sina framtidsval och skapandet av sin
livssituation (Beck 1991; Beck & Beck-Gernsheim 2002; Giddens 1992). Eftersom kritiker
menar att det är individer med ett visst utbildningskapital förunnat att reflexivt skapa sina
livsprojekt, medan individer med ett bristande utbildningskapital inte har den möjligheten
(jämför Skeggs 2002), är det extra viktigt att studie- och yrkesvägledare finner möjliga vägar
att stötta elever i behov av kunskap om arbetsliv och utbildningsmöjligheter.

Det goda livet
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och förstå den bristande
utbildningsbenägenheten i Falkenberg. Utifrån Bourdieus (1984) resonemang skulle man
kunna anta att obenägenheten för falkenbergsborna att söka sig till högre utbildning har
med framförallt avsaknad av kulturellt kapital att göra. Obenägenheten behöver dock inte
bara förstås som en avsaknad av kulturellt kapital och en eventuell okunskap om
utbildningssystemet. Det skulle också kunna handla om att man eftersträvar ”framgång”
genom att orientera sig åt andra kapitalformer. En av studiens frågeställningar handlar just
om hur unga definierar ett ”framgångsrikt liv” och vilka vägar de har för att nå dit. I detta
avseende är det därför av vikt att rama in och förstå vilka kapitalformer som eftertraktas och
vilka strategier man använder för att skapa sig ”det goda livet” både med och utan
utbildning. Begrepp som ”framgång”, ”framgångsrikt liv” och ”det goda livet” är subjektiva
i den meningen att de individer som har fått komma till tals i studien har olika
uppfattningar om vilket innehåll dessa begrepp ska och bör fyllas med. Varje individ
”väljer” sin livsbana utifrån sitt habitus, med hjälp av de kapitalformer hon eller han känner
till, bland de val som upplevs tillgängliga (jämför Bourdieu 1994; 1984; 1981).
Det empiriska underlaget som ligger till grund för diskussionen och analysen är hämtat från
de tre enkätstudierna som riktade sig till elever i årskurs nio, avgångselever på gymnasiet
och 25-åringar (se bilaga 2). Intervjustudien med 25-åringarna är också inkluderad (se
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bilaga 3). Analysen fokuserar på tre teman ”Betydelsen av vänner och en meningsfull
fritid”, ”Möjligheter att skapa sig ett bra liv utan utbildning – särskilt för männen” samt
”Är det goda livet möjligt i Falkenberg?”.

Betydelsen av vänner, en meningsfull fritid och trygghet
I de tre enkätstudierna instämde så många som runt 90 procent i påståendena om att det
som är viktigt för ett bra liv är att ha vänner och en rolig och meningsfull fritid. Denna bild
både bekräftas och fördjupas i intervjuerna med 25-åringarna. I intervjuerna fick 25åringarna resonera fritt kring vad som, enligt dem, kännetecknar både ett bra och ett
framgångsrikt liv. Intervjupersonerna sätter ofta likhetstecken mellan ett bra och ett
framgångsrikt liv. Att ha vänner och att fylla sin fritid med meningsfulla aktiviteter
framträder även här som oerhört centralt både bland dem som har valt att vidareutbilda sig
på högskola/universitet och bland dem som inte har det. De fritidsaktiviteter som nämns är
träning i olika former, friluftsliv och promenader. Även mer specifika intressen som jakt
och bilar lyfts fram.
De unga respondenterna i enkätstudierna instämde även i hög utsträckning i att det är
viktigt att ha ett fast jobb med en stabil inkomst. Något som också delvis bekräftas i
intervjuerna med 25-åringarna, särskilt bland dem som har valt att vidareutbilda sig. Här
framträder även en bild av att en stabil inkomst är viktig för att känna trygghet. Att tjäna
mycket pengar bedöms däremot överlag i såväl enkätstudierna som i intervjustudien som
mindre relevant, även om män i högre grad än kvinnor tenderar att framhålla vikten av att
tjäna pengar. I Bourdieus (1984) terminologi skulle man kunna tolka det som att
ekonomiskt kapital inte är en kapitalform som eftersträvas och bedöms som viktig för att
leva ett bra och framgångsrikt liv. Vikten av att ha vänner och en meningsfull fritid för att
uppfatta sitt liv som bra och framgångsrikt kan ses som en orientering mot socialt kapital.
Bourdieu (1986) och Broady (2002) beskriver hur en individs sociala kapital kan innefatta
institutionaliserade nätverk som exempelvis familj, släktingar, vänner, yrkeskårer och
partier. Nätverken hålls samman genom utbyten av materiell och/eller kulturell art mellan
deltagarna. Varje individ i ett nätverk intar olika positioner och knyter kontakter. Den
samlade mängden kulturellt och ekonomiskt kapital som individerna bidrar med blir
tillgångar som alla deltagare i nätverket kan dra fördel av. Broady (2002) resonerar vidare
kring hur socialt kapital därför kan vara en förutsättning för att en individ ska kunna få
utdelning av kulturellt kapital, utbildningskapital och ekonomiskt kapital. En examen
behöver i sig inte garantera till exempel en yrkeskarriär och andra sociala förmåner. Stöd
från familj, släkt och vänner kan på olika sätt vara nödvändigt för att yrkesframgång ska
vara möjlig. Det intressanta i studien är att när respondenterna framhåller betydelsen av
vänner och meningsfull fritid för att skapa sig ett bra liv så är det inte med utgångspunkt i
att få utdelning av annat kapital eller för att uppnå någon viss status. Det sociala kapitalet i
form av vänner har ett egenvärde – det handlar om något som leder till välbefinnande hos
individerna och premieras därför högt. Att må väl, vara frisk och lycklig omnämns ofta som
viktigt i intervjustudien bland 25-åringarna, både bland dem som har studerat på högskola
eller universitet och bland dem som inte har det. Att aktivera sig på sin fritid skapar också
mervärden i livet. Man skulle därför sammantaget kunna hävda att individerna orienterar
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sig mot en ackumulation av en kapitalform som ger värden som att må väl, men det
handlar knappast om att skaffa sig någon form av status. I det empiriska materialet finns
det dock, vilket nästa tema fokuserar på, exempel på hur socialt kapital – i form av
kontakter – framhålls som centralt för att skapa sig andra typer av mervärden och fördelar
än att må väl.

Möjligheter att skapa sig ett bra liv utan utbildning – särskilt för männen
Enkätstudierna visar entydigt att högre utbildning värderas mycket lågt av unga i
Falkenberg när det gäller att skapa sig ett bra liv. Annorlunda uttryckt ses inte
anskaffningen av kulturellt kapital som särskilt centralt (jämför Bourdieu 1986). Här
framträder dock en central skillnad mellan kvinnor och män. I resultaten från enkäten till
25-åringarna framgår det att främst kvinnor värdesätter högre utbildning för att skapa sig
ett bra liv och att detta hänger ihop med deras behov att flytta ifrån Falkenbergs kommun.
Det är emellertid inte möjligt, vilket påpekats tidigare, att avgöra om dessa kvinnor
använder högre utbildning som ett sätta ta sig ifrån Falkenberg eller om de kvinnor som vill
utbilda sig vid högskola eller universitet behöver flytta från Falkenberg för att finna ett
arbete som stämmer överens med deras utbildningsnivå. Samtidigt instämmer män, särskilt
män som bor i Falkenberg, i högre utsträckning än kvinnor i att det är viktigt med
kontakter för att skaffa sig ett arbete. Förmodligen är det möjligt att anta att kvinnor och
män tenderar att utveckla olika strategier för att skaffa sig arbete och förutsättningar för att
leva ett bra liv.
Att ha ett meningsfullt arbete framträder som viktigt för 25-åringarna i såväl enkätstudien
som i intervjuerna för att skapa sig ett bra och framgångsrikt liv. Utifrån enkätresultaten
förefaller detta för kvinnornas del framförallt vara möjligt genom förvärvande av kulturellt
kapital medan det för männens del mer handlar om vikten av att förvalta och omsätta
socialt kapital. Strategierna förefaller rimliga utifrån vad näringslivsstudien visade. Där
framkom det att näringslivet i Falkenberg överlag använde sig av kontakter som
rekryteringskanal och att flera företag föredrog att anställa män. Åtskilliga företag såg inte
högre utbildning hos sina anställda som särskilt viktigt. Något tillspetsat ger detta en signal
om att pojkar och män (som kan tänka sig att leva, bo och arbeta i Falkenberg) inte
behöver intressera sig för högre studier och att öka sitt kulturella kapital om de ändå har
möjligheter att få ett arbete. Det kan i sin tur leda till pojkar visar ett bristande engagemang
i skolarbetet. Inte som en konsekvens av en negativ inställning och ett motstånd mot
skolans rådande medelklassnorm som tidigare beskrivits (se under temat ”Platsen” och
temat ”Stödet”) utan som ett resultat av att det inte anses lönsamt att investera i en
utbildning då det är möjligt att få ett arbete (och därmed ett godtagbart ekonomiskt
kapital) genom värnandet av socialt kapital i form av kontakter. För att illustrera detta kan
ett exempel ur intervjumaterialet med 25-åringarna nämnas. En man berättar om hur han
via kontakter erhöll sitt nuvarande (relativt kvalificerade) arbete på ett företag i Falkenberg.
Arbetet borde, enligt honom, kräva vidareutbildning på högre nivå och det var också något
han själv önskade. Arbetsgivaren avrådde honom dock och menade att företaget kunde
erbjuda honom utbildning och kompetensutveckling internt. Mannen, som vant sig vid en
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viss inkomst, anser att det därav inte var eller är någon mening med att vidareutbilda sig.
Han fick ju både arbete och stabil inkomst.
Tendensen att pojkar och män i högre grad än flickor och kvinnor värnar om utvecklingen
av sitt sociala kapital snarare än sitt kulturella kapital ska också förstås i ljuset av att det i
Falkenberg förefaller finnas en tämligen instrumentell syn på utbildning. Som nämns i
kapitlet ”Platsen” så ger alla delstudier en bild av att utbildning ses som ett medel för
individen att få ett arbete snarare än att utbildning anses viktigt utifrån att det främjar
bildning, kritiskt tänkande och personlig utveckling (jämför Nussbaum 2010; Olofsson
2007; Stanfors 2007). Framförallt gäller detta unga som inte själva studerar på högskola
eller universitet eller som inte i framtiden har för avsikt att studera på högskola eller
universitet. Med en sådan syn på utbildning (och arbete) i kombination med andra
strukturella förutsättningar, som arbetsmarknadens utformning i Falkenberg och
näringslivets förhållningssätt och inställning gällande rekrytering och högre utbildning, är
det också förståeligt att män tenderar att se utbildning och kulturellt kapital som mindre
väsentligt för att kunna erhålla ett arbete och leva ett gott liv. I intervjumaterialet med 25åringarna finns det dessutom exempel på att själva arbetet i sig (innehåll i arbetet) inte
bedöms som så viktigt, särskilt bland dem som inte vidareutbildat sig. Det handlar snarare
om att trivas och att ha bra arbetskamrater. Då det går att erhålla ett sådant arbete även
utan utbildning så betraktas det kanske inte som nödvändigt att fortsätta studera efter
gymnasiet. Både män och kvinnor som har respektive inte har studerat på högskola eller
universitet sig lyfter fram att det är viktigt att ha ett meningsfullt arbete och att kunna
utvecklas genom sitt arbete. Men i det här avseendet finns det också exempel på hur män
som bor och arbetar i Falkenberg ser att det är möjligt att få ett sådant arbete med
utvecklingsmöjligheter även utan utbildning. Det handlar då om att bli någon form av
arbetsledare eller chef på det företag de arbetar vid.
För kvinnornas del förefaller det dock som att strategin att odla kontakter och utveckla
socialt kapital inte är lika gångbar för att få arbete och att de därmed värnar om att
tillskansa sig kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet har i enkätstudierna bedömts som
viktigt av kvinnorna för att kunna få ett meningsfullt arbete. I enkäten till 25-åringarna
framgår det, som tidigare nämnts, att det främst är kvinnor som värdesätter högre
utbildning för att skapa sig ett bra liv och att det hänger ihop med deras behov att flytta
ifrån Falkenbergs kommun. Betyder detta att det goda livet inte anses möjligt för alla att
kunna skapa sig i Falkenberg?

Är det goda livet möjligt i Falkenberg?
I det empiriska materialet framträder en ambivalens kring huruvida det goda livet är möjligt
att skapa sig i Falkenberg. Vissa ser Falkenberg som en stad som är alldeles för liten att leva
och arbeta i. Några betraktar Falkenberg som en stad med trångsynta människor. Andra
talar i positiva ordalag om Falkenberg och som en stad som innebär en närhet till vänner
och familj. Det är en stad som är trygg för barn att växa upp i och här finns också hav,
natur och grönområden. Så för vissa – som framförallt lyfter fram värden som trygghet,
vänner, familj med mera som viktiga för att skapa sig ett gott och framgångsrikt liv – är
Falkenberg en stad där man kan förverkliga sina mål. Som det första temat i föreliggande
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kapitel visade så är värden som att ha vänner, en aktiv fritid, vara frisk och lycklig
synnerligen viktiga för falkenbergsbon för att se sitt liv som bra och framgångsrikt.
När aspekter som utbildning och arbete vägs in som centrala faktorer för att skapa sig det
som anses vara ett gott liv så går bilderna delvis isär. Som nämnts ovan förefaller kvinnor,
enligt vad enkätmaterialet visar, i högre grad än män vilja utbilda sig för att erhålla ett
arbete. Detta tenderar dessutom att sammanfalla med att kvinnorna är mer flyttbenägna. I
intervjustudien med 25-åringarna är det dock svårt att se några direkta könsbundna
skillnader i inställningen till Falkenberg. Här talar både kvinnor och män, med eller utan
högre utbildning, om både för- och nackdelar med att leva, bo och arbeta i Falkenberg. Det
finns exempel på kvinnor som har vidareutbildat sig och som sedan valt att arbeta i
Falkenberg. De arbetar bland annat inom socionom- och bankyrken. Att de valt att bo och
arbeta i Falkenberg förefaller inte främst handla om att de utbildat sig inom områden där
det finns arbetsmöjligheter i Falkenberg. De lyfter, i linje med vad som diskuterats ovan,
fram att Falkenberg är en stad som de uppskattar mycket på grund av lugnet, tryggheten
och möjligheterna till härliga promenader i staden. Även närhet till familj och vänner
nämns som en fördel med att bo i staden. Det är sålunda dessa typer av värden som hamnar
i förgrunden för valet att leva i Falkenberg snarare än att arbetsmarknaden i Falkenberg
medger att de kunnat få arbete inom de områden de vidareutbildat sig. Trots dessa historier
så pekar enkätmaterialet på att framförallt kvinnor inte ser Falkenberg som en stad där en
investering i kulturellt kapital ger utdelning. Det finns i intervjumaterialet även exempel på
hur både kvinnor och män, som valt att vidareutbilda sig, ser det som svårt att få arbete i
Falkenberg om man utbildat sig inom vissa områden. Här finns också exempel på de som
vill satsa på eget företagande som finner marknaden i Falkenberg för liten.
Eftersom arbetsmarknaden i Falkenberg har den struktur som den har (jämför kapitlet
”Platsen”) så är det naturligtvis svårt att ge några enkla svar på hur Falkenberg som stad och
kommun bör förhålla sig till den bild som diskuteras ovan. När högre utbildning (och ett
arbete som relaterar till den valda utbildningen) vägs in som centrala delar för att skapa sig
det goda livet så ses Falkenberg, särskilt av kvinnorna (även om undantag finns även här),
inte som en stad där man kan skapa sig det goda livet. Här behövs fördjupade studier för en
förståelse av vad som kan bryta mönstret att kvinnor inte ser Falkenberg som en möjlig stad
att leva i med högre utbildning. Av det empiriska materialet att döma så verkar män se
större möjligheter att skapa sig det goda livet i Falkenberg. Som tidigare nämnts pekar
resultaten i de två enkätstudierna (till elever i årskurs nio och avgångselever på gymnasiet)
på att pojkar är i lägre grad motiverade till högre studier och vill i högre grad stanna i
Falkenberg som vuxna. Detta har, som också diskuterats tidigare, troligtvis att göra med att
de ser goda chanser till att få arbete och att allt ”ordnar sig” även utan utbildning. Med
utgångspunkt i den nyligen genomförda statliga utredningen ”Män och jämställdhet”
(SOU 2014:6) bör man emellertid problematisera denna inställning hos pojkar som i
utredningen benämns som ”det-ordnar-sig-ändå”. Utredningen kopplar samman denna
inställning med att
”[…] Så länge pojkar och flickor i stor utsträckning gör könssegregerade utbildnings- och
yrkesval minskar effekten av pojkars sämre resultat i skolan, pojkar och flickor konkurrerar i
många fall inte om samma arbeten. I rapporten till Framtidskommissionen poängteras att
arbetsmarknadens utformning kan vara en förklaring till att pojkar anstränger sig mindre än
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flickor (…). Så länge arbetsmarknaden fortsätter att vara strukturerad efter kön vad gäller lön,
karriär och yrkesstratifiering signalerar den något som pojkar och unga män kan tolka som att
det inte är nödvändigt att prestera i skolan – det ordnar sig ändå”. (SOU 2014:6:132).

I utredningen riktas därför en uppmaning till både arbetsliv och skola att tydligare signalera
att utbildning kommer att vara än mer väsentligt i arbetslivet i framtiden. Inställningen
”det-ordnar-sig-ändå” kommer sannolikt inte att vara fruktbar (SOU 2014:6). Något
hårddraget betyder detta att de framtida möjligheterna att kunna skapa sig det goda livet i
Falkenberg även utan utbildning blir viktig att problematisera.
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SAMMANFATTNING
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka och förstå den bristande
utbildningsbenägenheten i Falkenbergs kommun utifrån de ungas perspektiv. I detta
kapitel sammanfattas resultatet i relation till studiens frågeställningar, vilka har varit:
•

Hur definierar unga ett ”framgångsrikt” liv och vilka vägar har de för att nå dit?

•

Vad har unga för attityd till högre utbildning?

•

Vilken betydelse har omgivningen (hem, skola, arbetsmarknad) för de ungas utbildningsoch framtidsval?

Nedan besvaras frågeställningarna genom en sammanfattning av studiens viktigaste
slutsatser.

Motiv och attityder till högre utbildning
Den dominerande synen på högre utbildning i Falkenberg är att det är ett medel för att få
ett arbete, även om det också i viss utsträckning framkommer perspektiv på högre
utbildning som något som leder till personlig utveckling och mer kunskap. Det senare
perspektivet står främst de unga som studerar eller har studerat på högskola eller universitet
för. Den sammantagna bilden som ges av de unga, lärare, studie- och yrkesvägledare,
arbetsförmedlare och näringslivet, är att Falkenberg är en kommun där högre utbildning
inte värderas så högt och att Falkenberg inte är en kommun där högre utbildning är särskilt
betydelsefullt.

Reproduktion – klass, kön och platsens betydelse för utbildningsval
Denna studie visar, liksom tidigare forskning, att socioekonomiska faktorer och kön
påverkar motivation och benägenheten att studera vidare på högskola eller universitet. De
unga som har föräldrar som har högre utbildning är mer benägna att själva studera på
högskola eller universitet och flickor/kvinnor studerar i högre utsträckning på högskola eller
universitet än pojkar/män. Utöver dessa faktorer har anknytning till Falkenberg en
betydelse för de ungas motivation och utbildningsval. Har man minst en förälder som är
född utanför Falkenberg ökar motivationen att studera vidare. De som är motiverade till
högre studier vill i stor utsträckning flytta från Falkenberg och de (25-åringar) som har
flyttat från Falkenberg har högre utbildningsnivå än de som bor i Falkenberg.

Vuxnas stöd i de ungas engagemang för skolarbetet
Studien visar att unga som är engagerade i sina studier i grund- och gymnasieskolan ofta
också uppger att de är motiverade till högre studier. De sammantagna resultaten synliggör
att stödet från vuxna, speciellt föräldrar och lärare, i de ungas studier har avgörande
betydelse för deras engagemang i studierna. Föräldrar med högre utbildning stöttar oftare
sina barn i deras skolarbete än föräldrar utan sådan utbildning. Om föräldrarna inte har
tillräckliga kunskaper för att stötta sina barn blir stödet från vuxna i skolan avgörande för
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deras studiemotivation. Resultaten visar att flickor inte är lika beroende av stödet i hemmet
eftersom de i högre utsträckning än pojkarna svarar att de får stöd av lärare. Det framgår att
lärarna känner till att flickorna få mer stöd men upplever en avsaknad av strategier för stötta
pojkar att bli mer engagerade i sina studier.

Individens ansvar för framtidsval och en abdikerande omgivning
Studien visar att en övervägande majoritet av grundskole- och gymnasieeleverna är osäkra
på sitt val av framtida utbildning och yrke. Valet att studera på högskola eller universitet
görs många gånger redan vid valet av gymnasieprogram, även om det i vissa fall har gjorts
senare. Många unga uttrycker en påtaglig avsaknad av stöd från omgivningen, i synnerhet
från vuxna i skolan, när det gäller val av yrke och utbildning. Lärarna och studie- och
yrkesvägledarna beskriver hur de bör vara aktiva i förhållande till att få eleverna att tänka på
framtiden samtidigt som de anser att de ska vara passiva i förhållande till att påverka och
styra eleverna, exempelvis till att gå vidare till högre studier. Lärarna uppger att frågor som
rör framtidsval berörs utanför ordinarie undervisning eftersom de inte anser att de har stöd
i det styrande regelverket för att ta upp frågan om framtiden (inkluderat högre studier)
inom ramen för undervisningen. De beskriver att det saknas strategier kring att belysa
frågor som rör arbetsliv och högre studier. Samtidigt framhåller studie- och yrkesvägledarna
att de saknar strategier för att möta dagens unga som de beskriver som okunniga om
arbetsliv och utbildning och därmed allt för omogna för att göra några framtidsval.
Sammanfattningsvis åläggs de unga ett stort eget ansvar för sina utbildnings- och
framtidsval parallellt med att vuxenvärlden saknar strategier för att öka unga kunskaper om
deras framtida möjligheter och abdikerar på grund av sin rädsla för att påverka.

Förutsättningar för ett gott liv i Falkenberg utan högre utbildning –
särskilt för männen
Högre utbildning ses inte av unga i Falkenberg som så betydelsefullt för att skapa sig vad
man själv anser vara ett bra och framgångsrikt liv. De unga värderar främst fritid, vänner
och trygghet i form av till exempel arbete med stabil inkomst för ett gott liv. Detta
förefaller vara möjligt att uppnå utan högre utbildning för dem som bor i Falkenberg.
Särskilt gäller detta för männen, vilka prioriterar att bygga upp ett kontaktnät för att erhålla
ett arbete i Falkenberg. Denna strategi är gångbar då den del av näringslivet som inte
värderar högre utbildning bland sin personal tenderar att rekrytera män i sitt eget
kontaktnät. Kvinnor däremot ser i högre utsträckning vikten av att vidareutbilda sig, men
har då svårt att se möjlighet till karriär i Falkenberg.
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FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN
Utifrån studiens slutsatser presenteras här ett förslag med åtgärder för att gå vidare i arbetet
med att öka utbildningsbenägenheten i Falkenberg. Tre utmaningar har särskilt ramats in
till vilka olika åtgärder och aktiviteter föreslås. Ett flertal av åtgärderna är formulerade i linje
med de intentioner som finns uttryckta i Intentionsavtal gällande samarbete mellan
Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad under perioden 2014-01-01 – 2015-12-31
(HH Dnr 52013/61). Detta avtal bygger bland annat på en ambition om fördjupad
samverkan mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad i framtiden.

Utmaning 1: Att utvidga synen på värdet av högre utbildning
Den dominerande bilden i studien är att utbildning är ett medel för arbete. Samtidigt ser de
unga som väljer att utbilda sig (särskilt kvinnor) att möjligheten till karriär i Falkenberg är
liten. Bilden av utbildning är att betrakta som snäv då det finns andra motiv till högre
utbildning, som vilar till exempel emot demokratiska värden och personlig utveckling. Om
de unga enbart får ta del av, och därmed själva reproducera, idéer om att högre utbildning
är viktigt för att få ett arbete minskar incitamenten till högre utbildning om man (vilket
främst män tenderar att göra) ändå ser att det idag är möjligt att få ett arbete och ett gott liv
i Falkenberg utan högre utbildning. Ett rimligt antagande är därmed att denna
föreställning – det vill säga att utbildning är ett medel för arbete – inte bidrar till ökad
utbildningsbenägenhet i Falkenberg. Utifrån aktuella statliga utredningar finns det också
vissa risker med tron på att “det-ordnar-sig-ändå” utan utbildning utifrån pågående
samhällsförändringar på arbetsmarknaden.

Åtgärder:
Arbetet med att höja utbildningsbenägenheten i en kommun kräver insatser från flera olika
håll och aktörer. I ett sådant arbete är det centralt att det finns en samsyn kring varför högre
utbildning är viktigt och för vem. Utifrån problembeskrivningen ovan bör Falkenbergs
kommun starta med att tydliggöra varför kommunen anser att högre utbildning är centralt
och möjligen vidga motivbilden utifrån att det finns begränsningar med nuvarande bild.
Följande aktiviteter bedöms i det här avseendet vara rimliga:
•

I arbetet med spridningen av resultaten från projektet Strategier för höjd
utbildningsnivå, och implementeringen av de åtgärder som fastställs, bör en tydligt
politiskt beslutad motivbild finnas till varför högre utbildning anses värdefullt och
därmed varför utbildningsbenägenheten i kommunen bör öka. Motivbilden kan
förslagsvis integreras i exempelvis kommunens mål- och visionsdokument (jämför
dokumentet: Övergripande mål 2011-2015. Fastställda av kommunfullmäktige
2011-04-27) och/eller andra befintliga plan- och policydokument (till exempel Plan
för social hållbarhet och/eller Plan för lärande).
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•

Aktiviteter som företas med utgångspunkt i resultaten av projektet Strategier för höjd
utbildningsnivå kommuniceras med referens till de dokument i vilka motiven för att
öka utbildningsbenägenheten i Falkenbergs kommun finns fastställda.

•

Ett bildningsperspektiv på utbildning skulle kunna möjliggöra nya vidare sätt att
arbeta med frågan kring att öka andelen med högre utbildning i Falkenbergs
kommun. Utifrån ett sådant synsätt kan högre utbildning inte ses isolerat från
annan utbildnings- och bildningsverksamhet. Andra typer av utbildning och
bildningsengagemang i Falkenberg behöver kartläggas och studeras för att
synliggöra hur detta perspektiv på (högre) utbildning kommer till uttryck i
Falkenberg. Syftet med ett sådant arbete är att lyfta bildningsperspektivet i
förhållande till utbildning och att resultatet kan bli en del av arbetet med attityder
kring (högre) utbildning. Ett sådant arbete kan göras i ett fortsatt samarbete med
Högskolan i Halmstad genom såväl forskningssamarbete som studentsamarbete.

•

Öka samarbetet mellan Falkenbergs kommun och högskolor/universitet, exempelvis
genom studentarbeten och forskningsprojekt, för att möjliggöra att
högskolestudenter och forskare blir synliga på skolor och andra arenor i Falkenberg.
Detta kan bidra till en vidgad syn på vad högre utbildning kan innebära.

Ansvarig:
Kommunfullmäktige

Utmaning 2: Att motverka den sociala snedrekryteringen till högre
utbildning
Studien visar på ett påtagligt sätt hur föräldrars utbildningsnivå har en avgörande betydelse
för de ungas motivation och engagemang i skolarbetet, liksom för deras motivation till att
studera vidare på högskola eller universitet. Detta betyder att skolans stöd till de elever som
inte kommer från akademiska hemförhållanden är extra centralt för elevens möjligheter att
studera vidare på högre nivå. När det gäller skolans stöd indikerar studien att flickor
upplever sig få något mer stöd av lärare än pojkar, och att lärarna är medvetna om detta och
att flickor överlag klarar sig bättre än pojkar i skolan. Lärarna upplever dock att de saknar
strategier för att hantera denna problematik. Flera av de unga som deltagit i studien
signalerar också att de upplever en avsaknad av stöd från lärare och studie- och
yrkesvägledare när det gäller val av yrke och utbildning. De pekar på att frågor om högre
utbildning i hög grad är frånvarande i skolvardagen. Samtidigt framträder en bild bland
såväl lärare som studie- och yrkesvägledare att det finns en rädsla hos dem för att påverka
eleverna – man undviker därför att tala om högre utbildning. Ett rimligt antagande är att
rädslan för att påverka och tala om högre utbildning bidrar till att skapa en kultur och bild
av att högre utbildning inte är viktigt. Därtill framgår att lärarna saknar strategier för att
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arbeta med frågor om arbetsliv och utbildning i den ordinarie utbildningen och att
regelverket, enligt dem, inte tillåter det. Detta får konsekvenser särskilt för de elever som
inte har högutbildade och/eller stöttande föräldrar. Dessa elever tenderar att i lägre grad
vara motiverade i skolarbetet och gå vidare till högre studier än de elever som har
högutbildade föräldrar.

Åtgärder:
Med utgångspunkt i utmaningen ovan förefaller det finnas en viss medvetenhet bland lärare
om att det behövs strategier i skolan för att hantera exempelvis pojkars brist på motivation
och engagemang i skolarbetet och att elever vars föräldrar har högre utbildning i högre
utsträckning går vidare till högre studier. Utifrån studiens sammantagna resultat är
bedömningen dock att både kunskapen och medvetenheten om den roll de vuxna i skolan
(lärares och studie- och yrkesvägledare) spelar för elevernas motivation i skolan och
möjligheter till att studera vidare på högskola eller universitet bör öka liksom
medvetenheten om vilken roll strukturella faktorer som klass och kön spelar för elevernas
framtids- och utbildningsval. För att öka kunskapen och omsätta denna i konkreta
strategier föreslås följande aktiviteter:
•

Elever deltar i utvecklingen av strategier för att synliggöra deras behov av stöd i
såväl studieengagemang som inför val av framtida yrke och utbildning. Det kan
exempelvis göras genom att externa aktörer, till exempel forskare eller studenter från
Högskolan i Halmstad, håller i workshops med ett urval elever på olika skolor.

•

Kunskaps- och medvetandehöjning bland lärare och studie- och yrkesvägledare
genom exempelvis forskningscirklar som skulle kunna anordnas i ett samarbete
mellan Högskolan i Halmstad och Falkenbergs kommun med utgångspunkt i
resultaten från projektet “Strategi för högre utbildningsnivå” samt aktuell forskning.
Centralt är också att elevernas inflytande och deltagande säkerställs, vilket betyder
att även elever bidrar med underlag till diskussionerna i forskningscirklarna.
Forskningscirklarna resulterar i att prioriterade (problem)områden ramas in och
konkreta dokument tas fram i vilka strategier formuleras för att hantera dessa
områden och ny kunskap utvecklas. Utifrån studiens resultat anges här några
möjliga områden som kan behandlas:
o Möjligheter för unga att samtala om sin egen utbildning och yrkesval med
vuxna i skolan.
o Möjligheter för unga att möta olika yrken och utbildningar i skolan.
o Kunskaps- och strategiutveckling för hur man i skolan kan arbeta med ökat
stöd och motivation där hänsyn tas till kön och klass.
o Integrering av frågor som rör högre utbildning i skolans vardag –
möjligheter och problem.
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o Kunskaps- och strategiutveckling för hur lärare i skolan kan arbeta med att
öka medvetenheten bland föräldrar om deras betydelse för barnens
studieframgångar och framtidsval.

Ansvarig:
Barn- och utbildningsnämnden

Utmaning 3: Att
arbetsmarknaden

förändra

attityder

och

karriärvägar

på

En betydande del av Falkenbergs näringsliv består av varuproducerande näringar och
handel, där en stor andel inte värdesätter högre utbildning bland sin personal. Det finns
relativt goda möjligheter till arbete i Falkenberg utan högre utbildning. Det förefaller vara
möjligt för unga som inte är motiverade till högre studier och som bor i Falkenberg att
uppnå vad de definierar som ett gott liv utan högre utbildning Särskilt gäller detta för
männen, vilka prioriterar att bygga upp ett kontaktnät för att erhålla ett arbete i
Falkenberg. Denna strategi är gångbar då den del av näringslivet som inte värderar högre
utbildning bland sin personal tenderar att rekrytera män i sitt eget kontaktnät. Kvinnor
däremot ser i högre utsträckning vikten av att vidareutbilda sig, men har då svårt att se
möjlighet till karriär i Falkenberg. Samtidigt som näringslivet som värdesätter högre
utbildning bland sin personal har svårt att rekrytera ser de som är motiverade till högre
studier eller har högre utebildning inte alltid möjlighet att skapa det goda livet i Falkenberg
utan vill flytta från kommunen.

Åtgärder:
Med utgångspunkt i bilden av utmaningen ovan är åtgärder som ökar möjligheter till
attraktiva karriärvägar samt arbete med att förändra strutkurer på arbetsmarknaden rimliga.
Följande åtgärder föreslås:
•

Öka medvetenheten om strukturella faktorer, så som kön, bland arbetsgivare i
Falkenberg för att förändra rekryteringsvägar så att såväl inflyttning som nya
möjligheter för både kvinnor som män möjliggörs. Detta kan göras genom
aktiviteter som föreläsningar och seminarier, men även genom ett mer omfattande
förändringsarbete i form av forsknings- och utvecklingsprojekt.

•

Falkenbergs kommun, som arbetsgivare, tar en framträdande roll i arbetet med att
arbeta med att lyfta fram värdet av högre utbildning för sina verksamheter.
Kommunen synliggör också i detta sammanhang att det för den enskilde kan
erbjuda karriärmöjlighet för dem som arbetar i Falkenberg. Detta kan göras på flera
olika sätt exempelvis genom att:
o aktivt arbeta med FoU-arbete inom sin verksamhet.
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o möjliggöra för de personalgrupper som inte har högre utbildning att
fortbilda sig genom att läsa kurser på högskola/universitet alternativt köpa
uppdragsutbildningar från högskolor/universitet. Detta höjer såväl
utbildningsnivån inom verksamheten som att det kan motivera enskilda till
att studera en hel utbildning.
o ge goda förutsättningar för personal att studera på magister/masternivå samt
att möjliggöra för mer kvalificerade uppdrag inom verksamheten för att ta
vara på deras expertkompetens efter utbildningen. Detta innebär
karriärvägar för personal med högre utbildning.
o anställa kommundoktorander på förvaltningar och kommunala bolag.

Ansvariga:
Kommunfullmäktige, samtliga nämnder och kommunala bolag
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Bilaga 1

Metodbilaga
Studiens upplägg, metoder och tillvägagångsätt
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INLEDNING
Föreliggande studie av utbildningsbenägenheten i Falkenbergs kommun består av
sammanlagt fyra delstudier. Delstudierna baseras på enkätstudier och intervjustudier. En
enkätstudie har genomförts bland unga i tre ålderskohorter med anknytning till
Falkenbergs kommun. Avsikten med delstudien var att få en inblick i hur de unga
personerna betraktar det framgångsrika livet och utbildningens betydelse (Bilaga 2). En
enkätstudie har även genomförts bland företrädare från det privata och kommunala
näringslivet i Falkenbergs kommun. Syftet är att genom enkätstudien fånga vilken syn
näringslivet i Falkenberg har på betydelsen av utbildning bland sina anställda och deras
tankar kring rekrytering av personal (Bilaga 5).
I en intervjustudie fördjupas resultaten från enkätstudierna bland unga genom intervjuer
med ett flertal 25-åringar med anknytning till Falkenbergs kommun. Avsikten med
delstudien är att få en mer fördjupad förståelse för de ungas syn på utbildning och det
framgångsrika livet än vad enkätstudien kan ge (Bilaga 3). Den andra kvalitativa delstudien
syftar till att skapa en förståelse för hur de vuxna i de ungas omgivning ser på utbildning
och sin egen roll i de ungas livsval. I denna delstudie genomfördes intervjuer med föräldrar,
lärare och studie- och yrkesvägledare (Bilaga 4). Dessutom har en intervjustudie med
arbetsförmedlare i Falkenberg genomförts i syfte att belysa hur de ser på sitt och
myndighetens uppdrag i relation till arbete och högre utbildning (Bilaga 5).
I denna bilaga beskrivs de olika studiernas genomförande och metod. I det första avsnittet
beskrivs enkätstudierna och därpå följer ett avsnitt om intervjustudierna.
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ENKÄTSTUDIERNA
För att få en inblick i hur unga personer i Falkenbergs kommun betraktar det goda livet
och utbildningens betydelse genomfördes ett flertal enkätundersökningar. För att få en
spridning utifrån ålder genomfördes enkätundersökningar bland niondeklassare, bland
elever på tredje året i gymnasiet samt bland 25-årigar som bor i Falkenbergs kommun eller
som har växt upp i Falkenberg men flyttat därifrån. Det genomfördes även en
enkätundersökning bland företrädare för det privata och kommunala näringslivet i
Falkenberg för att klarlägga vilka faktorer, som de betraktar som viktiga för anställda i
verksamheten eller vid nyrekrytering av anställda och i synnerhet hur utbildning värderas på
arbetsmarknaden.
I föreliggande studie är det respondenternas subjektiva upplevelser som undersöks. I
enkätstudien bland företrädare för näringslivet är det viktigt att beakta att det är just de
subjektiva föreställningarna som företrädarna har om de företag de representerar som
undersöks och inte några faktiska förhållanden. När det gäller enkäterna till de unga
personerna är det högst troligt att resultat hade sett annorlunda ut om andra personer i de
ungas omgivning tillfrågats. Beslutet att fråga ungdomarna själva är främst ett val av
perspektiv som handlar om att ge dem tolkningsföreträde gällande förhållanden i deras
vardagsvärld. Ungdomarna betraktas därmed som aktörer med möjlighet att själva tolka sin
vardagsvärld och reflektera över sina villkor (jämför Näsman 2004).

Genomförande
Enkätformulären utarbetades utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och utvecklades
under studiens gång. Det senare innebär att frågor lades till och förfinades mellan de olika
enkätstudierna, varvid enkäterna som gick ut till 25-åringarna och de som gick ut till
grundskole- och gymnasieleverna delvis innehåller olika frågor. Enkäterna till grundskoleoch gymnasieeleverna samt till företrädare för näringslivet skickades ut som en webbenkät
via e-post medan enkäterna till 25-åringarna skickades ut via post. Orsaken till att två olika
förfaringssätt användes var att det var enkelt att få fram e-postadresser till de förstnämnda
men till 25-åringarna fanns endast adressregister. Här följer en mer ingående beskrivning av
hur de olika enkätstudierna genomfördes samt vilket bortfall de landade på.

Enkätstudien bland grund- och gymnasieelever
Enkäterna till niondeklassare och gymnasieelever skickades ut en första gång via en
administratör vid kommunen våren 2012. Svarsfrekvenserna från detta utskick var
emellertid så lågt att det var att betrakta som otillförlitligt. Endast enstaka elever på två av
Falkenbergs grundskolor och enstaka gymnasieelever besvarade den första enkäten. Våren
2013 genomfördes därför en ny enkätstudie. För att förankra studien kontaktades
rektorerna på samtliga grund- och gymnasieskolor i kommunen av forskare vid Högskolan i
Halmstad. Emellertid avböjde samtliga friskolor, två fristående grundskolor och ett
fristående gymnasium, till att medverka. Det innebär att studien endast omfattar de
kommunala skolorna. Sammantaget fylldes enkäten i av niondeklassarna på sex kommunala
grundskolor och av tredje årets gymnasieelever på den enda kommunala gymnasieskolan i
- 60 -

kommunen. Enkätutskicket gjordes i samband med att en eller två forskare besökte de
aktuella skolorna och introducerade studien för de aktuella klasserna, som ett led i att öka
svarsfrekvensen. Det innebar att det fanns forskare närvarande och tillgängliga för
handledning när enkäten fylldes i. Eftersom samtliga elever hade tillgång till bärbara datorer
fyllde de i webbenkäterna på plats. Vid ett fåtal tillfällen var den klass som skulle få
enkätinformation inte på plats vid avsatt tidpunkt, varvid de fick fylla i enkäten vid ett
annat tillfälle med handledning från en lärare. I vissa klasser var det hög frånvaro och det
skickades därför ut ett flertal påminnelser till eleverna som inte fyllt i enkäten.
Svarsfrekvensen landade på 71 procent för grundskoleenkäten samt 55 procent för
gymnasieenkäten. Bortfallet består av elever som inte var närvarande när enkäten fylldes i,
på grund av sjukdom eller av andra orsaker, och som inte har besvarat enkäten trots de
totalt fem påminnelser som skickades ut. En av anledningarna till det höga bortfallet i
gymnasiestudien, som dessutom är större bland pojkar än flickor, är att flera av eleverna på
de yrkesförberedande programmen med en övervägande andel pojkar var på praktik när
studien genomfördes. Anledning till att så många inte besvarade enkäten trots alla
påminnelser kan vara att eleverna inte använder sina studentmailkonton och därmed inte
såg utskicket. Det kan även ha förekommit elever som var närvarande när klassen fyllde i
enkäten men som av någon orsak avstod från att delta i undersökningen. Samtliga elever
informerades muntligt vid informationen i klasserna och skriftligt i e-postutskicket om att
det var frivilligt att fylla i enkäten i enighet med samtyckeskravet. När enkäter genomförs i
en klassrumssituation finns en oro för att samtycket inskränkas eftersom elever som
egentligen vill avstå från att delta kanske inte gör det på grund av att de som avstår
utmärker sig eller att förväntningar från alla närvarande kan leda till att de känner sig
tvungna att delta. Emellertid innebär det faktum att det var webbenkäter som eleverna
fyllde i och lämnade in via sina datorer att de elever som ville avstå från att delta inte
utmärkte sig. Enkätundersökningen genomfördes anonymt och eleverna informerades om
anonymiteten både muntligt och skriftligt. Det upprättades inte något register över eleverna
och enkätsvaren kan inte relateras till elev.

Enkätstudien bland 25-åringarna
Enkäterna till 25-åringarna skickades ut via post med start under hösten 2012. Enkäten
skickades ut till samtliga invånare som var folkbokförda i Falkenberg vid tiden för studien
och som var födda 1987 samt till de som var födda samma år och var folkbokförda i
Falkenbergs kommun när de var 15 år men inte längre bodde kvar i kommunen. Detta för
att enkäterna skulle nå både dem som växt upp och bor kvar eller flyttat tillbaka till
Falkenberg och dem som under hela eller delar av sin uppväxt bott i Falkenberg och sedan
flyttat från kommunen. Administrativ personal på Falkenbergs kommun tillhandahöll
adressuppgifter till de personer som var folkbokförda i Falkenberg och Skatteverket
tillhandahöll adresser till dem som flyttat från Falkenbergs kommun. Enkäten skickades ut
tillsammans med ett informationsbrev och det genomfördes två utskick med påminnelser
om enkäten. Den totala svarsfrekvensen slutade på 37 procent.
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Även om enkäten omfattas av ett stort bortfall är det en relativt jämn fördelning bland de
svarande när det gäller kön och social bakgrund. Det är 25-åringar både med och utan
utbildning som har svarat och som bor såväl i som utanför Falkenbergs kommun.
Tabell 1. Antal respondenter och svarsfrekvens i enkäten till 25-åringar.
Folkbokförda i
Falkenberg

Folkbokförda utanför
Falkenberg

TOTALT

Totalt antal

434

379

813

Antal som inte fick enkäten*

23

69

92

Antal svarande

153

117

270

Svarsfrekvens (%)

37 %

38 %

37 %

* till exempel på grund av sekretess, uppgift saknades eller postretur.

Enkätstudien bland företrädare för näringslivet
Enkäterna till näringslivet skickades ut som webbenkäter via e-post under hösten 2013.
Administrativ personal vid Falkenbergs kommun tillhandahöll e-postadresser till samtliga
privata och kommunala verksamheter i kommunen. Totalt skickades enkäten ut till
företrädare för 355 privata näringsidkare och 16 kommunala verksamheter. Svarsfrekvensen
för de kommunala verksamheterna var 100 procent medan hälften av företrädarna för de
privata verksamheterna svarade. En trolig orsak till det höga bortfallet i det privata
näringslivet var att det ingick en hög andel ensamföretagare som inte ansåg att innehållet i
enkäten var relevant för dem. Många ensamföretagare hörde av sig och undanbad sig fler av
de påminnelser som skickades ut till dem som inte besvarade enkäten.

Statistisk analys
Dataprogrammet Quicksearch användes i konstruktionen av enkäterna som skickades ut
genom e-post. Det innebar att enkäternas kodades direkt i programmet. Enkätresultaten
från postenkäterna kodades däremot in manuellt. Samtliga enkäter har bearbetats i
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Science). Analyser i form av
korstabuleringar har lagt grunden för mer komplicerade regressionsanalyser. Sambanden
har testats med χ²-test samt i de fall då den oberoende variabeln är dikotom med Fischers
exakta test. Regressionsanalyser har använts för att studera sambandet mellan en beroende
variabel och en eller flera oberoende variabler (se exempelvis Edling & Hederström 2003).
Inför analyserna har måtten på de beroende variablerna i samtliga fall dikotomiserats. Det
betyder att de multivariata analyserna genomförs i form av logistiska regressioner. Multipel
logistisk regression används för att undersöka flera oberoende variablers inbördes samband
med en utfallsvariabel som endast antar två värden, till exempel att vara eller inte vara
motiverad till högre studier. Resultaten presenteras i form av oddskvoter, vilka anger oddset
för att en respondent i en kategori ska vara motiverad, i jämförelse med en referenskategori.
Regressionerna som presenteras är hierarkiska, vilket betyder att en första modell innefattar
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bakgrundsvariabler och ytterligare variabler läggs till i en andra och tredje modell. På så sätt
undersöks stegvis inbördes samband mellan olika variabler.

Enkätundersökningar som metod
Det finns både fördelar och nackdelar med enkätundersökningen som forskningsmetod. En
av de främsta fördelarna är att enkätundersökningar möjliggör kunskapsinhämtning från ett
stort antal personer inom en begränsad tid. Enkätstudier gör det således möjligt att
kartlägga en större grupps inställning till ett fenomen. En nackdel är att
enkätundersökningar inte fångar kunskap av mer komplex art. Enkätundersökningarna i
föreliggande studie är baserade på tvärsnittsdata, vilket innebär att respondenterna har
besvarat enkäten vid ett enstaka tillfälle (se exempelvis Frankfort-Nachmias & Nachmias
1996). Tvärsnittsstudier har varit föremål för kritik eftersom de ger en ögonblicksbild av
hur respondenterna upplever sin situation medan respondenternas förändrade inställning
till fenomenet över tid går förlorade. I föreliggande studie fångas inte förändringsprocesser
över tid men eftersom urvalet omfattar tre ålderskohorter kan jämförelser mellan
åldersgrupper företas. På så vis fångas olikheter och likheter som kan förekomma mellan
svaren från unga personer i olika åldrar i livet. En annan kritik är att enkätformulär består
av en rad frågor med fasta svarsalternativ (jämför Hacking 1999). I enkätformulären
används tydligt avgränsade enkätfrågor. Frågorna försöker fånga aspekter av en verklighet
som är långt mer nyanserad och komplex än vad som är möjligt att undersöka inom ramen
för frågekonstruktioner. Det betyder att svaren begränsas och att det inte ges utrymme för
en mer nyanserad eller fördjupad bild av elevernas vardag. För att skapa möjligheter till
fördjupning av vissa frågeställningar har därför enkäterna kompletterats med några öppna
frågor, där respondenterna ges möjlighet att beskriva sin syn på det som efterfrågas med
egna ord. Respondenterna har även givits möjlighet att kommentera enkäten i en öppen
avslutande fråga. Slutligen riktas ofta kritik mot att enkätstudier är behängda med vissa
systematiska mätfel, vars omfattning är svår att uppskatta. Mätfelen kan påverka studiens
validitet på så sätt att man inte lyckas mäta det som avses att mätas. Det kan handla om
missförstånd, benägenhet att uppge ”önskvärda svar” eller underrapportering på frågor av
känslig karaktär. Därtill tolkas enkätfrågorna subjektivt av den som fyller i svaret, vilket
betyder att respondenten kan tolka en fråga på ett helt annat sätt än vad som avsågs när
frågan konstruerades. Förhoppningsvis har vissa av dessa mätfel tonats ned i de fall det
fanns forskare närvarande när enkäten fylldes i. Forskarna informerade om syftet med
enkäten, och var tillgängliga för frågor och handledning, vilket bör ha stärkt studiens
validitet i detta avseende (jämför Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996).
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INTERVJUSTUDIERNA
Kvalitativa intervjuer har genomförts i tre av projektets delstudier och med fem olika
respondentgrupper, 25-åringar, elever tillsammans med sina föräldrar, lärare, studie- och
yrkesvägledare och arbetsförmedlare. Syftet med intervjuerna har varit att studera olika
gruppers förhållningssätt, uppfattningar och värderingar när det gäller frågor om framförallt
högre utbildning, arbete och framtid (jämför Bryman 2002). Vid ett sådant syfte är
semistrukturerade intervjuer lämpliga att använda sig av. Semistrukturerade intervjuer
kännetecknas av att de ger ett relativt stort utrymme för den som intervjuas att svara utifrån
sina egna perspektiv. Utgångspunkten för intervjuerna är därför ett antal förutbestämda
teman och frågor men intervjupersonerna ges ett mycket stort utrymme att lyfta fram sina
perspektiv och synsätt på ett fritt sätt (jämför Bryman 2002; Ryen 2004). I projektets
intervjustudier har olika intervjuguider tagits fram som inkluderat ett antal teman och
frågeställningar. Dessa har i sin tur skapats med utgångspunkt i studiens syfte och
frågeställningar. Intervjuerna har kommit att se olika ut när det gäller i vilken ordningsföljd
frågorna har ställts och vad intervjupersonerna valt att själva ta upp. Samtliga teman som
funnits i intervjuguiderna har dock berörts. Gemensamt för samtliga delstudier och
intervjuer är att ett antal etiska aspekter utifrån Denscombes (2009) rekommendationer har
beaktats. Deltagarna i studien har fått muntlig, och i vissa fall skriftlig, information om
vilka vi som forskare är samt varför studien genomförs och vad den förväntas resultera i.
Respektive deltagare har också informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de
när som helst kan dra sig ur studien. I presentationen av det empiriska materialet har
deltagarna antingen getts fiktiva namn eller framträtt i form av en ”kategori” – till exempel
”flicka”, ”pojke”, ”studie- och yrkesvägledare” och så vidare.

Genomförande
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de syften och förutsättningar som präglat
respektive respondentgrupp i intervjustudierna.

25-åringar
Syftet med denna delstudie var att undersöka hur 25-åringar planerar sina liv och vilka
värderingar som styr deras livsval. Intervjuer har genomförts med 23 personer (13 kvinnor
och 10 män) som har fått berätta om sina tankar kring utbildning, arbete och framtid. De
personer som medverkat i delstudien har också medverkat i enkätstudien för 25-åringar.
Samtliga personer som besvarade enkäten erbjöds en möjlighet att fylla i sina
kontaktuppgifter om de kunde tänka sig att även medverka i denna intervjustudie. Totalt
uppgav 103 personer intresse för att delta i intervjustudien. Projektgruppen valde att
intervjua 23 av dessa personer. Dessa personer valdes ut utifrån följande kategorier: ”Bor i
Falkenberg, har läst eller läser på högskola eller universitet”, ”Bor i Falkenberg, har inte läst
på högskola eller universitet”, ”Bor utanför Falkenberg, har läst eller läser på högskola eller
universitet” samt ”Bor utanför Falkenberg, har inte läst på högskola eller universitet”. Det
var inte på förhand givet hur många personer som skulle intervjuas av de 103 som visade
sitt intresse för att medverka. Efter cirka 20 genomförda intervjuer uppnåddes en så kallad
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teoretisk mättnad. Detta innebär att intervjupersoner börjar upprepa vad tidigare
respondenter sagt (Esaiasson 2007). För projektgruppens del handlade det framförallt om
att när övergripande resonemang kring utbildning, arbete och framtid började kännas igen i
flertalet av intervjuerna så gjordes bedömningen att intervjuantalet var tillräckligt. Detta i
kombination med en spridning av respondenter (utifrån urvalskriterierna har läst/inte läst
på högskola/universitet samt bor i/utanför Falkenberg) gör att det är rimligt att anta att en
tillräcklig variation av upplevelser fångats in för att kunna uppfylla delstudiens syfte.
Viktigt att poängtera är att intervjuerna med 25-åringarna i flera avseenden är
framtidsorienterade men också retrospektiva till sin karaktär. Att de är retrospektiva innebär
att särskilda frågor ställts, vilka (…) inte svarar på hur det var vid den tidpunkt som frågan
skenbart handlar om. De retrospektiva frågorna ger svar på hur den intervjuade nu ser på hur
det var då (Trost 2005:80). Att genomföra retrospektiva intervjuer innebär även att det
finns saker att beakta vid utformningen och genomförandet av intervjuerna. Repstad
(1993) och Trost (2005) menar att människor minns konkreta händelser bättre än vad de
minns tankar och känslor. Människor minns även saker som är viktiga för dem. Vid
retrospektiva intervjuer är det en fördel att fokusera på konkreta händelser snarare än
allmänna redogörelser (Trost, 2005; Repstad, 1993). Även om fokus, i den intervjuguide
som togs fram, kom att handla om upplevelser av olika val så försökte projektgruppen också
knyta dessa till specifika händelser som ”gymnasievalet”, ”möten med studieyrkesvägledare” och så vidare, vilket är en känd teknik för retrospektiva intervjuer. Att
intervjuerna är retrospektiva är också viktigt utifrån att de belyser hur intervjupersonerna
upplever att något var för ett antal år sedan. När intervjupersonerna sålunda talar om till
exempel studie- och yrkesvägledarnas och lärarnas roll så handlar det om hur situationen
var och upplevdes då – det är nödvändigtvis inte så att studie- och yrkesvägledare samt
lärare skulle beskrivas på liknande sätt av elever som idag läser på grund- och
gymnasieskolan.
Tio av intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna själva fick bestämma,
vilket innebar intervjupersonernas arbetsplats, hem eller på ett café. Tolv intervjuer
genomfördes av geografiska skäl på telefon och en intervju genomfördes via e-post då
intervjupersonen särskilt bad om detta. Intervjutiden varierade mellan 30 minuter till en
och en halv timme. Majoriteten av intervjuerna spelades in och transkriberades med
undantag av mailintervjun och två ytterligare intervjuer där intervjupersonerna inte ville
spelas in på band. Dessa intervjuer har enbart sammanställts skriftligt av projektgruppen. I
presentationen av intervjuerna har samtliga intervjupersoner, som nämnts ovan, fått fiktiva
namn. Detaljer som ökar risken för att kunna identifiera intervjupersonerna har modifierats
utan att resultatet påverkats. Det kan handla om att sporter som vissa personer utövar har
bytts ut (fotboll blir innebandy) och att platser som förekommer i intervjupersonernas
berättelser har avidentifierats eller bytts ut.

Elever i årskurs 9 och deras föräldrar
Det huvudsakliga syftet med denna delstudie var att studera hur elever i årskurs nio
tillsammans med sina föräldrar förhåller sig till och resonerar kring kunskap, utbildning och
gymnasieval, samt om och i så fall hur föräldrar påverkar elevens val av gymnasieprogram.
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20 intervjupersoner deltog i delstudien – tio elever i årkurs 9 och en av deras föräldrar. Med
hjälp av en kontaktperson i kommunen, och rektorer från kommunens dåvarande sex
grundskolor med elever i årskurs 9, valdes 25 elever (hälften flickor och hälften pojkar) ut
så att elever från samtliga grundskolor skulle finnas representerade i urvalet 4. Därefter fick
dessa elever ett informationsbrev hemskickat. Brevet innehöll en kort information kring
studien, samt att de inom några dagar kommer bli kontaktade via telefon för mer
information kring studien och en muntlig förfrågan om de kunde tänka sig att delta. Fyra
dagar efter att brevet skickats ut kontaktades varje elev. Av de 25 utvalda eleverna valde tio
att delta i studien. Av dessa var sju flickor och tre pojkar. Nio mammor och en pappa
medverkade. Respektive elev med förälder fick själva välja dag, tid och plats för intervju.
Detta innebar att intervjuerna kom att ske både i skolor samt i familjens egna hem.
Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter.
Nio, varav tre flickor och sex pojkar, tackade nej. Två personer gick det inte att få tag på
och fyra personer tackade ja men avböjde senare med hänvisning till tidsbrist. Tidpunkten
för intervjuerna sammanföll nämligen med de sista skolveckorna och såväl elever som
föräldrar hade fullt upp med planering av skolavslutning.
Upplägget för delstudien och intervjuguiden togs fram av projektets tidigare projektledare
Lars-Olof Hilding och en student inom pedagogikämnet vid Högskolan i Halmstad.
Studenten kontaktade eleverna och deras föräldrar och genomförde samtliga intervjuer.
Intervjuerna transkriberades och sammanställdes i en delprojektrapport. I föreliggande
rapport används delar ur denna rapport – både vad gäller resultat- och analysredovisning.
Den nuvarande projektgruppen har också kompletterat analysen.

Lärare på grund- och gymnasieskolan
Syftet med denna delstudie har varit att studera vilka bilder skolan förmedlar av möjliga
livsval och vilka attityder gällande högre utbildning som finns bland lärare i grund- och
gymnasieskolan i Falkenberg. I denna delstudie har 14 lärare intervjuats. 10 av dem arbetar
inom grundskolan och 4 av dem på Falkenbergs gymnasieskola.
Kontakt togs med rektorer för de två gymnasieskolorna i Falkenberg, en kommunal och en
privat. Den privata gymnasieskolan var dock inte intresserad av att delta i studien. Rektorn
för den kommunala gymnasieskolan bokade in tre gruppintervjuer där lärare från samtliga
gymnasieprogram som finns på den gymnasieskolan fanns representerade. Totalt skulle 11
lärare delta i de tre intervjuerna. Vid intervjutillfällena dök dock enbart totalt fyra av
lärarna upp. Fyra grundskolor i Falkenbergs kommun valdes ut baserat på deras belägenhet
i kommunen samt med representation från såväl kommunala skolor som friskolor.
Rektorerna för samtliga fyra skolor kontaktades. På två av skolorna, en friskola och en
kommunal skola, genomfördes gruppintervjuer med lärare som undervisade de senare åren

4

Falkenbergs Montessoriskola: två elever, Tångaskolan: tre elever, Tullbroskolan: fem elever, Söderskolan:
fem elever, Apelskolan: fem elever och Skogstorpsskolan: fem elever.
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på grundskolan. De lärare som deltog valdes ut av respektive rektor. På de andra två
skolorna genomfördes inga intervjuer då rektorerna inte gav någon respons alternativt inte
såg att det var möjligt att delta i studien.
Projektgruppen genomförde därmed totalt två individuella intervjuer och tre
gruppintervjuer där två eller fler intervjupersoner medverkade. Valet av att genomföra
gruppintervjuer med några av lärarna gjordes utifrån perspektivet att det möjliggör
diskussion mellan deltagarna och att det blir ett samspel mellan deltagarna där de kan
spegla sina åsikter i varandras. Som intervjuare är det dock viktigt att uppmärksamma så att
alla kommer till tals under intervjun (Bryman 2002), vilket vi särskilt beaktat och varit
lyhörda för. Vid samtliga intervjutillfällen användes samma intervjuguide som tagits fram
av projektgruppen. Intervjuguiden fokuserade på teman som handlade om lärarnas bild av
elevernas framtid samt deras egen syn på högre utbildning och hur de uppfattar att eleverna
ser på högskole- och universitetsstudier. Lärarna fick också berätta om hur de uppfattar att
deras skola arbetar när det gäller frågor som rör högre utbildning.
Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och
transkriberades efter godkännande av dem som intervjuades. Därefter har intervjuerna
analyserats av projektgruppen.

Studie- och yrkesvägledare
Syftet med delstudien var att belysa studie- och yrkesvägledarnas föreställningar om högre
utbildning, elevernas framtid samt hur de ser på sin yrkesroll och hur de uppfattar att
skolan arbetar/bör arbeta med frågor om högre utbildning. I denna delstudie har sex studieoch yrkesvägledare i Falkenbergs kommun intervjuats. Alla studie- och yrkesvägledare inom
de kommunala skolorna är anställda av Falkenbergs gymnasium. Samtliga har en tjänst vid
gymnasiet tillsammans med en tjänst ute i skolorna (grundskola, individuella programmet,
vuxenutbildning och/eller särskola). Platser och tider för intervjuerna avtalades i dialog med
respektive studie- och yrkesvägledare. Fem av intervjuerna genomfördes på studie- och
yrkesvägledarnas
arbetsplatser.
En
intervju
genomfördes
i
barnoch
utbildningsförvaltningens lokaler. Cirka två veckor före intervjuerna skulle genomföras
sändes information kring projektet ut till samtliga studie- och yrkesvägledare. Samtliga
intervjuer spelades in på band och transkriberades sedan.
Denna delstudie genomfördes av projektets tidigare projektledare Lars-Olof Hilding och en
magisterstudent på magisterprogrammet i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
Magisterstudenten
arbetade
med
delstudien
inom
ramen
för
kursen
”Utredningsarbete/praktik med inriktning mot politisk kommunikation 30 hp”.
Intervjuguiden utarbetades gemensamt av projektledaren och magisterstudenten.
Intervjuerna och transkriberingarna av dessa genomfördes av magisterstudenten som också
presenterade sina tolkningar i en egen studentrapport. I föreliggande rapport har delar av
studentrapporten använts när det gäller återgivning av det empiriska materialet. Den
nuvarande projektgruppen har också gått igenom allt transkriberat material och de
tolkningar som presenteras i denna rapport är projektgruppens.
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Arbetsförmedlare
I denna delstudie har fem personer som arbetar på Arbetsförmedlingen i Falkenberg
intervjuats med syftet att belysa hur de ser på sitt och myndighetens uppdrag samt vilka
strategier inför framtiden de förmedlar till de arbetssökande gällande utbildning och arbete.
Kontakt togs via e-post till Arbetsförmedlingen där projektgruppen fick en kontaktperson.
Kontaktpersonen valde sedan ut fem personer som arbetade med olika grupper och
ansvarsområden (till exempel ungdomshandläggare, etableringshandläggare och
handläggare som arbetar med jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) respektive med
jobbgarantin för ungdomar (UGA). Kontaktpersonen förmedlade alla kontaktuppgifter till
projektgruppen som sedan genomförde samtliga intervjuer via telefon.
Denna delstudie har varit av mindre karaktär än övriga delstudier. Arbetsförmedlingen
bedöms förvisso ha inflytande över ungas utbildnings- och livsval, men då fokus i
föreliggande studie framförallt ligger på skolans och familjens/hemmets betydelse för de
ungas val så ses delstudien mer som ett komplement till övriga delstudier. Därav fann
projektgruppen det som befogat att enbart intervjua ett fåtal arbetsförmedlare och att
använda sig av telefonintervjuer som metod. Dessa intervjuer spelades inte in utan
intervjuaren förde anteckningar under intervjutillfällena.
Telefonintervjuer har flera praktiska fördelar i relation till intervjuer som sker ansikte mot
ansikte. De är effektiva ur ett tids- och kostnadsperspektiv då intervjuaren vid direkta
intervjuer ofta behöver ägna viss tid åt att resa till intervjupersonen. En nackdel är att man
som intervjuare inte kan reagera på intervjupersonernas ansiktsuttryck då de uttrycker
exempelvis osäkerhet eller undran. Vid ett direkt möte kan intervjuaren lättare se sådana
tecken och förtydliga vissa frågor exempelvis och samtalet kan bli mer djupgående (Bryman
2002). Projektgruppens bedömning är dock att frågorna – som handlade en hel del om hur
arbetsförmedlarna själva ser på sitt och myndighetens arbete – var av sådan karaktär att de
lämpade sig för en telefonintervju.
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Ungas syn på utbildning och framtid
En kvantitativ studie bland unga med anknytning till
Falkenbergs kommun
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INTRODUKTION
För att få en bild av hur unga personer med anknytning till Falkenbergs kommun betraktar
utbildning och det framtida livet genomfördes tre kvantitativa enkätundersökningar i olika
ålderskohorter. Den första är en enkätundersökning bland elever i årskurs nio på samtliga
kommunala grundskolor i Falkenbergs kommun. Den andra är en enkätundersökning
bland eleverna som går tredje året vid Falkenbergs enda kommunala gymnasieskola. Den
tredje är en enkätundersökning bland samtliga 25-årigar som vid tiden för studien bodde i
Falkenbergs kommun samt samtliga 25-åringar som har växt upp i Falkenbergs kommun
men flyttat därifrån. Avsikten med de tre enkätstudierna var att fånga likheter och
skillnader mellan svaren från unga personer i olika åldrar och mellan dem som har valt att
stanna kvar i Falkenbergs kommun som unga vuxna och dem som har valt att flytta ifrån
kommunen. Enkätformulären innehöll frågor om de ungas bakgrund, studie- och
utbildningssituation samt syn på utbildning, yrkesval och framtid. Samtliga
enkätundersökningar genomfördes under läsåret 2012/2013. Mer information om
enkätundersökningens genomförande och metod återfinns i metodbilagan (Bilaga 1). I
följande kapitel beskrivs resultaten från de tre enkätundersökningarna separat i olika avsitt.
Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning av de mest centrala resultaten från respektive
enkätstudie. I slutet sammanställs resultaten från samtliga studier.
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GRUNDSKOLESTUDIEN
Under våren 2013 gick 391 elever i årskurs nio vid Falkenbergs sex kommunala
grundskolor. Av dem besvarade 71 procent, 278 elever, den enkät som genomfördes inom
ramen för denna enkätstudie. Totalt besvarade 129 flickor och 149 pojkar enkäten. De 113
elever som inte deltog i enkätstudien var inte i skolan vid det tillfälle då
enkätundersökningen genomfördes eller valde att avstå från att delta i undersökningen. I
detta avsnitt beskrivs elevernas svar på enkäten genom frekvenser och korstabeller som utgår
från likheter och skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan dem som uppger att de
avser att läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden och dem som uppger att de inte
har en sådan avsikt eller är osäkra på om de kommer att göra det. Avslutningsvis presenteras
en logistisk regressionsanalys, där de faktorer som uppvisar signifikanta samband med
motivation till högre studier kontrolleras mot varandra.

Inställning till högre studier
För att undersöka elevers inställning till högre studier ställdes en fråga om hur eleverna ser
på högre studier i framtiden. Det kan betraktas som problematiskt att ställa frågor till
ungdomar om utbildning som ligger många år fram i tiden. De ska först genomgå sina
gymnasiestudier innan det är dags för högre studier och mycket kan hända på vägen. Det är
osäkert om de elever som har uppgett att de vill studera vidare i framtiden verkligen
kommer att göra det och tvärtom kommer troligtvis vissa elever som är osäkra att bestämma
sig för att studera vidare efter gymnasiet. Det är därmed viktigt att poängtera att det
undersökningen kan besvara är vilken inställning eleverna har till fortsatta studier när de
befinner sig på sista året i grundskolan och inget annat. Överst i tabell 1 presenteras
elevernas svar på frågan om högre studier i framtiden fördelat på kön och svarsfrekvenser
för det totala antalet elever. Det framgår av den högra kolumnen att 15 procent av samtliga
elever svarar att de aldrig har tänkt på om de vill studera på högskola eller universitet i
framtiden. En något högre andel, drygt en femtedel, svarar att de har tänkt på det men
känner sig osäkra på om de i framtiden kommer att läsa en högre utbildning medan
närmare en tiondel av eleverna svarar att de har bestämt sig för att inte läsa vidare efter
gymnasiet. Totalt uppger över hälften att de vill läsa vidare och har för avsikt att göra det
direkt efter gymnasiet eller efter att de har arbetat några år. Enstaka elever vill studera vidare
men tror inte att de kommer in på den utbildning de önskar. Könsskillnaderna är
genomgående påtagliga. Exempelvis visar resultaten att hela 62 procent av flickorna svarar
att de vill läsa vidare i framtiden, vilket kan jämföras med 46 procent av pojkarna. Det är
överlag en förvånansvärt hög andel av grundskoleeleverna som svarar att de vill genomgå en
högre utbildning i relation till andelen av Falkenbergs invånare som faktiskt läser vidare på
högskola eller universitet. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas har 36
procent av alla 24-åringar i Falkenbergs kommun studerat vidare efter gymnasiet.
Emellertid är könsskillnaderna förväntade eftersom fler unga kvinnor än unga män
genomgår högre studier. Hur förhållandena ser ut i Falkenberg och en jämförelse med
riksgenomsnittet presenteras mer ingående i rapportens inledande del.
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Vid tiden för enkätundersökningen hade samtliga elever gjort sitt gymnasieval. Enkäten
innehöll därför en fråga om eleverna har sökt ett studieförberedande eller yrkesförberedande
gymnasieprogram. Även om båda programtyperna ger behörighet att studera vidare på
högskolor och universitet så säger valet ändå något om elevernas intresse att studera vidare
efter gymnasieutbildningen. I mitten av tabell 1 går att utläsa att 63 procent av eleverna
uppger att de har valt en studieförberedande utbildning och drygt en tredjedel har svarat att
de har valt ett yrkesförberedande gymnasieprogram. En högre andel flickor än pojkar har
svarat att de valt ett studieförberedande gymnasieprogram. Ett resultat som inte går att
utläsa av tabellen är att endast ett fåtal elever har svarat att de vill läsa vidare på högskola
eller universitet men har valt en yrkesförberedande utbildning och vice versa. Tre procent
av eleverna svarar att de inte har valt något gymnasieprogram alls. Ingen av flickorna har
svarat detta alternativ medan sex procent av pojkarna har uppgett att de inte sökt något
gymnasieprogram. På en fråga med ett öppet svarsalternativ fick respondenterna möjlighet
att med egna ord beskriva orsakerna till att de inte sökt något gymnasieprogram. Enstaka
pojkar svarar att de inte har uppnått tillräcklig gymnasiekompetens för att komma in på
något gymnasieprogram medan ett fåtal uppger att de avser att arbeta efter grundskolan
istället för att läsa vidare.
Tabell 1. Inställning till fortsatta studier, niondeklassare i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser av motivation till fortsatta studier
fördelat på kön. Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=278 (flickor n=129/pojkar n=149).
Kön

Totalt

Flickor

Pojkar

Antal

Andel %

Vill du läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet? (n=260)
- Nej det har jag aldrig tänkt på
- Jag har funderat men bestämt mig för att inte läsa vidare
- Jag har funderat men känner mig osäker
- Jag vill läsa vidare men tror inte att jag kommer in på den utbildning jag vill
- Jag vill gärna läsa vidare men arbeta först
- Jag vill gärna läsa vidare och tänker göra det

**
8
8
20
2
21
41

**
21
9
22
1
9
37

39
23
55
4
38
101

15
9
21
1
15
39

Har du sökt någon gymnasieutbildning? (n=260)
- Ja en studieförberedande.
- Ja en yrkesförberedande.
- Nej jag har inte sökt gymnasieprogram

**
70
30
-

**
57
38
6

165
89
8

63
34
3

Inställning till fortsatta studier (sammanslagning) (n=260)
- Grupp 1. Motiverad till högre utbildning
- Grupp 2. Osäker eller omotiverad till högre utbildning

**
64
36

**
47
53

143
117

55
45

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Utifrån den första frågan om inställning till högre studier skapades två kategorier, för att
undersöka hur förhållandena skiljer sig mellan elever som svarar att de är motiverade till
högre studier i jämförelse med elever som är osäkra eller omotiverade och som presenteras
nederst i tabell 1. Grupp 1 består av de elever som har svarat att de har för avsikt att läsa
vidare på högskola och universitet. Denna grupp benämns fortsättningsvis som ”motiverade
till fortsatta studier”. Grupp 2 består av de elever som har svarat att de är osäkra på om de
kommer att studera vidare på högskola eller universitet i framtiden samt de elever som har
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svarat att de bestämt sig för att inte göra det. Fortsättningsvis benämns för enkelhetens
skull, denna grupp, för ”osäkra på fortsatta studier”. En högre andel av flickorna (64
procent) än av pojkarna (47 procent) ingår som förväntat i den motiverade gruppen (grupp
1).

Bakgrundsfaktorer
I tabell 2 presenteras hur eleverna har svarat på frågor om sin bakgrund när det gäller
familjesituation och anknytning till Falkenberg.
Det framgår att drygt hälften av eleverna svarar att de har bott i Falkenberg i hela sitt liv
medan en fjärdedel att de har flyttat till Falkenberg under sina fem första levnadsår och har
således bott i kommunen i mer än tio år. Samtliga elever i dessa båda grupper har därmed
genomgått hela grundskolan i Falkenberg. En femtedel av eleverna svarar att de har flyttat
till Falkenberg med sin familj för mindre än tio år sedan och av en mer ingående analys
(som inte presenteras i tabellen) har 12 procent bott i Falkenberg mindre än tre år. Totalt
svarar 35 procent att de är födda på annan ort i Sverige medan 12 procent svarar att de är
födda i ett annat land. Vid tiden för undersökningen var enligt SCBs statistikdatabas
ungefär 13 procent av landets alla unga i åldern 15-24 år utlandsfödda medan andelen i
Falkenbergs kommun ligger en procent lägre än i övriga riket. Andelen utlandsfödda unga i
denna studie kan därmed betraktas vara representativt för kommunen.
När det gäller föräldrarnas anknytning till Falkenberg svarar 27 procent av eleverna att båda
deras föräldrar är födda i Falkenbergs kommun. Drygt en femtedel svarar att ingen av
föräldrarna är födda i kommunen medan drygt hälften av eleverna uppger att de har en
förälder som är född i Falkenberg och en som född någon annanstans. Sammantaget svarar
en övervägande majoritet, närmare bestämt tre fjärdedelar, att båda deras föräldrar är födda
i Sverige. En tiondel uppger att en av deras föräldrar är födda i Sverige och en är född i ett
annat land medan 14 procent svarar att båda deras föräldrar är födda i ett annat land. Ett
resultat som inte framgår av tabellen är att ungefär hälften av de utlandsfödda föräldrarna
beskrivs vara födda i ett land i Europa och hälften i ett land utanför Europa. En majoritet
av eleverna uppger att de bor tillsammans med båda sina föräldrar den mesta av tiden,
vilket inkluderar dem som pendlar mellan skilda föräldrar. Totalt uppger 12 procent att de
mesta av tiden bor tillsammans med sin ensamstående moder, tre procent med sin
ensamstående fader och nio procent med en förälder och förälderns nya partner. Närmare
en fjärdedel av eleverna svarar att båda deras föräldrar har genomgått högre utbildning vid
en högskola eller ett universitet. Lika hög andel har svarat att modern har en högre
utbildning men inte fadern medan endast sex procent uppger att fadern är
högskoleutbildad men inte modern. Nära hälften av eleverna har svarat att ingen av
föräldrarna är högskoleutbildade. Avslutningsvis presenteras resultat som visar att närmare
en tredjedel av eleverna uppger att de bor tillsammans med sin familj i centrala Falkenberg
medan mer än två tredjedelar bor utanför centralorten. Mer än hälften av eleverna svarar att
de bor i ett kustnära område och färre än hälften uppger att de bor i skogsbygd i ett av
kommunens inlandsområden.
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I tabellen presenteras även jämförelser mellan de flickor och pojkar som ingår i studien för
att klargöra om det finns könsskillnader som är viktiga att beakta i förståelsen av studiens
resultat. Det framgår att resultaten inte skiljer sig väsentligt beroende på kön även om
flickor i något högre grad än pojkar har uppgett att de är födda och uppväxta i Falkenberg
och att de bor i centrala Falkenberg medan pojkarna uppger i något större utsträckning än
flickorna att båda deras föräldrar är högskoleutbildade. Emellertid är ingen av dessa
skillnader statistiskt signifikant.
Tabell 2. Bakgrundsfaktorer, niondeklassare i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och motivation till fortsatta studier
(Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=278, (flickor n=129/pojkar n=149/Gr
1 n=143/Gr 2 n=117).
Kön

Motivation

Totalt

Flickor

Pojkar

Grupp 1

Grupp 2

Antal

Andel %

Hur länge har du bott i Falkenberg (n=268)
- Hela livet
- Längre än 10 år
- Kortare än 10 år

60
21
20

51
29
20

51
28
21

57
23
20

142
70
55

55
25
20

Var är du född (n=266)
- I Falkenberg
- På annan ort i Sverige
- I ett annat land än Sverige

59
28
14

49
40
11

51
35
13

57
33
9

142
92
32

53
35
12

Familjens anknytning till Falkenberg (n=260)
- Båda föräldrarna födda i Falkenberg
- Ingen av föräldrarna födda i Falkenberg
- En förälder född i Falkenberg och en på annan ort

29
21
50

25
21
53

**
20
26
54

**
37
13
50

70
55
135

27
21
52

Familjens bakgrund (n=260)
- Båda föräldrarna födda i Sverige
- Båda föräldrarna födda i annat land än Sverige
- En förälder född i Sverige och en född i ett annat land

75
14
11

77
14
9

*
72
17
11

*
83
9
8

198
37
25

76
14
10

Vem bor du den med mesta av tiden? (n=266)
- Båda föräldrarna
- Endast moder
- Endast fader
- En förälder och dess nya partner
- Med andra personer än föräldrar

72
15
3
10
0

73
10
4
8
5

71
13
5
10
1

75
11
2
9
4

194
32
9
24
14

73
12
3
9
3

Föräldrarnas utbildningsnivå (n=261)
- Båda föräldrarna högskoleutbildade
- Modern högskoleutbildad men inte fadern
- Fadern högskoleutbildad men inte modern
- Ingen av föräldrarna högskoleutbildade

21
27
7
44

27
22
6
45

***
33
28
9
31

***
13
21
4
61

64
63
17
117

24
24
6
45

*
37
63

*
25
75

34
66

26
74

82
188

30
70

57
43

57
43

56
44

59
41

135
101

57
43

Bor i centralorten Falkenberg? (n=270)
- I centralorten Falkenberg
- Utanför centralorten
Bor kustnära eller i skogsbygd?
- Kustnära
- Skogsbygd

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05
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När det gäller skillnader mellan svaren från de elever som kan betraktas som motiverande
till högre studier (grupp 1) respektive osäkra (grupp 2) framträder som förväntat
signifikanta samband med föräldrarnas utbildningsnivå. Resultatet visar att elever som är
motiverade att läsa vidare i hög utsträckning svarar att en eller båda föräldrarna har högre
utbildning. En majoritet av de osäkra eleverna i grupp 2 svarar att ingen av föräldrarna har
högre utbildning. En analys som inte presenteras i tabellen visar att en högre andel flickor
än pojkar svarar att de är motiverade till högre studier trots att deras föräldrar inte har en
högre utbildning. Ett mer oväntat resultat är att eleverna i den motiverade gruppen i större
utsträckning har svarat att deras föräldrar inte är födda i Falkenberg utan är födda på en
annan ort i Sverige eller i ett annat land medan en majoritet av eleverna i den osäkra
gruppen uppger att deras föräldrar är födda i Falkenberg. Av en analys som inte presenteras
i tabellen, framgår ett signifikant samband mellan föräldrars anknytning till Falkenberg och
utbildningsnivå. Det innebär att en avsevärt högre andel av föräldrarna som är födda i
Falkenbergs kommun saknar högre utbildning i jämförelse med de som är födda någon
annanstans.

Omgivningens stöd i de ungas studier
I enkäten efterfrågas vilket stöd eleverna upplever att de får av föräldrar och lärare i sina
studier samt huruvida de själva och deras kamrater är engagerade i sina studier. Av den
högra kolumnen i tabell 3 framgår att en klar majoritet av eleverna svarar att deras mor ofta
eller alltid visar intresse för deras studier, genom att exempelvis fråga hur det går i skolan
och/eller går på utvecklingssamtal med lärarna, samt att deras mor ofta eller alltid ger dem
stöd i skolarbetet, till exempel genom att hjälpa dem med läxor och/eller förklarar om det är
något de inte förstår. En majoritet, om än färre, svarar att deras far oftast eller alltid visar
intresse för deras grundskolestudier eller ger dem stöd i skolarbetet. Resultatet visar således
att fler elever upplever att de blir stöttade i skolarbetet av sin moder än av sin fader. En
analys som inte presenteras i tabellform visar att resultatet inte beror på att fler elever
uppger att de bor hos en ensamstående mor utan även bland dem som bor med båda
föräldrarna uppger flera att de får stöd av sin mor än av sin far. En trolig förklaring är att en
högre andel av mödrarna har högre utbildning i jämförelse med fäderna. Skillnaden mellan
stödet från mödrar och fäder framträder tydligt genom att en låg andel av eleverna uppger
att deras mor aldrig eller sällan visar intresse för eller stöttar dem i deras studier medan mer
än dubbelt så många uppger att deras far aldrig eller sällan gör det. Det framträder vissa
könsskillnader som innebär att flickor i större utsträckning än pojkar svarar att de får stöd i
skolarbetet av sin mor och en högre andel pojkar än flickor svarar att de får stöd av sin far.
Eleverna i grupp 1, som är motiverade till högre studier, svarar att båda föräldrar visar
intresse för deras studier och att de har fått stöd av sina båda föräldrar i större utsträckning
än de som är osäkra på högre studier i grupp 2.
De flesta elever uppger att de får stöd av lärarna i sina studier och att lärarna är engagerade i
de ämnen de undervisar om. Anmärkningsvärt är att sex procent av pojkarna svarar att de
inte får något stöd av någon lärare, medan ingen flicka uppger det svarsalternativet.
Eleverna i den motiverade grupp 1 svarar i större utsträckning än eleverna i den osäkra
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grupp 2 att de fått stöd av de flesta lärarna i sitt skolarbete. Resultatet visar ett signifikant
samband mellan upplevt stöd från lärare och motivation för högre studier.
Tabell 3. Vilket stöd uppger eleverna att de har fått i sina grundskolestudier, niondeklassare i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser
fördelat på kön och motivation till fortsatta studier (Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent (%).
Signifikansnivå (p). N=278, (flickor n=129/pojkar n=149/Gr 1 n=143/Gr 2 n=117).
Kön
Tycker du att…

Motivation

Totalt

Flickor

Pojkar

Grupp 1

Grupp 2

Antal

Andel %

…din mamma är intresserad av dina studier? (n=253)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

3
10
87

6
10
84

**
4
5
91

**
6
17
77

12
26
215

5
10
85

…du får stöd av din mamma i dina studier? (n=253)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

6
14
80

6
19
75

5
15
80

7
18
75

15
42
195

6
17
77

…din pappa är intresserad av dina studier? (n=252)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

†
19
20
60

†
10
20
70

†
12
16
71

†
16
25
59

35
51
166

14
20
66

…du får stöd av din pappa i dina studier? (n=252)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

†
19
19
62

†
9
23
68

*
14
14
72

*
13
30
58

34
53
165

14
21
65

…dina lärare ger dig stöd i dina studier? (n=258)
Nej, ingen lärare
Ja, någon/några av mina lärare
Ja, de flesta eller alla mina lärare

0
45
55

6
38
56

†
2
38
60

†
5
44
51

9
105
145

4
40
56

…dina lärare är engagerade i det de undervisar om? (n=255)
Nej, ingen lärare
Ja, någon/några av mina lärare
Ja, de flesta eller alla mina lärare

2
33
65

5
33
62

3
31
66

4
36
60

9
85
161

4
33
63

… dina kompisar är engagerade i sina studier? (n=256)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

†
9
56
35

†
17
49
47

16
48
36

10
57
34

34
133
89

13
52
35

…du själv är engagerad i dina studier? (n=257)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

**
0
27
72

**
9
29
62

***
1
23
76

***
10
35
55

14
72
171

5
28
67

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Även kamrater kan påverka varandras studieengagemang och motivation till fortsatta
studier. Därför efterfrågades hur eleverna uppfattar de närmsta kamraternas engagemang i
sina studier, vilket visade på vissa samband med svaren kring den egna motivationen. En
dryg tredjedel av eleverna svarar att deras kamrater ofta eller alltid är engagerade i sina
studier. Pojkar uppger i större utsträckning än flickor att deras vänner ofta eller alltid är
engagerade i sina studier men en större andel pojkar än flickor svarar även att deras
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kamrater sällan eller aldrig är engagerade. Flickor svarar främst mittenalternativet. Resultatet
visar något oväntat, att eleverna som betraktas vara motiverade till högre studier (grupp 1) i
mindre utsträckning svarar att de upplever att deras vänner är engagerade i sina studier än
de som är kategoriserade som osäkra (grupp 2). Det innebär att det i denna studie inte
framträder något samband mellan eget engagemang och kamraternas engagemang.
Nederst i tabell 3 framgår att en övervägande majoritet av samtliga elever svarar att de själva
oftast eller alltid är engagerade i sina studier. Ett förväntat signifikant resultat är att en högre
andel av flickorna än av pojkarna och en högre andel av eleverna grupp 1 i jämförelse med
eleverna i grupp 2 svarar att de är engagerade i sina studier.

Framtid och utbildning
I enkäten ställdes flera frågor om hur de unga ser på framtiden och vad som är viktigt i valet
av utbildning. Överst i tabell 4 framgår att drygt en tredjedel av samtliga elever uppger att
de vet precis vad de vill jobba med i framtiden medan ungefär en fjärdedel av eleverna svara
att de inte har en aning om vad de vill arbeta med. Pojkar uppger i större utsträckning än
flickor att de vet vad de vill.
På en öppen fråga har eleverna själva fått uppge vad de vill arbeta med i framtiden. Svaren
innehåller ett stort antal yrken, varav 78 elever har uppgett yrken som inte kräver högskoleeller universitetsutbildning och 94 elever har uppgett yrken som kräver högre utbildning.
De angivna yrkena stämmer oftast väl överens med de gymnasie-utbildningar eleverna har
valt. Därmed kan det konstateras att närmare en tredjedel av eleverna vet vad de vill arbeta
med i framtiden och har valt gymnasieutbildningar som stämmer väl överens med det
yrkesvalet. De övriga två tredjedelarna är mer eller mindre osäkra på vad de vill göra.
Det ställdes även ett flertal påståenden kring vad som var viktigt för framtida val av
utbildning och yrke i enkäten som eleverna fick ta ställning till. Av det samlade resultatet
som presenteras i tabell 4 framgår att en övervägande majoritet av samtliga elever
instämmer i att det är viktigt att läsa något som är roligt och lika många instämmer i att det
är viktigt att läsa något som kan ge ett intressant jobb i framtiden. Något fler flickor än
pojkar instämmer i det förstnämnda påståendet. Tre fjärdedelar av eleverna instämmer i att
det är viktigt att välja något som ger ett välavlönat arbete. På en fråga om det är viktigt att
kunna läsa vidare på högskola eller universitet instämmer närmare 60 procent. Som
förväntat är det en avsevärt högre andel elever i grupp 1 än i grupp 2 samt en högre andel
flickor än pojkar som instämmer i att det är viktigt att kunna läsa vidare efter gymnasiet.
Över hälften av eleverna anger även att fritiden har varit viktig för valet av utbildning. Av
samtliga elever svarar 40 procent att det är viktigt att de läser något som gör att de kan
flytta ifrån Falkenberg när de blir vuxna, vilket kan jämföras med att 17 procent svarar att
det är viktigt att de läser något som gör att de kan stanna i Falkenberg. En intressant
skillnad är att en högre andel elever som vill läsa vidare (grupp 1) anser att det är viktigt att
läsa något så att de kan lämna Falkenberg, i jämförelse med dem som är osäkra (grupp 2).
De senare uppger i större utsträckning att det är viktigt att de läser något som gör att de
kan stanna kvar i Falkenberg

- 78 -

Tabell 4. Elevernas syn på framtid och utbildning, niondeklassare i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och
motivation till fortsatta studier (Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=278,
(flickor n=129/pojkar n=149/Gr 1 n=143/Gr 2 n=117).
Kön

Motivation

Totalt

Flickor

Pojkar

Grupp 1

Grupp 2

Antal

Andel %

†
31
39
30

†
20
41
39

23
39
38

28
41
32

65
102
90

25
40
35

**
83
85
75
**
49
56

91
89
74
***
86
†
50

86
87
75
***
22
†
61

222

88

220

88

185

75

145

58

….har det jag gör på fritiden varit viktigt (n=251)

**
94
92
74
**
68
53

137

55

…att jag läser något som gör att jag kan flytta från Falkenberg
som vuxen. (n=248)
…att jag läser något så att jag kan stanna kvar i Falkenberg som
vuxen. (n=250)

†
42
15

†
38
19

**
45
**
11

**
32
**
26

99

40

43

17

**
97
**
93
87
†
78
78
†
72
60
53
42

**
85
**
85
84
†
69
69
†
63
64
51
48

92
90
88
*
78
**
80
*
74
65
53
***
65

88
87
83
*
67
**
64
*
58
58
50
***
21

232

90

227

89

217

85

186

73

189

73

171

67

161

62

135

52

117

45

Vet du vad du vill jobba med i framtiden?
- Nej, jag har ingen aning
- Är lite eller mycket osäker
- Ja, jag vet precis vad jag vill jobba med
Det är viktigt för mig när jag väljer utbildning…
…att läsa något jag tycker är roligt. (n=251)
…att välja något som kan ge mig ett intressant jobb. (n=249)
… att välja något som kan ge ett välavlönat jobb. (n=249)
… att kunna läsa vidare på högskola/universitet. (n=249)

Det är viktigt för mig att i framtiden…
… ha vänner (n=257)
… ha en rolig och meningsfull fritid (n=256)
… ha ett fast jobb med en stabil inkomst (n=254)
… bilda familj och skaffa barn (n=254)
… ha ett meningsfullt arbete (n=258)
… tjäna mycket pengar (n=254)
… ha bra kontakter för att få ett jobb (n=258)
… börja jobba tidigt för att få en säker inkomst (n=258)
… skaffa en högre utbildning (n=259)

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Avslutningsvis fick eleverna ta ställning till nio påståenden om vad de betraktar vara viktigt
i deras framtida liv. I nedre delen av tabell 4 presenteras den andel som instämmer i
påståendena. Det framgår att de som flest andel har svarat är viktigt för ett bra liv i
framtiden är att ha vänner och att ha en rolig och meningsfull fritid. Flickor instämmer i
dessa påståenden i något större utsträckning är pojkar. På tredje plats hamnar påståendet att
det är viktigt med ett fast jobb och en stabil inkomst. Totalt svarar närmare tre fjärdedelar
att det är viktigt att bilda familj och skaffa barn och lika många att ett meningsfullt arbete
är viktigt. Totalt uppger 67 procent att det är viktigt att tjäna mycket pengar. Ungefär
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hälften uppger att det är viktigt att ha kontakter för att få ett bra jobb – vilket innebär att
ungefär hälften inte instämmer i påståendet. En signifikant högre andel av eleverna som är
motiverade till högre studier (grupp 1) i jämförelse med de som är osäkra till högre studier
(grupp 2) svarar att det är viktigt för dem att ha ett meningsfullt arbete och att tjäna mycket
pengar men även att skaffa familj och barn.
Slutligen kan det konstateras att högre utbildning hamnar lägst ned på listan av vad unga i
Falkenberg betraktar som viktigt för framtiden av de frågor som ställts. Färre än hälften
instämmer i att en högre utbildning är viktig för dem. Som förväntat svarar en markant
högre andel elever i grupp 1 än i grupp 2 att högre utbildning är viktig men
anmärkningsvärt nog instämmer en lägre andel flickor än pojkar i detta påstående.
Sammanfattningsvis visar resultaten att det en hög andel elever förknippar med ett bra liv i
framtiden är vänner och fritid, vilket i högre utsträckning värdesätts än familj, arbete och
utbildning.

Omgivningens stöd i val av framtida utbildning och yrke
I enkäten ställdes flera frågor om vad eller vem som har påverkat eleverna i valet av
gymnasieprogram och framtida yrke. Överst i tabell 5 återfinns svarsfrekvenserna på en
fråga om eleverna har haft kontakt med studie- och yrkesvägledare för att få råd inför detta
val. En övervägande majoritet har träffat studie- och yrkesvägledare en eller några gånger
medan relativt få (fem procent) har haft ett flertal sådana träffar. Totalt svarar 15 procent
att de aldrig har träffat studie- och yrkesvägledare, vilket inkluderar en marginellt högre
andel av pojkarna än av flickorna. Det framträder inga större skillnader mellan grupp 1 och
grupp 2 på den här frågan.
På en fråga om eleverna anser att de fick tillräckligt stöd av vuxna när det gäller valet av
framtida utbildning och yrke svarar ungefär 60 procent att de fick det. Emellertid svarar 15
procent att de inte fick tillräckligt med stöd. Detta svar återfinns i något större utsträckning
bland pojkar än bland flickor och bland elever i grupp 2 i jämförelse med grupp 1. Vid en
närmare analys (som inte presenteras i tabellen) är det delvis samma elever som svarar att de
inte fick tillräckligt stöd som aldrig eller sällan har träffat studie- och yrkesvägledare.
I tabell 5 presenteras svarsfrekvenserna på en fråga om vem eller vilka personer som har
varit viktiga för eleverna i valet av framtida utbildning och yrke. Det framgår att den person
som av flest elever (drygt hälften) beskrivs som viktigast är deras mor och nästan lika många
(knappt hälften) svarar att deras far har varit viktig. En signifikant skillnad utifrån kön är
att pojkar svarar att deras mor och deras far har varit viktig i ungefär samma utsträckning
medan flickor svarar att modern har varit viktig i avsevärt större utsträckning än fadern.
Även kamrater framhålls som viktiga för det framtida valet, vilket ungefär en fjärdedel har
svarat. Det sistnämnda gäller i något större utsträckning svaren från eleverna som är osäkra
på högre studier (grupp 2) än bland dem är motiverade till högre studier (grupp 1).
Det framgår att studie- och yrkesvägledare inte har uppgetts vara betydelsefulla för valet av
gymnasieprogram i särskilt hög utsträckning, knappt en tiondel av eleverna har uppgett att
en studie- och yrkesvägledare varit viktig. En ungefär lika stor andel har svarat att en eller
flera lärare har varit viktiga för deras val. Här framgår att elever som vill läsa vidare till
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högre studier (grupp 1) uppger att studie- och yrkesvägledare och lärare har varit viktiga för
deras val i större utsträckning än de som inte är motiverade eller osäkra på högre studier
(grupp 2). De flesta eleverna har uppgett ett flertal vuxna som betydelsefulla för deras val av
utbildning. Emellertid har mer än en fjärdedel av eleverna svarat att ingen har varit
betydelsefull för deras val av framtida utbildning och yrke. Det är något fler flickor än
pojkar och något högre andel elever i grupp 2 i jämförelse med grupp 1 som uppger att
ingen har varit viktig för valet av utbildning. Den grupp elever som har uppgett att ingen
person har haft betydelse för deras val utgörs delvis av den grupp om cirka 15 procent av
eleverna som svarar att de inte har fått tillräckligt med stöd från vuxna i valet av utbildning
och framtida yrke samt av de ungefär 10 procent som uppger att de inte har saknat något
stöd från vuxenvärlden eftersom de vet precis vad de vill göra i framtiden. Av en analys som
inte presenteras i tabellen framgår att det främst är de elever som har svarat att de inte vet
vad de vill arbeta med i framtiden som uttrycker att de hade behövt mer stöd från vuxna i
sitt framtida val av yrke och utbildning.
Tabell 5. Vem har varit viktiga för elevernas val av utbildning och framtida yrke, niondeklassare i Falkenberg 2013.
Svarsfrekvenser fördelat på kön och motivation till fortsatta studier (Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent
(%). Signifikansnivå (p). N=278, (flickor n=129/pojkar n=149/Gr 1 n=143/Gr 2 n=117).
Kön

Har du någon gång talat med en studie- och yrkesvägledare för
att få hjälp/råd om utbildning och framtida yrkesval? (n=258)
- Nej, aldrig
- Ja, en gång
- Ja, några gånger
- Ja, många gånger
Tycker du att du fick det stöd du behövde av vuxna för att välja
utbildning och framtida yrke? (n=258)
- Nej inte alls/inte riktigt
- Varken ja eller nej
- Ja ganska mycket/absolut
Har följande personer varit viktiga för ditt val?
- Mamma var viktig för vad jag valt (n=278)
- Pappa var viktig för vad jag valt (n=278)
- Annan i familjen var viktig för vad jag valt (n=278)
- Kompisar var viktiga för vad jag valt (n=278)
- Lärare var viktig för vad jag valt (n=278)
- Studie- och yrkesvägledare var viktig för vad jag valt (n=278)
- Ingen har varit viktig (n=278)

Motivation

Totalt

Flickor

Pojkar

Grupp 1

Grupp 2

Antal

Andel %

11
38
45
6

16
32
47
5

13
33
49
6

15
36
44
5

35
90
119
14

14
35
46
5

†
11
29
60

†
19
23
58

12
26
61

18
25
57

39
66
153

15
26
59

60
†
43
18
26
9
10
31

52
†
53
20
27
12
9
26

58
51
21
**
23
13
†
13
31

61
52
19
**
34
9
†
7
29

154

55

134

48

53

19

73

26

29

10

27

9

78

28

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

I enkäten ingick en öppen fråga där eleverna fick möjlighet att med egna ord beskriva vad
de saknade för stöd när det gäller val av framtida utbildning och yrke. Av dem som har
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svarat har nästintill samtliga beskrivit att de skulle vilja ha mer och tydligare stöd från
studie- och yrkesvägledarna. Här följer två exempel på sådana citat.
”Våran yrkes- och studievägledare kunde hjälpt mig mer med att förstå hur de olika linjerna
var (de som jag vill gå på). Jag fick inte så mycket hjälp med det så jag fick helt enkelt bara
bestämma mig för en linje vilket var väldigt svårt.” (Citat elev i nionde klass, öppen fråga i
enkät 2013)
”Detta är en svår fråga. Jag behövde egentligen inte mycket stöd eftersom jag vetat vad jag
vill gå rätt länge nu. Men jag tycker ändå att våran studie och yrkesvägledare borde ge mer
stöd för andra. Jag tycker inte att hon är kvalificerad eftersom hon sällan svarar på mina
frågor utan istället hänvisar mig till någon hemsida där jag kan ”ta reda på det”. Det känns
bara som att hon egentligen inte kan så mycket och att de som behöver mycket stöd inte
kommer att kunna få det av henne.” (Citat elev i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)

Flera elever beskriver att de saknar rådgivning från vuxna överhuvudtaget när det kommer
till val av framtida utbildning och yrke. Några elever beskriver att de hade önskat att det
fanns någon vuxen att bollat idéer med.
”Ja, jag hade velat prata med en vuxen om framtiden, bara för att få igång tankarna.” (Citat
elev i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)
”Lite hjälp med att få reda på vad man vill jobba med i framtiden och få mer råd om det.”
(Citat elev i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)
”Mer stöd från vuxna personer som presenterar vad för yrken som finns först.” (Citat elev i
nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)

Det framgår även av elevernas beskrivningar att de hade önskat mer kontakter med
arbetslivet under grundskoletiden för att få inblick i olika yrkesgruppers förutsättningar.
Vissa elever ger i sina svar exempel på hur det skulle kunna gå till, så som att de skulle
kunna bjuda in yrkesverksamma personer till samtal i skolan eller att de borde ha fått göra
mer praktik och fältförlagda studier.
”Det skulle vara roligt att kunna prata med någon som redan jobbar med detta.” (Citat elev
i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)
”Föreslå olika yrken och försöka ge dom en praktik plats i dom yrken som intresserar
personen.” (Citat elev i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)

Överlag uppger eleverna att de har fått väldigt lite information om gymnasieprogram, vilka
yrken programmen leder till samt vad olika yrken faktiskt innebär. Flera elever uttrycker en
oro inför framtida utbildning och yrkesval.
”Jag har nästan inte fått någon information alls så jag har inte en aning om vad jag bör
tänka på, vart jag ska vända mig eller vilket yrke jag ska välja i framtiden.” (Citat elev i
nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)

Som sista fråga i enkäten fick eleverna möjlighet att med egna ord göra tillägg till enkäten.
Här följer några exempel på citat från elevernas tillägg som tar upp tankar om val av
framtida utbildning och yrke.
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”Jag tror att utbildning kan vara väldigt viktigt och bra för det mesta, men jag kan också
tycka att det inte alltid stämmer med hur det är i verkligheten. En skola är alltid uppbyggd
på ungefär samma sätt. I grundskolan ska man hela tiden läsa, skriva och ibland diskutera.
Man sitter liksom bara och pluggar in kunskaperna. Ibland kan man lära sig mer genom att
göra saker. Om jag hade fått bestämma hur skolan skulle vara i framtiden tycker jag att den
skulle vara lite mer som verkligheten. Att man ser sammanhanget och vet vad man kan
behöva sina kunskaper till. Många tänker bara att de ska plugga för att få ett visst betyg,
men har ingen aning om att det viktigaste är att man lär sig och utvecklas. Jag vill också
säga att det kanske finns andra sätt att lära ut på än idag. Man kunde t,ex ha byggt upp
olika scenarion av arbetslivet så att man kan få en känsla och förståelse av hur ett visst
arbete är.” (Citat elev i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)
”Jag tror att jag kommer tycka det är viktigare att jag har ett jobb där jag trivs än att jag
tjänar jättemycket pengar.” (Citat elev i nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)
”Jag tycker det är dåligt att man måste planera ut sitt liv när man är 15.” (Citat elev i
nionde klass, öppen fråga i enkät 2013)

Sambanden med motivation till högre studier
Det förekommer flera statistiskt signifikanta samband med motivation till högre studier i de
analyser som har presenterats i de tidigare tabellerna. För att klargöra vilka samband som
kvarstår efter kontroll mellan olika variabler har ett flertal logistiska regressionsanalyser
företagits. I Tabell 6 presenteras resultatet från analyserna i tre olika modeller. De frågor
som har tagits med i analyserna är de som på något sätt har uppvisat samband med frågan
om motivation till högre studier. Det som undersöks är skillnader mellan de ungdomar som
svarar att de är osäkra på om de kommer att läsa vidare på högskola eller universitet efter
gymnasiet (grupp 2) och de som uppger att de avser att läsa vidare (grupp 1). Den
sistnämnda gruppen betraktas som motiverade till högre studier.
I den förstnämnda kolumnen presenteras bivariata analyser av hur samtliga variabler
förhåller sig till frågan om motivation till högre studier, presenterat i oddskvoter.
Signifikansnivåer presenteras i form av stjärnor. Överst presenteras de bakgrundsfaktorer
som i tidigare analyser har visat sig vara intressanta, nämligen kön, familjens anknytning till
Falkenberg och föräldrars utbildningsnivå (jmf tabell 2). Av resultaten framgår att oddset
för att en flicka uppger att hon är motiverad till högre studier är 2,01, det vill säga dubbelt
så högt, än för en pojke. När det gäller familjens anknytning till Falkenberg framgår att
även chansen att den unge svarar att den är motiverad till högre studier är dubbelt så stor
om de uppger att en förälder är född på annan ort och närmare fyra gånger så stor om båda
föräldrarna är födda på annan ort, i jämförelse med om båda föräldrarna är födda i
Falkenberg. Det samband som framträder starkast är dock om de ungas föräldrar har
genomgått högre utbildning. Oddsen för att den unge ska vara motiverad till fortsatta
studier är höga om modern eller fadern har högskoleutbildning men högst är oddsen om
båda föräldrarna är högskoleutbildade, i jämförelse med om ingen av dem har utbildning.
Totalt är det fem gånger så hög chans att den unge svarar att de är motiverade till högre
studier om dennes båda föräldrar är högskoleutbildade i jämförelse med om ingen av dem
är det. I modell 1 i den multivariata analysen kvarstår (och ökar) samtliga samband efter
inbördes kontroll. Sambanden kvarstår även i modell 2 och 3 när bakgrundsfaktorerna
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kontrolleras mot ytterligare variabler. Sambanden med familjens anknytning till Falkenberg
och föräldrarnas utbildningsnivå förstärks ytterligare i båda modellerna medan betydelsen
av kön försvagas och uppvisar ingen signifikans i modell 3.
Tabell 6. Multivariat logistisk regressionsanalys elever som är osäkra på högre utbildning (grupp 2) i jämförelse med elever som
är motiverade till högre utbildning (grupp 1). Oddskvoter (Exp(B)) och signifikansnivå (p).
Multivariat analys
Bivarit analys
Modell 1
Kön
- Pojkar
- Flickor
Familjens anknytning till Falkenberg
- Båda föräldrarna födda i Falkenberg
- En förälder född i Falkenberg och en på annan ort
- Ingen av föräldrarna födda i Falkenberg
Föräldrarnas utbildningsnivå
- Ingen av föräldrarna högskoleutbildade
- Modern högskoleutbildad men inte fadern
- Fadern högskoleutbildad men inte modern
- Båda föräldrarna högskoleutbildade

1
2,01**
1
2,03*
3,70***
1
2,56**
3,82*
4,99***
1
2,02
1
1,16
1
2,12
2,88
1
10,03**

Din mamma är intresserad av dina studier?
Nej aldrig/sällan
Ja, oftast/alltid
Din pappa ger dig stöd i dina studier?
Nej aldrig/sällan
Ja, oftast/alltid
Dina lärare ger dig stöd i dina studier?
Nej, ingen lärare
Ja, någon/några av mina lärare
Ja, de flesta eller alla mina lärare
Du själv är engagerad i dina studier?
Nej aldrig/sällan
Ja, oftast/alltid
Kompisar viktiga för framtida val av utbildning
Kompisar inte viktiga
Kompisar var viktiga

1
0,83*

1
1,73*

Det är viktigt för mig att jag läser något som gör att jag kan flytta från
Falkenberg som vuxen
Instämmer inte
Instämmer
Det är viktigt att jag läser något så att jag kan stanna kvar i Falkenberg
som vuxen.
Instämmer inte
Instämmer

Modell 2

Modell 3

1
2,30**

1
1,96**

1
1,58

1
2,06*
4,64***

1
2,35*
6,43***

1
2,16*
7,22***

1
3,13***
4,62**
5,43***

1
4,20***
5,66**
6,83***

1
4,92***
8,58**
8,80***

1
0,86

1
0,56

1
1,03

1
0,77

1
7,56*
7,22*

1
8,91†
8,87†

1

1
7,12*

5,54†

1
0,88

1
0,85

1
0,34**
1
1,29
1

0,16***

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,1, - > 0,1

I mitten av tabell 6 presenteras resultaten från de variabler som uppvisar signifikanta
samband med motivation till högre studier som hänger samman med stöd från
omgivningen. Av de bivarita analyserna framgår oddset för att de unga svarar att de är
motiverade till högre studier är det dubbla för de elever som svarar att deras moder ofta eller
alltid visar intresse för deras studier i jämförelse med dem som svarar att deras moder sällan
eller aldrig visar ett sådant intresse. Huruvida den unge svarar att den får stöd av sin fader i
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skolarbetet eller inte uppvisar däremot inga signifikanta samband med motivationen.
Sambandet med moderns intresse försvagas dock efter kontroll mot andra variabler.
Det framgår att lärarnas stöd i elevernas studier visar på ett signifikant samband med
motivation, som förstärks efter kontroll mot andra variabler. Det innebär att de elever som
uppger att de är motiverade till högre studier även uppger att de får stöd av lärare på skolan.
Ett intressant resultat från könsseparerarde analyser som inte presenteras i tabellen är att det
sambandet uteslutande gäller flickor och att det inte uppträder bland pojkar. Bland flickor
är frågan om lärarnas stöd det starkast signifikanta sambandet med motivation. De ungas
egna engagemang i sina studier visar inte oväntat samband med motivation till högre
studier. Oddsen för att unga svarar att de är motiverade till högre studier är 10 gånger
högre bland de unga som uppger att de oftast eller alltid är engagerade i sina studier i
jämförelse med som svarar att de sällan eller aldrig är det. Sambandet kvarstår efter kontroll
mot andra variabler i modell 2 och 3. Det framgår även att vänner uppges vara viktiga för
valet av framtida utbildning i lägre utsträckning i gruppen av elever som svarar att de är
motiverade till högre studier än bland dem som svarar att de är osäkra. Sambandet försvagas
dock något i modell 2 och 3. Sammanfattningsvis är det lärarnas stöd (främst flickor) och
det egna engagemanget i de ungas studier som framträder ha starkast samband med
motivation till högre studier.
Det framgår även samband mellan motivation till högre studier och huruvida det är
viktigt att flytta från respektive att stanna i Falkenberg som vuxen. Det framgår nederst i
tabellen att de som är svarar att de är osäkra på högre utbildning i högre utsträckning
instämmer i att det är viktigt att läsa något så att de kan stanna kvar i Falkenberg som
vuxna. Detta samband kvarstår och förstärks efter kontroll mot andra variabler.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis svarar drygt hälften av eleverna i årskurs nio på Falkenbergs
kommunala grundskolor att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden. Det
kan betraktas som en förvånansvärt hög andel med tanke på att endast 36 procent av
samtliga 24-åringar i Falkenbergs kommun har genomgått eller påbörjat högre utbildning.
Ett mer förväntat resultat utifrån kön visar att flickor svarar att de är motiverade till högre
studier i avsevärt högre utsträckning än pojkar. Det starkaste sambandet med de ungas
motivation till högre studier är dock inte oväntat föräldrarnas utbildningsnivå. Barn till
föräldrar som har högre utbildning är mer motiverade till högre studier. Sambandet är dock
inte lika starkt bland flickor som bland pojkar, eftersom fler flickor med föräldrar utan
högre utbildning svarar att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i jämförelse med
pojkar. Ett intressant resultat är att familjens anknytning till Falkenberg samverkar med
elevernas inställning till framtida utbildning på så vis att om föräldrarna är födda någon
annanstans är elevernas motivation till högre utbildning större än om föräldrarna är födda i
Falkenberg.
Föräldrars stöd och intresse för de ungas skolgång samverkar inte oväntat med elevernas
motivation till högre studier. Elever som har föräldrar som visar intresse för deras studier
och stöttar dem i skolarbetet vill högre utsträckning läsa vidare på högskola eller universitet
- 85 -

än elever vars föräldrar inte stöttar dem eller visar intresse. Ett intressant resultat är att
mödrar stöttar och visar intresse för både sina döttrar och söners studier i större
utsträckning än fäder. En något större andel flickor än pojkar uppger att de får stöd av sina
mödrar i något och tvärtom uppger något fler pojkar än flickor att de får stöd av sina fäder.
Det finns även ett, om än svagt, samband mellan lärares stöd och engagemang i skolarbetet
och elevernas motivation till högre studier. Däremot framträder inget samband mellan
engagerade kamrater och den egna motivationen till högre studier.
Av enkäten framgår att ungefär en tredjedel av eleverna vet vad de vill arbeta med i
framtiden och har valt utbildning utifrån det. En något högre andel av dessa elever siktar på
ett yrke som inte kräver högre utbildning. En fjärdedel inte alls vet vad de vill göra. En
övervägande majoritet uppger att inför valet av gymnasieprogram har det haft betydelse att
det de ska läsa är roligt och kan ge ett intressant jobb i framtiden. För vissa har valet av
utbildning även hängt samman med om de vill stanna eller flytta från Falkenberg i vuxen
ålder. De som vill läsa något så att de kan stanna i Falkenberg som vuxna är mer osäkra på
högre utbildning, än de som vill flytta någon annanstans. De som uppger att de är
motiverade att läsa vidare har i högre utsträckning än de som är osäkra, svarat att lärare har
stöttat dem i deras studier. Det som störst andel elever svarar är viktigt för ett bra liv i
framtiden är att ha vänner och med en rolig och meningsfull fritid. Det som lägst andel
uppger vara viktigt för dem i deras framtida liv är högre utbildning.
Det är många personer i de ungas omgivning som har betydelse för deras val av utbildning i
framtiden. De flesta har varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att få råd i sitt
val och många uppger att föräldrar och vänner har varit viktiga för deras val medan lärare
och studie- och yrkesvägledare har varit betydelsefulla för en relativt låg andel elever.
Emellertid svarar 15 procent av eleverna att de hade behövt mer stöd av vuxna i sitt framtida
val av utbildning och yrke. Flera elever efterfrågar mer praktiska inslag i
grundskoleutbildningen, till exempel praktik, fältförlagda studier och att bjuda in
yrkesverksamma vuxna till lektioner. Andra efterfrågar enskilda samtal med vuxna om sin
framtid och mer information om olika valmöjligheter.
De faktorer som kvarstår som signifikanta i multivariata logistiska regressioner är de ungas
kön, föräldrarnas anknytning till Falkenberg och föräldrarnas utbildningsnivå. Det innebär att
de grundskoleelever som främst är att betrakta som motiverade till högre studier är flickor,
barn till föräldrar som inte är födda i Falkenberg och barn till föräldrar som själva är
högskoleutbildade. Det framgår att sambanden med lärarnas stöd i de ungas skolarbete
kvarstår som betydelsefulla för motivationen till högre studier. Även sambandet mellan
högre utbildning och huruvida eleverna vill stanna kvar i Falkenberg som vuxna kvarstår
efter kontroll mot andra variabler. Det som framträder är att elever som vill flytta ifrån
Falkenberg som vuxna är mer motiverade till högre studier medan de som vill stanna i
Falkenberg är mindre motiverade till högre studier.

- 86 -

GYMNASIESTUDIEN
Under våren 2013 gick 409 elever i årskurs tre vid Falkenbergs kommunala gymnasieskolas
samtliga gymnasieprogram. Av dem besvarade 55 procent, 226 elever, den enkät som
genomfördes inom ramen för denna enkätstudie. Totalt besvarade 135 flickor och 91
pojkar enkäten. En av anledningarna till det höga bortfallet på 186 elever, som är större
bland pojkar än flickor, är att flera av eleverna på de yrkesförberedande programmen med
en övervägande andel pojkar var på praktik och således inte närvarade när studien
genomfördes. Detta avsnitt följer i stor sett samma upplägg som det förra avsnittet om
grundskolestudien. Inledningsvis beskrivs elevernas svar på enkäten genom frekvenser och
korstabeller som utgår från likheter och skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan
dem som uppger att de avser att läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden och
dem som uppger att de inte har en sådan avsikt eller är osäkra på om de kommer att göra
det. Genomgående beskrivs även skillnader och likheter mellan resultaten i denna studie
och i grundskolestudien. Avslutningsvis presenteras en logistisk regressionsanalys, där de
faktorer som uppvisar signifikanta samband med motivation till högre studier kontrolleras
mot varandra.

Inställning till fortsatta studier
Överst i tabell 1 presenteras svaren på frågan om hur gymnasieeleverna förhåller sig till
högre studier i framtiden. Resultaten visar att det förekommer elever som svarar att de
aldrig har tänkt på om de vill studera vidare efter gymnasiet. Det framgår att det främst är
pojkar som uppger att de aldrig har tänkt på fortsatta studier. En tiondel svarar att de
känner sig osäkra på om de ska studera vidare och lika många svarar att de har bestämt sig
för att inte göra det. På båda frågorna är det nästan en dubbelt så hög andel pojkar som
flickor som svarar att de är osäkra på eller valt bort högre studier. Totalt uppger över 40
procent av eleverna att de vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet men
några vill arbeta först. Nära en tredjedel vill läsa vidare men tror inte att de kommer in på
den utbildning de vill. Det är en högre andel av eleverna på gymnasiet som svarar att de vill
fortsätta till högre studier i jämförelse med eleverna i årskurs nio i grundskolan och en
avsevärt högre andel än de 36 procent 24-åringar som enligt SCB statistikdatabas har läst
vidare. De gymnasieelever som avser att läsa vidare direkt efter sina gymnasiestudier har vid
tiden för föreliggande enkätundersökning redan sökt till högskolor och universitet. Det är
dock avsevärt fler gymnasieelever än grundskoleelever som svarar att de inte tror att de
kommer in på sitt förstahandsval. Genomgående kvarstår och förstärks de könsskillnader
som framgick i grundskolestudien. Resultaten visar att skillnaderna mellan flickor och
pojkar när det gäller motivation till högre studier är större i gymnasiestudien än i
grundskolestudien. Det är dock en högre andel både flickor och pojkar som svarar att de är
motiverade till högre studier i gymnasiet i jämförelse med grundskolan men bland flickor är
ökningen avsevärt mycket större än bland pojkarna. Slutsatser utifrån en jämförelse mellan
grundskoleundersökningen och gymnasiestudien bör göras med försiktighet men resultatet
kan tyda på att flickors intresse för högre studier ökar i takt med stigande ålder i högre grad
än pojkarnas intresse.
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I mitten av tabell 1 går att utläsa att av de elever som har besvarat enkäten uppger 39
procent att de går på ett yrkesförberedande gymnasieprogram och 49 procent att de går på
ett studieförberedande program, vilket innebär att det är en överrepresentation av eleverna
som går på studieförberedande program. Det är en högre andel flickor än pojkar som
uppger att de går ett studieförberedande program och vice versa en högre andel pojkar än
flickor som svarar att de går på ett yrkesförberedande program. En intressant skillnad från
grundskoleelevernas svar som inte framgår i någon tabell är att en större andel elever vill
studera vidare efter gymnasiet av dem som går på ett yrkesförberedande program i
jämförelse med dem som uppgav att de sökt till ett yrkesförberedande program i
grundskolestudien.
På samma sätt som i analysen av grundskolestudien har två grupper av elever skapats, för att
undersöka hur förhållandena skiljer sig mellan elever som svarar att de är motiverade till
högre studier i jämförelse med elever som är osäkra eller omotiverade, se nederst i tabell 1.
Grupp 1 består av de elever som har svarat att de vill eller avser läsa vidare på högskola och
universitet. Denna grupp kan betraktas som motiverade till fortsatta studier. Här inkluderas
även de som uppger att de vill läsa vidare men inte tror att de kommer in på den utbildning
de vill. Hela 72 procent av samtliga elever har svarat att de är motiverade till högre studier.
Det är sannolikt att en av orsakerna till den höga andel gymnasieelever som vill studera
vidare efter gymnasiet i denna enkätstudie hänger samman med den överrepresentation av
flickor på studieförberedande program som förekommer i materialet och som beror på det
höga bortfallet av pojkar på yrkesförberedande program.
Tabell 1. Inställning till fortsatta studier, gymnasieelever i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön. Andel i procent (%).
Signifikansnivå (p). N=226, n=205 (flickor n=135/pojkar n=91)
Kön

Totalt

Flickor

Pojkar

Antal

Andel %

Vill du läsa vidare på högskola efter gymnasium?
- Nej det har jag aldrig tänkt på
- Jag har funderat men bestämt mig för att inte läsa vidare
- Jag har funderat men känner mig osäker
- Jag vill läsa vidare men tror inte att jag kommer in på den utbildning jag vill
- Jag vill gärna läsa vidare men arbeta först
- Jag vill gärna läsa vidare och tänker göra det

***
1
8
8
36
9
38

***
17
14
14
22
4
30

15
21
21
63
14
71

7
10
10
31
7
35

Vilket gymnasieprogram går du?
- Studieförberedande
- Yrkesförberedande
- Ej svarat

***
59
30
11

***
34
53
13

110
88
28

49
39
12

Inställning till fortsatta studier (sammanslagning)
- Grupp 1. Motiverad till högre utbildning
- Grupp 2. Osäker eller omotiverad till högre utbildning

***
83
17

***
56
44

148
57

72
28

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Det framgår dock att även en hög andel av pojkarna (56 procent) ingår i den motiverade
gruppen, även om andelen av flickorna (83 procent) är avsevärt högre. Grupp 2 består av de
28 procent av eleverna som har svarat att de är osäkra på om de kommer att studera vidare
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på högskola eller universitet i framtiden samt de elever som har svarat att de är säkra på att
de inte kommer att göra det.

Bakgrundsfaktorer
I tabell 2 presenteras hur gymnasieeleverna har svarat på frågor om sin bakgrund när det
gäller familjesituation och anknytning till Falkenberg. Det framgår att drygt hälften av
eleverna svarar att de har bott i Falkenberg i hela sitt liv medan en dryg fjärdedel svarar att
de har flyttat till Falkenberg med sin familj för mer än 10 år sedan. Nästan en femtedel av
eleverna svarar att deras familj flyttade till Falkenberg för mindre än tio år sedan. Totalt
svarar 40 procent av eleverna att de är födda på annan ort i Sverige medan endast fem
procent svarar att de är födda i ett annat land. I en jämförelse med statistik över unga
mellan 15-24 år i Falkenbergs kommun som är födda utomlands i SBSs statistikdatabas är
utlandsfödda gymnasieelever i denna studie väsentligt underrepresenterade. Om det beror
på att utlandsfödda elever i högre utsträckning var frånvarande när enkätundersökningen
genomfördes eller om det finns någon annan orsak till underrepresentationen, som att färre
elever går en gymnasieutbildning eller att det är färre just i den ålderskohort som undersöks,
är svårt att svara på.
När det gäller föräldrarnas anknytning till Falkenberg svarar närmare en tredjedel av
eleverna att båda deras föräldrar är födda i Falkenbergs kommun. Nära hälften svarar att
ingen av föräldrarna är födda i kommunen medan en fjärdedel av eleverna uppger att de har
en förälder som är född i Falkenberg och en som är född någon annanstans. Sammantaget
svarar en övervägande majoritet, närmare bestämt tre fjärdedelar, att båda deras föräldrar är
födda i Sverige. Ungefär en tiondel uppger att en av deras föräldrar är födda i Sverige och
en är född i ett annat land och lika många svarar att båda deras föräldrar är födda i ett annat
land. En majoritet av eleverna uppger att de bor tillsammans med båda sina föräldrar den
mesta av tiden, vilket inkluderar dem som pendlar mellan skilda föräldrar. Totalt uppger en
tiondel att de mesta av tiden bor tillsammans med sin ensamstående moder, två procent
med sin ensamstående fader och nio procent med en förälder och förälderns nya partner.
Totalt svarar 17 procent av eleverna att båda deras föräldrar har genomgått högre
utbildning vid en högskola eller ett universitet. En högre andel (29 procent) har svarat att
modern har en högre utbildning men inte fadern medan endast åtta procent uppger att
fadern är högskoleutbildad men inte modern. Nära hälften av eleverna har svarat att ingen
av föräldrarna är högskoleutbildad.
Avslutningsvis redovisas resultat från gymnasieenkäten som visar att närmare hälften av
eleverna uppger att de bor i centralorten Falkenberg medan drygt hälften bor utanför
centralorten. Två tredjedelar av eleverna svarar att de bor i ett kustnära område och en
tredjedel uppger att de bor i skogsbygd i ett av kommunens inlandsområden. På det stora
hela fördelar sig gymnasieelevernas svar gällande deras bakgrund på ett liknande sätt som
grundskoleelevernas, med enstaka skillnader. Den största skillnaden är att det är en avsevärt
högre andel utlandsfödda elever som har svarat på grundskoleenkäten i jämförelse med
gymnasieenkäten.
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Precis som bland grundskoleeleverna framträder inga större skillnader mellan flickornas och
pojkarnas svar. Pojkarna uppger dock i något större utsträckning än flickorna att de har en
tidig anknytning till Falkenberg, att båda deras föräldrar är högskoleutbildade och att de
bor utanför centralorten, men skillnaderna är inte statistiskt signifikanta.
Tabell 2. Bakgrundsfaktorer, gymnasieelever i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och motivation till fortsatta studier
(Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=226, (flickor n=135/pojkar n=91/Gr 1
n=148/Gr 2 n=57).
Kön

Motivation

Totalt

Flickor

Pojkar

Grupp 1

Grupp 2

Antal

Andel %

Hur länge har eleven bott i Falkenberg (n=216)
- Hela livet
- Längre än 10 år
- Kortare än 10 år

51
29
20

64
25
11

55
28
16

60
23
18

120
60
36

56
27
17

Var är eleven född (n=219)
- I Falkenberg
- På annan ort i Sverige
- I ett annat land än Sverige

†
49
48
3

†
64
30
7

55
41
4

60
40
0

120
89
10

55
40
5

Familjens anknytning till Falkenberg (n=215)
- Båda föräldrarna födda i Falkenberg
- Ingen av föräldrarna födda i Falkenberg
- En förälder född i Falkenberg och en på annan ort

30
48
23

33
39
28

31
44
24

37
37
26

67
95
53

31
44
25

Familjens bakgrund (n=215)
- Båda föräldrarna födda i Sverige
- Båda föräldrarna födda i annat land än Sverige
- En förälder född i Sverige och en född i ett annat land

76
13
11

81
9
10

77
13
10

88
3
7

167
25
23

74
11
10

Vem bor eleven med mesta av tiden? (n=219)
- Båda föräldrarna
- Endast moder
- Endast fader
- En förälder och dess nya partner
- Med andra personer än föräldrar

70
10
3
9
8

73
11
1
9
6

72
8
1
12
7

67
12
5
5
11

155
23
5
20
16

71
10
2
9
7

Föräldrarnas utbildningsnivå (n=215)
- Båda föräldrarna högskoleutbildade
- Modern högskoleutbildad men inte fadern
- Fadern högskoleutbildad men inte modern
- Ingen av föräldrarna högskoleutbildade

16
32
7
45

20
24
10
46

**
22
28
10
40

**
7
26
5
61

37
62
18
98

17
29
8
46

Bor i centralorten Falkenberg? (n=270)
- I centralorten Falkenberg
- Utanför centralorten

†
52
48

†
36
44

**
50
50

**
28
72

97
115

46
54

Bor kustnära eller i skogsbygd? (n=200)
- Kustnära
- Skogsbygd

65
35

65
35

67
33

54
46

130
70

65
35

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

När det gäller skillnader mellan svaren från de elever som kan betraktas som motiverade till
högre studier (grupp 1) respektive de osäkra (grupp 2) framträder liknande samband som i
grundskolestudien men de uppnår inte lika starka signifikansnivåer. Ett samband som
- 90 -

framträder men som inte är statistiskt signifikant är att eleverna i den motiverade gruppen i
något större utsträckning än eleverna i den osäkra gruppen har svarat att deras föräldrar inte
är födda i Falkenberg. I grundskolestudien var det sambandet avsevärt mycket tydligare.
Det framgår att en signifikant högre andel av de som är osäkra på högre studier i grupp 2,
bor utanför Falkenberg centralort i jämförelse med de som bor i centralorten. Det mest
signifikanta sambandet i tabellen är att elever som är motiverade att läsa vidare i hög
utsträckning svarar att en eller båda föräldrarna har högre utbildning medan en majoritet av
de osäkra eller omotiverade eleverna svarar att ingen av föräldrarna har högre utbildning. Av
en analys som inte redovisas i tabellen framgår dock även bland gymnasieeleverna att det
finns en stor grupp flickor som vill fortsätta till högre studier som inte har
högskoleutbildade föräldrar.

Omgivningen stöd i de ungas studier
När det kommer till frågorna kring vilket stöd eleverna upplever att de får av föräldrar och
lärare i sina studier framgår liknande resultat som i grundskolestudien. Av den högra
kolumnen i tabell 2 framgår att en övervägande majoritet av eleverna svarar att deras
mödrar ofta eller alltid visar intresse för deras studier, genom att exempelvis fråga hur det
går i skolan och/eller går på utvecklingssamtal med lärarna, samt att deras mor ofta eller
alltid ger dem stöd i skolarbetet, till exempel genom att hjälpa dem med läxor och/eller
förklarar om det är något i skolarbetet de inte förstår. En majoritet, om än färre, svarar att
deras far oftast eller alltid visar intresse för deras studier eller ger dem stöd i skolarbetet.
Resultatet visar således, precis som i grundskolestudien, att fler gymnasieelever upplever att
de blir stöttade i skolarbetet av sin moder än av sin fader. Som nämndes i
grundskolestudien beror det troligtigvis på att fler mödrar än fäder har högre utbildning
och att föräldrar med högre utbildning oftare stöttar sina barn i deras studier. Det
framträder vissa könsskillnader som innebär att flickor i större utsträckning än pojkar svarar
att de får stöd i skolarbetet av sin mor medan pojkar och flickor i ungefär samma
utsträckning svarar att de får stöd av sin far. Ett signifikant samband är att eleverna i grupp
1, som är motiverade till högre studier, i större utsträckning svarar att deras mor visar
intresse för deras studier än de som är osäkra på högre studier, grupp 2.
De flesta elever uppger att de får stöd av lärarna i sina studier och att lärarna är engagerade
när de undervisar. Eleverna i grupp 1 svarar i större utsträckning än eleverna i grupp 2 att
de fått stöd av de flesta lärarna i sitt skolarbete och att de flesta lärarna är engagerade i sin
undervisning. Det framträder dock inga skillnader när det gäller stöd från lärare utifrån kön
i denna enkätstudie. En dryg tredjedel av eleverna svarar att deras kamrater ofta eller alltid
är engagerade i sina studier. Tvärtemot resultatet i grundskolestudien uppger flickor i större
utsträckning än pojkar att deras vänner ofta eller alltid är engagerade i sina studier.
Resultatet visar även att eleverna som betraktas vara motiverade till högre studier (grupp 1)
i högre utsträckning svarar att de upplever att deras vänner är engagerade i sina studier än
de som är kategoriserade som osäkra (grupp 2).
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Nederst i tabell 3 framgår att en övervägande majoritet av samtliga elever svarar att de själva
oftast eller alltid är engagerade i sina studier. Ett förväntat signifikant resultat är att en högre
andel av flickorna än av pojkarna och en högre andel av eleverna grupp 1 i jämförelse med
eleverna i grupp 2 svarar att de är engagerade i sina studier.
Sammantaget framträder ungefär samma skillnader utifrån kön och motivation till högre
studier som i grundskolestudien med undantag av svaren kring kamraters engagemang i
sina studier. Den genomgående skillnaden är, precis som tidigare, att de samband som
framträder inte uppnår en statistiskt säkerställd signifikansnivå, undantaget frågorna om
mödrars intresse, lärarnas stöd och engagemang samt frågan om elevernas eget engagemang.
Tabell 3. Vilket stöd uppger eleverna att de har fått i sina grundskolestudier, gymnasieelever i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser
fördelat på kön och motivation till fortsatta studier (Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent (%).
Signifikansnivå (p). N=226, (flickor n=135/pojkar n=91/Gr 1 n=148/Gr 2 n=57).
Kön
Tycker du att…

Motivation

Flickor

Pojkar

Grupp 1 Grupp 2

…din mamma är intresserad av dina studier? (n=209)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

3
5
92

2
10
88

†
3
4
93

…du får stöd av din mamma i dina studier? (n=209)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

6
13
82

8
15
77

…din pappa är intresserad av dina studier? (n=204)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

10
20
70

…du får stöd av din pappa i dina studier? (n=204)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

Totalt
Antal

Andel %

†
4
12
84

6
14
189

3
7
90

7
13
80

5
14
81

14
28
167

7
13
80

7
25
68

8
19
72

11
30
60

18
28
164

9
22
69

11
21
68

11
22
67

10
20
70

14
26
60

23
44
137

11
22
67

…dina lärare ger dig stöd i dina studier? (n=206)
Nej, ingen lärare
Ja, någon/några av mina lärare
Ja, de flesta eller alla mina lärare

2
47
51

2
43
55

†
3
40
57

†
2
58
40

5
93
108

2
45
52

…dina lärare är engagerade i det de undervisar om? (n=206)
Nej, ingen lärare
Ja, någon/några av mina lärare
Ja, de flesta eller alla mina lärare

11
33
56

16
31
54

†
12
30
57

†
14
37
49

27
66
113

13
32
55

… dina kompisar är engagerade i sina studier? (n=206)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

†
13
35
52

†
22
39
39

†
14
35
51

†
21
40
39

34
75
97

17
36
47

…du själv är engagerad i dina studier? (n=206)
Nej aldrig/sällan
Varken ja eller nej
Ja, oftast/alltid

6
19
75

5
32
63

***
3
18
79

***
12
39
49

11
50
145

5
24
70

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05
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Framtid och utbildning
Överst i tabell 4 framgår att 28 procent av samtliga gymnasieelever uppger att de vet precis
vad de vill jobba med i framtiden medan mer än en fjärdedel av eleverna svarar att de inte
har någon aning om vad de vill arbeta med. Det innebär att fler av gymnasieeleverna är
osäkra på framtida yrke i jämförelse med grundskoleeleverna. På en öppen fråga har
eleverna själva fått uppge vad de vill arbeta med i framtiden. Svaren innehåller ett stort
antal yrken, varav 59 elever har uppgett yrken som inte kräver högskole- eller
universitetsutbildning och 72 elever har uppgett yrken som kräver högre utbildning.
Eleverna fick även ta ställning till ett flertal påståenden kring vad som var viktigt för
framtida val av utbildning och yrke. Av det samlade resultatet som presenteras nederst i
tabell 4 framgår att en övervägande majoritet av eleverna instämmer i att det är viktigt att
läsa något som är roligt och lika många instämmer i att det är viktigt att läsa något som kan
ge ett intressant jobb i framtiden. Något fler elever i den motiverade grupp 1 instämmer i
dessa påståenden i jämförelse med eleverna i grupp 2.
På en fråga om det är viktigt att kunna läsa vidare på högskola eller universitet instämmer
närmare 70 procent. Som förväntat är det en avsevärt högre andel elever i grupp 1 än i
grupp 2 samt en signifikant högre andel flickor än pojkar som instämmer i att det är viktigt
att kunna läsa vidare efter gymnasiet. Närmare 60 procent av eleverna instämmer i att det
är viktigt att välja något som ger ett välavlönat arbete och hälften av eleverna anger även att
fritiden har varit viktig för valet av utbildning. Av samtliga elever anger nästan hälften att
det är viktigt att de läser något som gör att de kan flytta från Falkenberg när de blir vuxna,
vilket kan jämföras med att 12 procent svarar att det är viktigt att de läser något som gör att
de kan stanna i Falkenberg. Det är en högre andel av gymnasieeleverna som uppger att de
vill flytta ifrån Falkenberg som vuxna i jämförelse med grundskoleeleverna. Precis som i
grundskolestudien är det en signifikant högre andel elever som vill läsa vidare (grupp 1)
som anser att det är viktigt att läsa något så att de kan lämna Falkenberg, i jämförelse med
dem som är osäkra (grupp 2). Det är även signifikant högre andel av flickorna än av
pojkarna som svarar att de vill läsa något så att de kan lämna Falkenberg i framtiden.
Omvänt är det en mer än dubbelt så hög andel av pojkarna än av flickorna och av eleverna i
grupp 2 än i grupp 1 som vill utbilda sig till något som gör att de kan stanna i Falkenberg
som vuxna.
Avslutningsvis fick eleverna ta ställning till ett flertal påståenden om vad de betraktar vara
viktigt för ett framgångsrikt liv i framtiden. Nederst i tabell 4 presenteras de procentandelar
som instämmer i de sammanlagt nio påståendena. Det framgår att de som flest andel har
svarat är viktigt för ett bra liv i framtiden är att ha vänner att ha ett fast jobb och en stabil
inkomst och att det är viktigt med en rolig och meningsfull fritid. På fjärde plats hamnar
påståendet om att ett meningsfullt arbete är viktigt, vilket tre fjärdedelar har svarat. Nästan
lika många instämmer i påståendet att det är viktigt att bilda familj och skaffa barn. Totalt
uppger 63 procent att det är viktigt att ha kontakter för att få ett bra jobb. Drygt hälften
uppger att det är viktigt att tjäna mycket pengar och att börja jobba tidigt för att få en säker
inkomst. I en majoritet av påståendena instämmer i större utsträckning elever i grupp 1 än
elever i grupp 2.
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Tabell 4. Elevernas syn på framtid och utbildning, gymnasieelever i Falkenberg 2013. Svarsfrekvenser fördelat på kön och
motivation till fortsatta studier (Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=226,
(flickor n=135/pojkar n=91/Gr 1 n=148/Gr 2 n=57).
Kön

Motivation

Totalt

Flickor

Pojkar

Grupp 1

Grupp 2

Antal

Andel %

25
47
28

17
56
27

21
49
30

22
51
27

45
103
57

22
50
14

90
90
***
73
63
51

†
95
†
91
***
89
68
52

†
84
†
84
***
18
59
43

185

92

181

92

137

68

132

58

….har det jag gör på fritiden varit viktigt (n=251)

93
89
***
78
67
48

100

50

…att jag läser något som gör att jag kan flytta från
Falkenberg som vuxen. (n=199)

***
58

***
30

***
54

***
27

93

47

†
7

†
19

**
7

**
23

24

12

†
97
92
92
*
82
78
64
57
51
49

†
87
88
87
*
66
70
64
53
51
39

**
97
92
**
94
***
82
†
79
63
55
*
46
***
60

**
84
87
**
78
***
60
†
66
67
56
*
67
***
13

185

93

180

91

179

90

151

76

149

75

127

63

110

55

102

51

89

45

Vet du vad du vill jobba med i framtiden?
- Nej, jag har ingen aning
- Är lite eller mycket osäker
- Ja, jag vet precis vad jag vill jobba med
Instämmer/Instämmer absolut i följande påståenden:
Det är viktigt för mig när jag väljer utbildning…
…att läsa något jag tycker är roligt. (n=202)
…att välja något som kan ge mig ett intressant jobb. (n=202)
… att kunna läsa vidare på högskola/universitet. (n=202)
… att välja något som kan ge ett välavlönat jobb. (n=199)

…att jag läser något så att jag kan stanna kvar i Falkenberg
som vuxen. (n=199)

Det är viktigt för mig att i framtiden…
… ha vänner (n=199)
… ha ett fast jobb med en stabil inkomst (n=199)
… ha ett rolig och meningsfull fritid (n=199)
… ha ett meningsfullt arbete (n=199)
… bilda familj och skaffa barn (n=199)
… ha bra kontakter för att få ett jobb (n=199)
… tjäna mycket pengar (n=199)
… börja jobba tidigt för att få en säker inkomst (n=199)
… skaffa en högre utbildning (n=199)

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Det kan även konstateras att även bland gymnasieeleverna (precis som bland
grundskoleeleverna) hamnar högre utbildning längst ned på listan av vad unga i Falkenberg
betraktar som viktigt för ett framgångsrikt liv i framtiden av de frågor som ställts. Färre än
hälften instämmer i att en högre utbildning är viktig för att ha ett bra liv i framtiden. Som
förväntat svarar en avsevärt högre andel elever i grupp 1 än i grupp 2 att högre utbildning är
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viktig. Precis som i grundskolestudien betraktar gymnasieeleverna vänner och fritid som
viktigt för ett framgångsrikt liv, i högre utsträckning än familj, arbete och utbildning.

Omgivningens stöd i val av utbildning och framtida yrke
I enkäten ställdes flera frågor om vad eller vem som har påverkat eleverna i valet av
utbildning och framtida yrke. Överst i tabell 5 återfinns svarsfrekvenserna på en fråga om
eleverna har haft kontakt med studie- och yrkesvägledare för att få råd inför detta val. En
majoritet har träffat studie- och yrkesvägledare en eller några gånger medan få har haft
många sådana träffar. Emellertid svarar en tredjedel av eleverna att de aldrig har träffat
studie- och yrkesvägledare, vilket omfattar en signifikant högre andel av pojkarna än av
flickorna samt elever i grupp 2 i jämförelse med grupp 1. På en fråga om eleverna anser att
de fick tillräckligt stöd av vuxna när det gäller valet av framtida utbildning och yrke svarar
ungefär 40 procent att de fick det.
Tabell 5. Vem har varit viktiga för elevernas val av utbildning och framtida yrke, gymnasieelever i Falkenberg 2013.
Svarsfrekvenser fördelat på kön och motivation till fortsatta studier (Gr 1 = motiverade. Gr 2 = osäkra eller omotiverade). Andel i procent
(%). Signifikansnivå (p). N=226, (flickor n=135/pojkar n=91/Gr 1 n=148/Gr 2 n=57).
Kön

Motivation

Flickor

Pojkar

Har du någon gång talat med en studie- och yrkesvägledare
för att få råd om framtida yrkesval? (n=205)
Nej, aldrig
Ja, en gång
Ja, några gånger
Ja, många gånger

*
29
37
30
2

*
40
41
17
3

*
28
41
29
1

Tycker du att du fick det stöd du behövde av vuxna för att
välja utbildning och framtida yrke? (n=205)
Nej inte alls/inte riktigt
Varken ja eller nej
Ja ganska mycket/absolut

23
38
40

13
44
43

50
39
22
27
21
2
29

42
46
19
29
23
2
25

Har följande personer varit viktiga för ditt val?
Mamma var viktig för vad jag valt (n=226)
Pappa var viktig för vad jag valt (n=226)
Annan i familjen var viktig för vad jag valt (n=226)
Kompisar var viktiga för vad jag valt (n=226)
Lärare var viktig för vad jag valt (n=226)
Studie- och yrkesvägledare var viktig för vad jag val (n=226)
Ingen har varit viktig (n=226)

Grupp 1 Grupp 2

Totalt
Antal

Andel %

*
46
37
14
4

68
82
51
4

33
40
25
2

19
39
43

18
46
37

38
37
44

19
40
41

*
56
48
24
31
†
26
3
†
27

*
40
39
19
28
†
19
2
†
39

106

47

94

42

46

20

62

27

49

22

5

2

62

27

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Emellertid svarar nära en femtedel att de inte fick tillräckligt med stöd. Detta svar återfinns
i något större utsträckning bland flickor än bland pojkar och bland elever i grupp 2 i
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jämförelse med grupp 1. Det framgår att väsentligt fler gymnasieelever i jämförelse med
grundskoleelever svarar att de inte träffat studie- och yrkesvägledare och att de inte har fått
något stöd av vuxna i deras val av utbildning och yrke. Orsaken till denna skillnad går inte
att utläsa av enkäten men det skulle kunna bero på att det ges ett mer stöd till
grundskoleelever inför gymnasievalet än till gymnasieelever inför vidare studier.
I tabell 5 presenteras även svarsfrekvenserna på en fråga om vem eller vilka personer som
har varit viktiga för eleverna i valet av framtida utbildning och yrke. Det framgår att den
person som av flest elever (knappt hälften) beskrivs som viktig är deras moder och nästa lika
många svarar att deras fader har varit viktig. En skillnad utifrån kön, som dock inte är
signifikant, är att pojkar svarar att deras mor och deras far har varit viktiga i ungefär samma
utsträckning medan flickor svarar att modern har varit viktig i avsevärt större utsträckning
än fadern. Även kamrater framhålls som viktiga för det framtida valet, vilket drygt en
fjärdedel har svarat. Överlag är dessa resultat samstämmiga med de i grundskolestudien.
Det framgår att studie- och yrkesvägledare har uppgetts vara betydelsefulla för valet av
gymnasieprogram i oansenlig utsträckning. Endast två procent av eleverna har uppgett att
en studie- och yrkesvägledare varit viktig för valet. För betydlig fler gymnasieelever har en
eller flera lärare varit viktiga för val av utbildning och yrke. Närmare bestämt en femtedel
uppger att en eller flera lärare har varit viktiga för deras val. Här framgår att elever som vill
läsa vidare till högre studier (grupp 1) uppger att lärare har varit viktiga för valet i större
utsträckning än de som inte är motiverade eller osäkra på högre studier (grupp 2). De flesta
eleverna har uppgett ett flertal vuxna som betydelsefulla för deras val av utbildning.
Emellertid har mer än en fjärdedel av eleverna svarat att ingen har varit betydelsefull för
deras val av framtida utbildning och yrke. Det är en signifikant högre andel elever i grupp 2
i jämförelse med grupp 1 som uppger att ingen har varit viktig för valet av utbildning. På
många sätt är dessa resultat liknande dem i grundskolestudien med den skillnaden att
avsevärt fler av gymnasieeleverna än grundskoleeleverna uppger att lärare har varit
betydelsefulla för deras val av utbildning och framtida yrke.
På den öppna frågan, där eleverna fick möjlighet att med egna ord beskriva vad de saknade
för stöd när det gäller val av framtida utbildning och yrke lyfter många elever fram kritik
och har förslag på förbättringar. Flera gymnasieelever beskriver, på samma sätt som
grundskoleeleverna gjorde, att de saknar rådgivning från vuxna när det kommer till val av
utbildning och yrke. Vissa skriver att de har fått hjälp av studie- och yrkesvägledarna men
majoriteten är kritiska och anser inte att de har fått tillräckligt stöd.
”Jag hade önskat att studievägledaren skulle kunna mer, för efter det samtalet blev jag mer
förvirrad än vad jag var innan jag gick till henne.” (Citat elev i tredjeåret på gymnasiet,
öppen fråga i enkät 2013)
”Den yrkesvägledaren vi har nu har vi bara träffat en gång och fått lite information om
högskola och utbildningar. Annars har det vart dåligt på den fronten.” (Citat elev i
tredjeåret på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)

Flera föreslår att studie- och yrkesvägledarna ska vara på plats oftare och uppdatera sin
kunskap inom vissa områden. Främst är det tillgängligheten eleverna saknar.
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”Att yrkes- och studievägledare är mer tillgängliga för eleverna och att de vet lite mer om
stipendier, kombination av studier utomlands och här i Sverige.” (Citat elev i tredje året på
gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)
”Det känns som att yrkes- och studievägledaren aldrig har tid för en. De finns aldrig på
skolan och det känns inte som att de är så insatta i vad vissa utbildningar innebär och vad
de kan ge för framtida jobb.” (Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät
2013)
”Ja jag tycker att man ska ha ett obligatoriskt samtal med syven i 3:an. Det är inte ofta
syven är tillgänglig så det hade varit skönt med ett samtal om framtiden.” (Citat elev i tredje
året på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)

Flera elever efterfrågar mer personliga och enskilda samtal med någon vuxen som de kan
bolla idéer med och många efterfrågar vägledning.
”Ja mer personligt anpassad information. Att man får bra möjligheter till att sitta ned och
diskutera allt mer ingående.” (Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät
2013)
”Från yrkes- och studievägledare eller från någon som bara kan lyssna och ge lite hjälp på
hur man ska gå till väga för att tänka när man ska välja utbildning och stötta en i valen.”
(Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)
”Man vill prata med någon som vägleder, eftersom JAG inte vet. Så då spelar det ingen roll
vad JAG VILL, eftersom att JAG inte VET.” (Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen
fråga i enkät 2013)

Flera av gymnasieeleverna önskar mer kontakter med arbetslivet. Vissa elever ger i sina svar
exempel på hur det skulle kunna gå till, så som att de skulle kunna bjuda in
yrkesverksamma personer eller representanter från högskolorna till samtal.
”Möjlighet att få besöka arbetsplatser hade varit till fördel. Få mer praktiska kunskaper.”
(Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)
”Mer information utav yrkesvägledare, samt mer presentationer från högskolorna,
exempelvis från bageri och konditori branschen.” (Citat elev i tredje året på gymnasiet,
öppen fråga i enkät 2013)

Som sista fråga i enkäten fick eleverna möjlighet att med egna ord göra tillägg till enkäten.
Flera elever passade på att ge tips till yngre personer när det gäller framtidsval, som i
följande exempel:
”Försök att börja fundera tidigt på vad du vill bli. Inget måste, men det underlättar jätte
mycket väl inför gymnasievalet. De tre åren försvinner superfort, snart står du själv där och
undrar vad du vill bli.” (Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)

Vissa respondenter riktade skarp kritik mot lärare och personal i gymnasieskolan. Andra tog
upp oro eftersom de inte kommer in på de utbildningar de vill eller att de inte hade ork att
läsa vidare direkt.
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”Det känns som det är jätte svårt att komma in på utbildningar man faktiskt vill gå.
Eftersom det är så höga intagningspoäng att folk som bara har ”G/VG” inte kommer in.”
(Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)
”De åsikter jag har om min nuvarande utbildning är att den ger mig många
arbetsmöjligheter. Den gör att jag kan utbilda mig till vad jag vill. Så just nu ser jag
utbildningar som något viktigt för kunskap inom samhället gör att det utvecklas. Men just
nu är jag trött på studier för studierna har tagit kål på min hälsa vilket gör att jag har valt
att ta ett eller fler år till att jobba, tjäna pengar och uppleva saker som jag inte kunnat
förut.” (Citat elev i tredje året på gymnasiet, öppen fråga i enkät 2013)

Sambanden med motivation till högre studier
I Tabell 6 presenteras resultatet från ett flertal logistiska regressionsanalyser i tre modeller.
De frågor som har tagits med i analyserna är de som på något sätt har uppvisat samband
med frågan om motivation till högre studier i både grund- och gymnasiestudien. Det som
undersöks är skillnader mellan de ungdomar som svarar att de är osäkra på om de kommer
att läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet (grupp 2) och de som uppger att
de avser att läsa vidare (grupp 1). Den sistnämnda gruppen betraktas som motiverade till
högre studier.
I den förstnämnda kolumnen presenteras bivariata analyser av hur samtliga variabler
förhåller sig till frågan om motivation till högre studier, presenterat i oddskvoter.
Signifikansnivåer presenteras i form av stjärnor. Överst presenteras de bakgrundsfaktorer
som i tidigare analyser har visat sig vara intressanta, nämligen kön, familjens anknytning till
Falkenberg och föräldrars utbildningsnivå (jmf tabell 2). Av resultaten framgår att oddset
för att en flicka uppger att hon är motiverad till högre studier är 3,92, det vill säga närmare
fyra gånger så högt som för en pojke. Det visar än tydligare att könsskillnaderna i
gymnasiestudien är avsevärt större än i grundskolestudien. När det gäller familjens
anknytning till Falkenberg framträder dock inga signifikanta samband. Det samband som
framträder starkast är om de ungas föräldrar har genomgått högre utbildning. Oddsen för
att den unge ska vara motiverad till fortsatta studier är höga om modern eller fadern har
högskoleutbildning men högst är oddsen om båda föräldrarna är högskoleutbildade, i
jämförelse med om ingen av dem har utbildning. Totalt är det närmare fem gånger så hög
chans att de unga svarar att de är motiverade till högre studier om deras båda föräldrar är
högskoleutbildade i jämförelse med om ingen av dem är det. I modell 1 i den multivariata
analysen kvarstår (och ökar) samtliga samband efter inbördes kontroll. Sambanden kvarstår
även i modell 2 och 3 när bakgrundsfaktorerna kontrolleras mot ytterligare variabler.
I mitten av tabell 6 presenteras resultaten från de variabler som uppvisar signifikanta
samband med motivation till högre studier som hänger samman med stöd från
omgivningen. Av de bivarita analyserna framgår att oddset för att de unga svarar att de är
motiverade till högre studier är mer än det dubbla för de elever som svarar att deras moder
ofta eller alltid visar intresse för deras studier i jämförelse med dem som svarar att deras
moder sällan eller aldrig visar ett sådant intresse. Ungefär samma oddskvoter framträder i
fråga om faderns intresse. Båda sambanden försvagas dock efter kontroll mot andra
variabler.
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Tabell 6. Multivariat logistisk regressionsanalys elever som är osäkra på högre utbildning (grupp 2) i jämförelse med elever som är
motiverade till högre utbildning (grupp 1). Oddskvoter (Exp(B)) och signifikansnivå (p). N=226
Multivariat analys
Bivarit analys

Kön
- Pojkar
- Flickor
Familjens anknytning till Falkenberg
- Båda föräldrarna födda i Falkenberg
- En förälder född i Falkenberg och en på annan ort
- Ingen av föräldrarna födda i Falkenberg
Föräldrarnas utbildningsnivå
- Ingen av föräldrarna högskoleutbildade
- Modern högskoleutbildad men inte fadern
- Fadern högskoleutbildad men inte modern
- Båda föräldrarna högskoleutbildade
Din mamma är intresserad av dina studier?
Nej aldrig/sällan
Ja, oftast/alltid
Din pappa är intresserad av dina studier?
Nej aldrig/sällan
Ja, oftast/alltid
Dina lärare ger dig stöd i dina studier?
Nej, ingen lärare
Ja, någon/några/flera av mina lärare
Du själv är engagerad i dina studier?
Nej aldrig/sällan
Ja, oftast/alltid
Kompisar viktiga för framtida val av utbildning
Kompisar inte viktiga
Kompisar var viktiga
Det är viktigt för mig att jag läser något som gör att jag kan flytta
från Falkenberg som vuxen
instämmer inte
instämmer
Det är viktigt att jag läser något så att jag kan stanna kvar i
Falkenberg som vuxen.
instämmer inte
instämmer

Modell 1

Modell 2

Modell 3

1
3,92***

1
4,62***

1
4,70***

1
3,72**

1
1,44
1,10

1
1,11
0,93

1
1,06
0,95

1
0,76
0,66

1
1,69
3,02†
4,98**

1
1,52
3,93†
6,34**

1
1,37
3,86†
7,00**

1
1,21
2,99†
7,26**

1
2,58†

1
1,05

1
1,13

1
2,78†

1
1,06

1
1,06

1
1,99†

1
1,13

1
1,21

1
3,91***

1
3,83**

1
3,49**

1
1,63

1
0,88

1
0,84

1
3,15**

1
2,93**

1
0,27**

1
0,36**

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Det framgår även att lärarnas stöd i elevernas studier visar på ett signifikant samband med
motivation, men även det försvagas efter kontroll mot andra variabler. De ungas egna
engagemang i sina studier visar inte oväntat samband med motivation till högre studier,
men i mycket lägre grad än i grundskolestudien. Oddsen för att unga svarar att de är
motiverade till högre studier är fyra gånger högre bland de unga som uppger att de oftast
eller alltid är engagerade i sina studier i jämförelse med som svarar att de sällan eller aldrig
är det. Sambandet kvarstår efter kontroll mot andra variabler i modell 2 och 3. Det framgår
även att vänner uppges vara viktiga för valet av framtida utbildning i lägre utsträckning i
gruppen av elever som svarar att de är motiverade till högre studier än bland dem som
svarar att de är osäkra. Sambandet är dock inte signifikant. Sammanfattningsvis är det kön
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och föräldrars utbildningsnivå som framträder ha starkast samband med motivation till
högre studier.
Det framgår även samband mellan motivation till högre studier och huruvida det är viktigt
att flytta från respektive att stanna i Falkenberg som vuxen. Det framgår nederst i tabellen
att de som svarar att de är osäkra på högre utbildning i högre utsträckning instämmer i att
det är viktigt att läsa något så att de kan stanna kvar i Falkenberg som vuxna. Omvänt
uppger många elever i den motiverade gruppen att det är viktigt att läsa något så att de kan
flytta från Falkenberg som vuxna. Dessa samband kvarstår och förstärks efter kontroll mot
andra variabler.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis svarar närmare tre fjärdedelar av eleverna på tredje året vid Falkenbergs
kommunala gymnasieskola att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden.
Det är en anmärkningsvärd hög andel och betydligt fler elever i gymnasiet än i grundskolan
har svarat att de vill läsa vidare efter gymnasiet, vilket sannolikt beror på ett högt bortfall av
elever i de yrkesförberedande programmen. Precis som i grundskolestudien är det väsentligt
fler flickor än pojkar som svarar att de är motiverade till högre studier. Könsskillnaderna är
emellertid avsevärt större bland gymnasieeleverna än bland grundskoleeleverna. Även
sambandet mellan elever inställning till högre utbildning och familjens anknytning till
Falkenberg framträder bland gymnasieelevernas svar, på samma sätt som i
grundskolestudien, men sambandet är inte signifikant. Det starkaste sambandet vid sidan
av sambandet med kön, är som förväntat föräldrarnas utbildningsnivå. Resultaten visar dock
att det finns en betydande grupp flickor som vill utbilda sig på högskola eller universitet
trots att deras föräldrar inte är högskoleutbildade.
Föräldrars stöd och intresse för de ungas skolgång samverkar inte oväntat med elevernas
motivation till högre studier. Elever som har föräldrar som visar intresse för deras studier
och stöttar dem i skolarbetet vill i högre utsträckning läsa vidare på högskola eller
universitet än elever vars föräldrar inte stöttar dem eller visar intresse. Ett intressant resultat
är att mödrar stöttar och visar intresse för både sina döttrars och söners studier i större
utsträckning än fäder. En något större andel flickor än pojkar uppger att de får stöd av sina
mödrar i något och tvärtom uppger något fler pojkar än flickor att de får stöd av sina fäder.
Det finns även ett, om än svagt, samband mellan lärares stöd och engagemang i skolarbetet
och elevernas motivation till högre studier. Däremot framträder inget samband mellan
engagerade kamrater och den egna motivationen till högre studier. Precis som bland
grundskoleeleverna har det egna engagemanget för studier betydelse för motivationen till att
studera vidare men inte i lika stor utsträckning.
Det framgår även av resultaten i gymnasiestudien att drygt en tredjedel av eleverna vet vad
de vill arbeta med i framtiden och har valt utbildning utifrån det. Något oväntat är det är
fler gymnasieelever än grundskoleelever som är osäkra på sitt yrkesval. Det framträder en
högre andel bland gymnasieeleverna än bland grundskoleeleverna som vill studera något
som gör att de kan flytta från Falkenberg som vuxen. Det framträder även starka samband
med kön på ett sätt som visar att det är en högre andel flickor än pojkar som svarar att de
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vill lämna Falkenberg medan mer än en dubbelt så hög andel av pojkar än av flickor svarar
att de vill ha en utbildning som gör att de kan stanna kvar i Falkenberg som vuxen.
Resultaten i grundskole- och gymnasiestudien stämmer väl överens när det gäller synen på
ett bra liv i framtiden. Ungefär lika hög andel elever instämmer i de olika påståendena i de
båda studierna. I båda studierna är det högst andel av eleverna som instämmer i att ha
vänner är viktigt för ett bra liv i framtiden. Det påstående som lägst andel elever instämmer
i de båda enkätstudierna är att högre utbildning är viktigt för framtiden.
Det är många personer i de ungas omgivning som har betydelse för deras val av utbildning i
framtiden. Precis som i grundskolestudien uppger flest elever att deras mödrar har haft
betydelse för deras val och på andra plats kommer fäder. Det framgår att en högre andel av
gymnasieeleverna än grundskoleeleverna uppger att lärare har stöttat dem i deras studier, i
synnerhet bland dem som vill studera vidare på högskola eller universitet. Det innebär att
lärare är viktiga för de ungas val av framtida utbildning. Det är fler elever i gymnasiestudien
än i grundskolestudien som svarar att de hade önskat mer stöd av vuxna i sitt val av
utbildning och framtid, synnerhet av studie- och yrkesvägledarna. Nästan en femtedel
svarar att de hade behövt mer stöd av vuxna i sitt framtida val av utbildning och yrke.
Främst efterfrågar gymnasieeleverna att studie- och yrkesvägledarna är mer tillgängliga för
enskilda samtal med studie- och yrkesvägledarna och mer pålästa om deras valmöjligheter.
De faktorer som kvarstår som signifikanta i multivariata logistiska regressioner är de ungas
kön och föräldrarnas utbildningsnivå. Det innebär att de gymnasieelever som främst är att
betrakta som motiverade till högre studier är flickor och barn till föräldrar som själva är
högskoleutbildade. Det enda övriga sambandet som kvarstår efter kontroll mot andra
variabler är det mellan högre utbildning och huruvida eleverna vill stanna kvar i Falkenberg
som vuxna. Det som framträder är att elever som vill flytta ifrån Falkenberg som vuxna är mer
motiverade till högre studier medan de som vill stanna i Falkenberg är mindre motiverade
till högre studier.
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25-ÅRINGAR
Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga 25åringar, födda 1987, som var folkbokförda i Falkenbergs kommun samt 25-åringar som när
de var 15 år var folkbokförda i Falkenbergs kommun men som vid tiden för denna
enkätstudie var folkbokförda på annan ort. Fortsättningsvis benämns dessa två grupper för
25-åringar i Falkenberg respektive 25-åringar utanför Falkenberg. Av de 721 personer som
ingick i undersökningen besvarade 38 procent, 270 personer, enkäten. Det stora bortfallet
på 451 personer beror troligtvis på att enkäten genomfördes via post. Postenkäter innebär
vanligtvis ett stort bortfall, vilket beskrivs mer ingående i metodkapitlet (bilaga 1). Totalt
besvarade 159 kvinnor och 109 män enkäten. Av dem som svarade på enkäten bodde 153 i
Falkenberg vid tiden för underökningen och 117 bodde på en annan ort i Sverige. Enkäten
till 25-åringarna var utformad något annorlunda än enkäterna till grundskole- och
gymnasieeleverna. Det beror främst på att 25-åringarna är vuxna och ofta har gjort sitt val
av yrke och utbildning varvid frågorna blir mer tillbakablickande än framtidsorienterade
men det beror även på att enkätstudien bland 25-åringarna genomfördes först och flera
frågor har förfinats och fördjupats i grundskole- och gymnasieenkäterna. Därmed följer
avsnittet endast delvis samma upplägg som de tidigare avsnitten kring grundskole- och
gymnasieenkäten. I följande avsnitt beskrivs 25-åringarnas svar på enkäten genom
frekvenser, korstabeller som utgår från skillnader mellan män och kvinnor, de som bor i
och utanför Falkenberg samt de som har respektive inte har genomgått eller påbörjat högre
utbildning.

Högre studier
En majoritet av de personer som någon gång under livet väljer att läsa en högre utbildning
påbörjar sina studier före 24-års ålder, även om det förekommer att individer läser senare i
livet. Överst i tabell 1 framgår att närmare hälften av samtliga 25-åringar som har besvarat
enkäten har uppgett att de har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning (48
procent). Nästan hälften av respondenterna uppger att de har gymnasieexamen som högsta
utbildning och sex procent svarar att de högst har genomgått grundskola. Således är andelen
25-åringar med anknytning till Falkenberg som i denna studie uppger att de har läst en
högre utbildning högre än genomsnittet som har läst vidare vid 24-års ålder i Falkenbergs
kommun (36 procent) men även något högre än riksgenomsnittet (43 procent). Den troliga
orsaken är att en högre andel av 25-åringarna med högre utbildning har valt att besvara
enkäten i jämförelse med de utan sådan utbildning. Här kan dock observeras att när
analyser görs av en mer ingående fråga om högre studier, svarar 30 procent att de har
avslutat en högre utbildning och tagit examen, 17 procent att de läser på högskola vid tiden
för studien och åtta procent att de har läst fristående kurser. Det framträder signifikanta
skillnader mellan könen som visar att kvinnor generellt svarar att de har högre
utbildningsnivå än män. Totalt svarar 56 procent av kvinnorna och 37 procent av männen
att de har högskoleutbildning som högsta utbildning.
Av tabellen framgår även att bland de 25-åringar som svarar att de studerar eller har
studerat på högskola eller universitet uppger en övervägande majoritet att de har varit
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inriktade på detta ända sedan gymnasietiden. Emellertid svarar en fjärdedel att de inte varit
inriktade på högre studier under gymnasietiden, vilket kan vara intressant med tanke på
resultaten i grundskole- och gymnasieenkäterna. Nederst i tabellen framgår att av dem som
inte har läst högre studier vill över hälften göra det i framtiden. Totalt svarar närmare en
tiondel att de har planer på att läsa vidare, ytterligare närmare en femtedel svarar att det
ännu inte blivit av och 16 procent att de inte kommer in på den utbildning de önskar. Nära
en fjärdedel av de som inte läst vidare uppger att de är osäkra på om de kommer att göra
det, 16 procent har bestämt sig för att inte gå vidare till högre studier och något fler svarar
att de aldrig har tänkt på saken.
Tabell 1. 25-åringarnas anknytning till Falkenberg. Svarsfrekvens fördelat på kön och utbildningsnivå. Antal och andel i procent (%).
Signifikansnivå (p). N=270, n=268 (kvinnor n=159/män n=109)
Kön

Högsta utbildning (n=266)
- Grundskola
- Gymnasium
- Högskola eller universitet

Bor i Falkenberg

Totalt

Kvinna

Man

Ja

Nej

Antal

Andel %

**
5
39
56

**
7
56
37

***
6
60
34

***
5
29
66

16
124
128

6
46
48

119
26

82
18

22
20
29
22
24
7

18
16
23
18
19
16

Av de som har läst på högskola/universitet: Jag har sedan min
gymnasietid varit inriktad på att läsa vidare på högskola/universitet
(145)
– Instämmer helt eller delvis.
– Obestämd, instämmer inte eller inte alls

-

-

-

-

85
15

77
23

77
23

86
14

Av de som inte har läst högskola/universitet (n=124)
– Har aldrig funderat på att läsa vidare.
– Har funderat över att läsa vidare men bestämt sig för att inte göra det.
– Har funderat över att läsa vidare men känner sig osäker.
– Vill gärna läsa vidare men det har än så länge inte blivit av
– Vill gärna läsa vidare och har planer på att göra det
– Vill gärna läsa vidare men kommer inte in på önskad utbildning

†

†

-

-

17
7
25
20
23
8

19
26
21
16
15
3

17
15
26
21
18
2

19
19
16
11
22
14

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Bor i eller utanför Falkenberg
Något fler av de 25-åringar som ingick i denna enkätstudie bodde i än utanför Falkenbergs
kommun vid tiden för undersökningen. Bland dem som bodde utanför Falkenberg var fler
kvinnor än män och en högre andel uppgav att de hade en högre utbildning från högskola
eller universitet i jämförelse med dem som bor i Falkenberg. Den sistnämnda skillnaden i
utbildningsnivån är påtaglig och statistiskt signifikant. Totalt svarar 66 procent av dem som
bor utanför Falkenberg att de har högskoleutbildning, vilket kan jämföras med 34 procent
av dem som bor i Falkenberg. Det blir synnerligen intressant när kön och bostadsort
kombineras i en analys. Resultatet som inte presenteras i tabellen visar att sammantaget
uppger en hög andel kvinnor som har flyttat från Falkenberg att de har högre utbildning
(70 procent), i jämförelse med den något lägre andelen männen som har flyttat från
Falkenberg (59 procent). Denna skillnad i utbildningsnivå mellan män och kvinnor utanför
Falkenberg är dock inte statistiskt signifikant. Det är däremot skillnaderna mellan kvinnor
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och män i Falkenberg. Som visar att något mindre än hälften av kvinnorna som bor i
Falkenberg svarar att de har högskoleutbildning (42 procent) medan endast en fjärdedel av
männen som bor i Falkenberg uppger att de har högre utbildning (25 procent).
En majoritet av respondenterna som bodde utanför Falkenberg vid tiden för studien har
flyttat i vuxen ålder och på egen hand utan ursprungsfamiljen. Av tabell 2 framgår att av de
25-åringar som flyttat från Falkenberg svarar en övervägande majoritet, nära hälften, att de
flyttat på grund av studier. Den näst vanligaste orsaken som drygt en tiondel av de som har
flyttat från Falkenberg uppger är arbete och nästan lika många uppger att orsaken är att de
har träffat en partner på annan ort. Ytterligare en tiondel anger att de flyttat från Falkenberg
på grund av att de ville ha en förändring i livet. Ett fåtal anger att de har flyttat från
Falkenberg för att komma närmare sin ursprungsfamilj, för att de ville komma bort från
Falkenberg eller för att de inte ville att deras barn skulle växa upp i Falkenberg. En dryg
tiondel anger annat som svarsalternativ, vilket bland annat omfattar att man flyttade med
sin ursprungsfamilj eller hittade boende på annan ort.
Tabell 2. Flytta från, till och tillbaka till Falkenberg, 25-åringar som bor i och utanför Falkenberg. Antal och andel i procent (%).
N=117 Signifikansnivå (p). N=270, (kvinna n=159/man n=109/högre utbildning ja=128/nej=140)
Kön

Högre utbildning

Totalt

Kvinnor

Män

Ja

Nej

Antal

Andel %

Bostadsort
– I Falkenberg
– Utanför Falkenberg

†
54
66

†
46
34

***
66
34

***
34
66

153
117

57
43

Främsta anledning till flytt från Falkenberg (n=105)
– Studier
– Arbete
– Träffat partner från annan ort
– Ville ha en förändring i livet
– Ville komma bort från Falkenberg
– Komma närmare ursprungsfamilj
– Vill inte att mina barn ska växa upp i Falkenberg
– Annat

49
12
12
10
6
2
0
10

36
17
8
8
0
8
6
17

***
61
11
10
6
0
1
0
10

***
9
17
11
17
14
9
6
17

46
14
11
10
5
4
2
13

44
13
11
10
5
4
2
12

Anledning till flytt till Falkenberg som myndig (n=59)
– Arbete
– Träffade en partner
– Komma närmare ursprungsfamiljen
– Studier
– Annat

†
31
46
11
6
6

†
46
13
21
21
0

50
25
18
4
4

26
39
13
19
3

22
19
9
7
2

37
32
15
12
3

Flytta tillbaka till Falkenberg (n=116)
– Avser att flytta tillbaka eller kan tänka sig om rätt
förutsättningar ges
– Kommer troligtvis eller absolut inte att flytta tillbaka

47

56

49

51

58

50

53

44

51

49

58

50

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Det förekommer även 59 respondenter som uppger att de sedan de blivit myndiga har
flyttat till Falkenberg eller tillbaka till Falkenberg efter en tid på annan ort. I tabell 2
framgår att den vanligaste orsaken till att flytta till eller tillbaka till Falkenberg, som drygt
en tredjedel har svarat, är att få ett arbete i Falkenberg. Ytterligare nästan en tredjedel har
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svarat att anledningen är att de träffat en partner i Falkenberg. Det framgår även att 15
procent uppger att de flyttade till eller tillbaka till Falkenberg för att komma närmare sin
ursprungsfamilj och 12 procent svarar att det berodde på studier. I en jämförande analys av
hur olika grupper har svarat på de båda frågorna framträder inga större skillnader, utifrån
till exempel kön, utbildningsnivå eller bakgrund.
Nederst i tabellen framgår att av de 25-åringar som bor utanför Falkenberg svarar 50
procent att de avser eller kan tänka sig att flytta tillbaka till Falkenberg under rätt
förutsättningar. Den andra hälften svarar att de troligtvis eller absolut inte kommer att
flytta tillbaka till Falkenberg. Jämförs synen på att flytta tillbaka eller inte mellan dem som
har högre utbildning och dem som inte har högre utbildning samt mellan kvinnor och män
framträder inga skillnader.

Bakgrundsfaktorer
I denna del redovisas 25-åringarnas bakgrund med fokus på deras nuvarande civilstånd, yrke
och boendesituation, ursprungsfamiljens anknytning till Falkenberg samt föräldrarnas
utbildningsnivå. Överst i tabell 3 redovisas respondenternas civilstånd. Det framgår att
närmare hälften av 25-åringarna uppger att de lever tillsammans med en sambo och en
tiondel med make eller maka. Ett fåtal bor hos sina föräldrar eller delar boende med vänner.
Närmare en tredjedel av 25-åringarna svarar att de är ensamstående. Kvinnor svarar i högre
utsträckning att de lever med en sambo eller en make, i jämförelse med männen som oftare
uppger att de lever själva. De 25-åringar som bor utanför Falkenbergs kommun uppger att
de bor själva i högre utsträckning än de som bor i Falkenberg.
Närmare en femtedel av 25-åringarna uppger att de har barn. Avsevärt fler kvinnor än män
och avsevärt fler utan högskoleutbildning än med högskoleutbildning uppger att de har
barn. När det kommer till arbete och sysselsättning svarar drygt hälften av 25-åringarna att
de förvärvsarbetar heltid, närmare en femtedel att de studerar på högskolenivå och sju
procent att de är arbetssökande. Några uppger en sysselsättning som hamnar under
kategorin övrigt, vilket omfattar förvärvsarbetande på deltid, studerande på gymnasienivå
samt annat. De som svarar att de inte har studerat på högskola uppger att de är
arbetssökande i högre utsträckning än de som har svarat att de har studerat på högskola. Av
dem som har svarat att deras högsta utbildning är högskoleutbildning anger drygt hälften
att de förvärvsarbetar och närmare en tredjedel att de studerar på högskola/universitet. Det
är troligt att vissa av dem som har en högskoleexamen, läser ytterligare en utbildning eller
fristående kurser alternativt läser vidare på magister-, master- eller forskarutbildningsnivå
men det är också möjligt att några har uppgett att de har en högre examen trots att de ännu
inte är färdiga med den. Bland dem som angivit grundskola eller gymnasium som högsta
utbildningsnivå svarar 63 procent att de arbetar heltid och åtta procent att de studerar på
högskolenivå.
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Tabell 3. Bakgrundsfaktorer, 25-åringar med anknytning till Falkenberg. Svarsfrekvens fördelat på kön, utbildningsnivå och
bostadsort. Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=270, (kvinna n=159/man n=109/högre utbildning ja=128/nej=140/bor i
Falkenberg ja=153/nej n=117).
Kön

Högre utbildning

Bor i Falkenberg

Totalt

Kvinnor

Män

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal

Andel %

Lever tillsammans med (n=268)
Make/maka
Sambo
Föräldrar
Vän/vänner
Själv
Annan

†
11
53
4
3
26
4

†
8
39
10
6
36
1

11
44
6
4
33
2

8
51
7
4
27
4

**
8
55
9
2
25
1

**
12
39
3
6
36
4

26
128
17
10
80
7

10
48
6
4
30
3

Har barn (n=267)
Ja
Nej

**
25
75

**
10
90

***
10
90

***
27
73

23
78

15
85

51
216

19
81

Nuvarande sysselsättning (n=248)
Förvärvsarbetar heltid
Studerar på högskolenivå
Arbetssökande
Övrigt

54
19
7
19

64
20
8
9

***
53
32
5
10

***
63
8
10
19

61
18
8
13

55
21
7
17

144
48
19
37

53
17
7
15

Typ av yrke (n=215)
Arbetaryrke
Tjänsteman/högre tjänsteman

†
52
44

†
65
26

***
31
65

***
81
11

***
70
25

***
41
53

123
79

57
37

Bor i (n=259)
Storstad
Förortsområde
Centralort
Tätort
Landsbygd

20
8
33
21
21

17
3
39
18
24

***
29
5
34
17
16

***
6
7
36
22
29

***
0
0
44
27
29

***
39
14
23
11
14

43
15
91
52
58

17
6
35
20
22

Typ av boende (n=267)
Rum eller lägenhet
Radhus, villa eller gård

67
33

68
32

*
76
24

*
60
40

***
53
47

***
86
15

180
87

67
33

Upplåtelseform av boende (n=257)
Äger
Hyr

†
33
67

†
20
80

25
75

30
70

**
36
65

**
19
81

72
185

27
69

Tid i Falkenberg (n=255)
Hela barndomen
Delar av barndomen
Flyttat till Falkenberg som vuxen

60
19
21

67
16
17

62
15
23

65
21
14

***
62
6
32

***
65
35
0

162
46
49

63
18
19

Var är 25-åringen född (n=267)
I Sverige
I ett annat land än Sverige

91
9

94
6

94
7

90
10

93
7

90
10

245
22

92
8

Familjens bakgrund (n=267)
Båda föräldrarna födda i Sverige
Båda föräldrarna födda i annat land
En förälder född i Sverige/ i ett annat land

85
8
7

81
9
10

81
11
8

84
7
9

84
7
9

91
12
7

221
24
22

83
9
8

Föräldrarnas utbildningsnivå (n=258)
Båda föräldrarna högskoleutbildade
Modern högskoleutbildad men inte fadern
Fadern högskoleutbildad men inte modern
Ingen av föräldrarna högskoleutbildade

18
21
9
52

17
27
5
51

**
26
25
6
42

**
10
21
8
61

15
22
6
57

21
24
10
45

46
60
19
133

18
23
7
52

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05
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Tabellen visar att drygt en tredjedel av alla 25-åringar som besvarat enkäten bor i en
centralort medan drygt en femtedel uppger att de bor på landsbygden och ungefär lika
många att de bor i en tätort. Totalt svarar närmare en femtedel att de bor i en storstad och
sex procent att de bor i förortsområde.
De som har uppgett att de har högre utbildning svarar oftare än de som har uppgett att de
inte har det, att de bor i en storstad och mer sällan att de bor på landsbygden. Det framgår
även att två tredjedelar av 25- åringarna svarar att de bor i rum eller lägenhet och en
tredjedel att de bor i radhus, villa eller gård. De som har uppgett att de har
högskoleutbildning svarar i större utsträckning att de bor i rum eller lägenhet medan de
som uppgett att de inte har högre utbildning i högre utsträckning svarar att de bor i radhus,
villa eller på gård. Det finns även skillnad mellan dem som bor i och utanför Falkenberg
där de som bor utanför Falkenberg i högre utsträckning svarar att de bor i rum eller
lägenhet än de som bor i Falkenberg, vilka i större utsträckning uppger att de bor i radhus,
villa eller på gård. De som bor utanför Falkenberg svarar också att de hyr sin bostad i högre
utsträckning än de som bor i Falkenberg.
Av tabell 3 framgår att en majoritet av respondenterna svarar att de har bott i Falkenberg
under hela sin barndom. Närmare en femtedel har bott i Falkenberg under delar av sin
barndom och ungefär lika många har flyttat till Falkenberg senare i livet. Vid tiden för
undersökningen var enligt SCB:s statistikdatabas ungefär 25 procent av unga i åldern 25-34
år i hela landet utlandsfödda medan andelen i Falkenberg ligger något lägre än i övriga
riket. Unga utlandsfödda i denna studie kan därmed betraktas vara underrepresenterade.
Totalt svarar 83 procent att de har två föräldrar som är födda i Sverige, nio procent att de
har två föräldrar som är födda utanför Sverige och ungefär lika många att de har en förälder
som är född i Sverige och en som är född i ett annat land. Det uppträder inga statistiskt
signifikanta samband mellan 25-åringarnas anknytning till Falkenberg och kön,
utbildningsnivå eller nuvarande bostadsort.
Nederst i tabell 3 framgår att närmare en femtedel av 25-åringarna svarar att deras båda
föräldrar har högskoleutbildning, närmare en fjärdedel svarar att de har en moder som är
högskoleutbildad medan fadern inte är det och sju procent uppger att deras fader är
högskoleutbildad men inte modern. En knapp majoritet av 25-åringarna anger att ingen av
föräldrarna är högskoleutbildade. Det framträder inga skillnader mellan kvinnors och mäns
svar om föräldrars utbildningsnivå eller mellan dem som bor i och utanför Falkenberg.
Däremot finns det som förväntat ett signifikant samband mellan 25-åringarnas egen
utbildningsnivå och föräldrarnas. De som uppger att de själva har avslutat eller genomgår
en högre utbildning uppger i stor utsträckning att även deras föräldrar har högre
utbildning. Emellertid har 42 procent av 25-åringarna med en högre utbildning uppgett att
ingen av föräldrarna ha en sådan utbildning

Omgivningens stöd i de ungas studier
I enkäten till 25-åringarna ställdes ett flertal frågor om hur familjen och vännerna förhåller
sig till deras nuvarande studier eller förhöll sig till deras tidigare studier. Tabell 4 visar att
över 80 procent av 25-åringarna anser att deras familj förhöll sig intresserade samt positiva
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till deras studier. Nästan lika många anser att familjen förhöll sig förstående till studierna
och 59 procent förhöll sig kunniga till deras studier. Nederst i tabellen framgår att 25åringarna instämmer i att deras vänner förhöll sig intresserade, kunniga, förstående och
positiva till deras studier i lägre utsträckning än vad familjen gjorde.
Tabell 4 visar att det inte framträder några statistiskt signifikanta könsskillnader när det
gäller svaren kring familjens inställning kring respondenternas studier. Däremot finns det
skillnader mellan könen på frågan kring hur vänner har förhållit sig till 25-åringarnas
studier. Kvinnorna svarar att deras vänner förhållit sig mer intresserade, kunniga, förstående
och positiva till deras studier än vad männen svarar. Det framgår även av tabellen att fler av
dem som uppger att de studerat på högskola eller universitet än de som uppger att de aldrig
har genomgått sådana studier som svarar att deras familjer har förhållit sig positiva,
förstående och intresserade till deras studier. Däremot finns det inga signifikanta skillnader
mellan hur de som studerat på högskola eller universitet och de som inte har gjort det ser på
hur kunniga deras familjer förhållit sig till deras studier. Det finns en skillnad i hur de som
studerat vidare på högskola eller universitet svarar att deras vänner förhållit sig till deras
studier om man jämför dem som inte har studerat vidare. De som har en högre utbildning
har vänner som är mer positiva, intresserade, förstående än de som inte har en sådan
utbildning. Däremot finns det inga signifikanta skillnader när det gäller vännernas
kunnighet.
Tabell 4. Hur vänner och familj förhåller/förhöll sig till 25-åringarnas studier. Svarsfrekvens fördelat på kön, nuvarande boendeort
och utbildningsnivå. Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=270, (kvinna n=159/man n=109/högre utbildning ja=128/nej=140/bor
i Falkenberg ja=153/nej n=117)
Kön

Högre utbildning

Bor i Falkenberg

Totalt

Kvinnor

Män

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal

Andel %

Min familj förhöll/förhåller sig
intresserade till mina studier. (n=261)

84

76

***
90

***
73

79

84

212

81

Min familj förhöll/förhåller sig kunniga
till mina studier. (n=260)

57

61

54

63

†
64

†
52

153

59

Min familj förhöll/förhåller sig
förstående till mina studier. (n=262)

83

79

***
90

***
74

82

82

214

79

Min familj förhöll/förhåller sig positiva
till mina studier. (n=263)

88

87

***
94

***
81

87

88

230

88

Mina vänner förhöll/förhåller sig
intresserade till mina studier. (n=260)

***
65

***
38

***
66

***
43

50

59

141

54

Mina vänner förhöll/förhåller sig
kunniga till mina studier. (n=258)

***
53

***
27

46

40

40

46

110

43

***
75

***
52

***
82

***
50

61

70

170

65

***
71

***
50

***
79

***
47

59

67

162

63

Mina vänner förhöll/förhåller sig
förstående till mina studier. (n=260)
Mina vänner förhöll/förhåller sig
positiva till mina studier. (n=259)

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Det finns inga skillnader mellan hur de som bor i respektive utanför Falkenberg ser på hur
intresserade, kunniga, förstående och intresserade deras familjer varit till deras studier. Inte
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heller finns det några skillnader mellan hur vänner såg på 25-åringarnas studier om man
jämför de som bor i och utanför Falkenberg.
Resultaten är inte helt jämförbara med grundskole- och gymnasiestudien då frågorna är
ställda på något olika sätt. Exempelvis går det inte bland 25-åringarna att avgöra om det är
mödrar eller fäder som ger dem stöd i deras studier. Det finns inte heller några frågor i
enkäten till 25-åringarna om lärares stöd i deras studier. Det som kan sägas är att de 25åringar som uppger att de har valt att läsa en högre utbildning har i högre utsträckning
svarat att deras familj och vänner var intresserade av deras studier än de som har uppgett att
de inte läst vidare på högskola eller universitet, vilket delvis även framgår av grundskoleoch gymnasieenkäten.

Omgivningens betydelse för val av yrke och utbildning
Av tabell 5 framgår att störst andel 25-åringar svarar att det är båda deras föräldrar som har
haft störst betydelse för deras val av yrke eller studier. Resultaten visar att 28 procent av alla
25-åringar anger att deras mor och far har haft betydelse för deras val av yrke och
utbildning. Det framgår att en högre andel av 25-åringarna med högskoleutbildning än
utan högre utbildning svarar att föräldrarna och framförallt modern har haft betydelse för
deras val av utbildning och yrke. Resultat visar att en högre andel kvinnor än män har
uppgett att deras mor har haft betydelse för deras val och en högre andel män än kvinnor
har svarat deras far har haft betydelse.
Tabell 5. Personer som har haft betydelse för 25-åringarnas val av yrke och utbildning. Svarsfrekvens fördelat på kön, nuvarande
boendeort och utbildningsnivå. Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=270, (kvinna n=159/man n=109/högre utbildning
ja=128/nej=140/bor i Falkenberg ja=153/nej n=117)
Kön

Vem eller vilka har haft stor betydelse för
val av yrke/studier (n=268)
- Moder
- Fader
- Vänner
- Grundskolelärare
- Gymnasielärare
- Annan person
- Ingen

Högre utbildning

Bor i Falkenberg

Kvinnor

Män

Ja

Nej

Ja

Nej

†
32
†
25
18
4
8
19
42

†
22
†
34
18
3
5
14
41

***
40
†
35
20
2
9
†
20
†
35

***
17
†
21
18
4
5
†
13
†
49

28
30
†
14
2
†
4
16
41

27
26
†
25
5
†
10
18
44

Totalt
Antal

Andel %

75

28

76

28

50

19

9

3

18

7

45

17

114

42

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Totalt svarar nästan en femtedel att deras vänner har haft betydelse för val av utbildning
eller yrke. Fler uppger att vänner har haft betydelse bland dem som bor utanför Falkenberg
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än bland dem som bor i Falkenberg. Resultatet visar att relativt få, endast en tiondel,
uppger att deras lärare (i grundskola och gymnasium) har haft betydelse för val av yrke eller
utbildning. Emellertid uppger de som bor utanför Falkenberg i större utsträckning än de
som bor i Falkenberg att gymnasielärarna har haft betydelse för deras val. Hela 42 procent
av 25-åringarna har svarat att ingen har haft betydelse för deras val av yrke eller studier.
Bland dem som uppger att de inte har högre utbildning svarar en högre andel att ingen har
haft betydelse för deras val av yrke i jämförelse de som uppger att de har studerat på
högskola eller universitet. Det ställdes dessvärre ingen öppen fråga i denna enkätstudie
kring hur 25-åringarna upplevde stödet från vuxna när det gäller val av utbildning och yrke.

Det framgångsrika livet
Nedan presenteras 25-åringarnas syn på det framgångsrika livet. Avsnittet är indelat i två
delar Syn på vuxenblivande samt Det goda livet och framtiden. Synen på vuxenblivande har
studerats genom tre frågor kring när 25-åringarna anser att det är lagom att bli förälder,
försörja sig själv samt flytta hemifrån, vilka visas överst i tabell 6.
Bland 25-åringarna svarar drygt hälften att det är lagom att bli förälder i åldern 25-28 år.
En tiondel anser att det är lagom att bli förälder tidigare än 25 år (18-24 år) och en
fjärdedel anser att det är lagom att bli förälder när man är 29 år eller äldre. Det finns en
skillnad mellan dem som har högskoleutbildning och de som har grundskola eller
gymnasium som högsta utbildningsnivå där de som har högskoleutbildning svarar att det är
lagom att bli föräldrar senare än de som inte har det. Likaså skiljer sig kvinnor och män åt i
denna fråga och männen svarar att det är lagom att bli förälder senare än kvinnor. Totalt
svarar 59 procent av 25-åringarna att det är lagom att försörja sig själv som 20-åring eller
tidigare. De som har högskoleutbildning anser att man ska försörja sig senare än de som
inte har det. Det finns däremot inga skillnader mellan män och kvinnor i denna fråga.
Totalt svarar 61 procent av 25-åringarna att det är lagom att flytta hemifrån som 20-åring
eller tidigare. De 25-åringar som bor utanför Falkenberg uppger att det är lagom att flytta
hemifrån senare i livet än dem som bor i Falkenberg. Däremot finns inga skillnader mellan
kvinnor och män eller mellan de som har och de som inte har högskoleutbildning.
I tabell 6 redovisas även andelen respondenter som instämmer i ett flertal påståenden om
vad som är viktigt för ett framgångsrikt liv. Resultaten visar att en rolig och meningsfull
fritid, vänner samt fast arbete med stabil inkomst är de aspekter som högst andel 25-åringar
instämmer i när det gäller frågor om ”det framgångsrika livet” (över 90 procent instämmer).
Andra viktiga aspekter är att det är viktigt att ha en relation samt att det är viktigt att ha ett
meningsfullt arbete (över 80 procent instämmer). Det som lägst andel 25-åringar
instämmer i är att det är viktigt med högre utbildning (under 50 procent).
Det framträder några signifikanta skillnader utifrån kön, utbildning och bostadsort.
Exempelvis är det fler kvinnor än män och fler som bor i Falkenberg än utanför Falkenberg
som instämmer i att barn är viktigt. En högre andel som har högre utbildning svarar att en
relation är viktigt i jämförelse med dem som inte har det. Ett förväntat resultat är att de
som har högre utbildning i stor utsträckning svarar att högre utbildning är viktigt. Det
svarar även fler kvinnor än män.
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Tabell 6. Syn på vuxenblivande samt påståenden om det framgångsrika livet, 25-åringar i Falkenberg. Svarsfrekvens fördelat på
kön, nuvarande boendeort och utbildningsnivå. Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=270, (kvinna n=159/man n=109/högre
utbildning ja=128/nej=140/bor i Falkenberg ja=153/nej n=117).
Kön

Högre utbildning

Bor i Falkenberg

Totalt

Kvinnor

Män

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal

Andel %

Lagom att bli förälder (n=249)
18-24 år
25-28 år
29 år eller äldre

***
13
61

***
6
45

***
3
52

***
16
58

11
58

9
51

25
137

10
55

26

49

45

27

32

39

87

35

Lagom att försörja sig själv (n=259)
20 år och yngre
21 år och äldre

57

62

†
52

†
64

60

57

152

59

43

38

48

36

40

43

107

41

Lagom att flytta hemifrån (n=256)
20 år och yngre
21 år och äldre

64
37

58
43

60
40

61
39

**
53
47

**
72
28

156
100

61
39

97
98
*
95
91
82
*
67
56
**
49

100
96
*
88
85
82
*
52
63
**
30

99
97
93
**
95
*
87
59
57
***
66

97
97
91
**
82
*
76
61
60
***
20

99
99
93
89
85
*
66
62
***
30

97
96
92
89
79
*
54
55
***
57

265

98

262

97

249

92

238

89

219

82

163

61

158

59

112

42

- Det är viktigt för mig att ha kontakter
för att få ett jobb.

*
64

*
77

71

68

71

67

186

69

- Det är viktigt för mig att börja jobba
tidigt i livet för att få en säker inkomst.

54

54

**
43

**
63

58

48

144

54

**
61

**
43

***
79

***
31

***
41

***
71

145

54

Instämmer/Instämmer absolut i
följande påståenden: (n=270)
För att ha ett bra liv är det är viktigt
för mig att…
ha ett meningsfullt liv på fritiden
ha vänner.
ha ett fast jobb med en stabil inkomst.
ha ett meningsfullt arbete.
ha en relation (partner).
ha barn.
tjäna mycket pengar.
ha högre utbildning.
Instämmer/Instämmer absolut i
följande påståenden: (n=269)

Det är viktigt för mig med högre
utbildning för att få ett bra jobb.

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Fler kvinnor än män svarar även att ett fast arbete med stabil inkomst är viktigt. Kvinnor
instämmer även i högre utsträckning än männen att högre utbildning är viktigt för att få ett
bra jobb medan männen instämmer i högre utsträckning än kvinnorna i att det är viktigt
med kontakter för att få ett jobb. En högre andel med högre utbildning i jämförelse med
dem utan sådan utbildning instämmer i att ett meningsfullt arbete är viktigt för ett
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framgångsrikt liv och att högre utbildning är viktigt för att få ett bra jobb. De som bor
utanför Falkenberg instämmer i högre utsträckning än dem som bor i Falkenberg att det är
viktigt med högre utbildning för att få ett jobb. Att börja arbeta tidigt i livet för att få en
säker inkomst instämmer de utan högskoleutbildning i större utsträckning i än de med
högskoleutbildning.
Synnerligen intressant blir det att undersöka respondenternas inställning till de olika
påståendena om det framgångsrika livet utifrån en kombination av kön och bostadsort,
sådana analyser presenteras i tabell 7. Av resultaten framgår att i störst utsträckning
instämmer kvinnorna i Falkenberg i påståendet att barn är viktigt för ett framgångsrikt liv
och i minst utsträckning instämmer männen utanför Falkenberg i det påståendet. I störst
utsträckning instämmer kvinnorna utanför Falkenberg i att högre utbildning är viktigt för
ett bra liv och för ett bra jobb medan männen i Falkenberg instämmer i störst utsträckning
i att tjäna pengar är viktigt för ett bra jobb, kontakter är viktigt för att få ett bra jobb och
att det är viktigt att börja arbeta tidigt i livet.
Tabell 7. Påståenden om det framgångsrika livet, 25-åringar i Falkenberg. Svarsfrekvens fördelat på en kombination av kön och
boendeort. Andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N=270.

Det är viktigt för mig att ha ett roligt/meningsfullt liv på fritiden för att ha ett
bra liv
Det är viktigt för mig att ha vänner för att ha ett bra liv
Det är viktigt för mig att ha ett fast jobb med en stabil inkomst för att ha ett
bra liv
Det är viktigt för mig att ha ett meningsfullt arbete för att ha ett bra liv
Det är viktigt för mig att ha en relation (partner) för att ha ett bra liv
Det är viktigt för mig att ha barn för att ha ett bra liv
Det är viktigt för mig att tjäna mycket pengar för att ha ett bra liv
Det är viktigt för mig med högre utbildning för att ha ett bra liv
Det är viktigt för mig med högre utbildning för att få ett bra jobb
Det är viktigt för mig att ha kontakter för att få ett jobb
Det är viktigt för mig att börja jobba tidigt i livet för att få en säker inkomst

Kvinna
i Fbg

Man
i Fbg

Kvinna
utanför
Fbg

Man
utanför
Fbg

98
100
†
96
90
85
†
73
†
55
33
46
*
63
*
51

100
97
†
89
87
84
†
59
†
70
26
36
*
80
*
67

96
96
94
92
79
†
60
57
**
66
*
78
65
**
57

100
95
87
82
77
†
41
51
**
39
*
56
72
**
31

Sambanden har testats med Chi-Square test eller Fishers exakta test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

För att få klarhet i hur 25-åringarna betraktar högre utbildning i relation till det
framgångsrika livet ställdes öppna frågor kring hur de som har läst på högskola och
universitet beskriver vad de ville uppnå med högre studier och vad de som inte har läst på
högskola eller universitet tror att de har gått miste om. Bland de 25-åringar som aldrig har
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läst på högskola eller universitet svarar 16 procent att de anser att de har gått miste om
något på grund av att de inte studerat vidare.
Tabell 8. Aspekter på högre studier bland 25-åringar. Svar från fråga med öppna svarsalternativ.

Aspekter som 25-åringar anser sig ha gått miste om på grund av att de inte har studerat på
högskola/universitet:
Arbete
– Få en anställning
– Få en fast anställning
– Arbeta med det man vill
– Ha ett arbete som är stimulerande och utvecklande
– Ha en karriär
– Ha ett arbete med bra inkomst
Kunskap och utbildning
– Få den kunskap som högre utbildning innebär
– Få en högre utbildning
Sociala aspekter
– Studentlivet och gemenskapen
– Tillhöra ”facket” du placeras i om du har högre utbildning
– Skapa ett större kontaktnät/umgängeskrets

Faktorer som 25-åringar ville uppnå genom att studerat på högskola/universitet:
Arbete
– Flera möjligheter till arbete
– Få behörighet till specifika arbetsområden
– Arbeta med det som intresserar mig
– Få ett jobb med utvecklingsmöjligheter
– Fast inkomst
– Få bra betalt

Personlig utveckling
– Investera i mig själv.
– Möjligheten till självutveckling
– Ta reda på vad jag egentligen vill med livet

Kunskap och utbildning
– Läsa för att jag är intresserad av mitt ämne
– Lära mig nya saker
– Föra vidare min kunskap till andra
- Högre examen

Ett framgångsrikt liv
– Få ett bra liv som jag trivs med
– Få ett meningsfullt liv
– Bra grund att stå på i livet

Sociala aspekter
– Träffa nya människor
– Ett kontaktnät bland likasinnade personer
– En rolig tid i mitt liv!
- Flytta ifrån Falkenberg

Aspekter som 25-åringar anser sig ha gått miste om på grund av att de har studerat på
högskola/universitet:
Konsumtion
– Resa
– Shopping
Ekonomi
– Uppbyggnad av sparkapital
– Inkomst
Sociala aspekter
– Kontakt med barndomsvänner
– Kontakt med familj
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I en öppen fråga har det med egna ord fått svara på vad de tycker att de har gått miste om.
Svaren har delats i tre huvudkategorier med ett flertal underkategorier. Överst i tabell 8
framgår huvudkategorierna: arbete, kunskap och utbildning samt sociala aspekter.
De som har svarat att de har gått miste om något i relation till arbete uppger ofta att de gått
miste om en anställning, att få arbeta med det de vill, ett stimulerande och utvecklande
arbete, en karriär eller ett arbete med bra inkomst. Vidare uppger flera respondenter att de
gått miste om den kunskap som högre utbildning innebär och naturligtvis en högre
examen. Flera uppger även de sociala aspekter de gått miste om, så som studentlivet och
den gemenskap det innebär, att skapa ett större kontaktnät genom sina studiekamrater och
att tillhöra det ”facket”, det vill säga den klasstillhörighet det innebär att ha en högre
utbildning.
I mitten av samma tabell framgår faktorer som de 25-åringar som går eller har genomgått
en högre utbildning beskriver vara det som de vill eller ville uppnå genom högre utbildning.
Även dessa svar är hämtade från en öppen fråga där respondenterna med egna ord fick
beskriva vad de vill eller ville uppnå. De första tre huvudkategorierna är desamma som de
som respondenter utan högre utbildning har beskrivit att de gått miste om: arbete, kunskap
och utbildning samt sociala aspekter. Under dessa kategorier tar de upp precis samma saker
som de som inte har högre utbildning beskriver sig gått miste om men med lite annorlunda
ordval. De har därtill tagit upp att de vill flytta från Falkenberg, vilket har kategoriserats
under sociala aspekter. Dessutom har de tagit upp faktorer som har kategoriserats i
ytterligare två huvudområden: personlig utveckling och ett framgångsrikt liv. Det
förstnämnda innehåller formuleringar som att vilja investera i sig själv, självutveckling och
reda ut sina val i livet. Huvudkategorin ett framgångsrikt liv innehåller faktorer som att
trivas med livet, skapa ett meningsfullt liv och en bra grund att stå på.
Sist i tabellen beskrivs vad de som genomgått eller genomgår en högre utbildning har
uppgett att de har gått miste om på grund av sina studier. Exakt lika hög andel (16 procent)
av dem som har studerat vidare på högskola eller universitet som de som inte har studerat
vidare uppger att de har gått miste om något. Svaren kan delas in i tre huvudkategorier:
ekonomi, konsumtion och sociala aspekter. De första två kategorierna handlar om att
respondenter anser att de gått miste om inkomst och möjligheten att bygga upp ett kapital
samt att resa och shoppa. Under sociala aspekter återfinns svar kring att de inte har haft
möjlighet att upprätthålla kontakter med barndomsvänner och familj i den utsträckning de
skulle önska.

Sambanden med högre studier
Skillnader mellan de 25-åringar som har högre utbildning respektive de som inte har högre
utbildning har analyserats ytterligare genom bivariata och multivariata regressionsanalyser. I
ett första steg undersöks hur variablerna kön, bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå
förhåller sig till de som har respektive inte har högre utbildning. Av resultatet, som visas i
tabell 9, framgår att oddset för att en kvinna har högre utbildning är dubbelt så högt (2,14)
än för en man. När det gäller nuvarande bostadsort är chansen närmare fyra (3,78) gånger
så hög att en 25-åring som bor utanför Falkenberg har högre utbildning än en 25-åring som
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bor i Falkenberg. Högst är oddset att 25-åringen har högre utbildning om båda föräldrarna
har en högre utbildning (3,83) jämfört med om ingen av föräldrarna har
högskoleutbildning. I modell 1 i den multivariata analysen kvarstår sambanden med
inbördes kontroll.
Det starkaste sambandet är det med familjens och vännernas intresse för de ungas studie.
Det framgår att oddsen är ungefär tre gånger så höga för att den ska ha studerat vidare efter
gymnasiet om familjen och vännerna är intresserade av deras studier. Sambandet med
familjens intresse kvarstår efter kontroll mot övriga variabler, och uppvisar tillsammans med
bostadsort det starkaste sambandet med utbildningsnivå.
Tabell 9. Multivariat logistisk regressionsanalys 25-åringar utan högskoleutbildning i jämförelse med 25-åringar utan
högskoleutbildning. Oddskvoter (Exp(B)) och signifikansnivå (p).
Bivariat analys

Multivariat analys
Modell 1

Kön
Män
Kvinnor
Nuvarande bostadsort
I Falkenberg
Utanför Falkenberg
Föräldrarnas utbildningsnivå
Ingen av föräldrarna högskoleutbildade
Modern högskoleutbildad men inte fadern
Fadern högskoleutbildad men inte modern
Båda föräldrarna högskoleutbildade
Min familj är/var intresserade av mina studier
Instämmer inte
Instämmer
Mina vänner är/var intresserade av mina studier
Instämmer inte
Instämmer

Modell 2

1
2,14**

1
2,10†

1
2,08

1
3,78***

1
3,66***

1
3,90***

1
1,73†
1,10
3,83***

1
1,76†
0,83
3,77**

1

0,48
0,28
0,33

1
3,39***

1
3,10**

1
2,83***

1

1,70*

*** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,05

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis svarar nära hälften av 25-åringarna att de läser eller har läst vidare på
högskola eller universitet efter gymnasiet. Det är en anmärkningsvärd hög andel och det är
troligt att fler med högre utbildning än utan har valt att svara på enkäten. Det är fler
kvinnor än män som svarar att de har läst eller läser på högskola eller universitet. Det
starkaste sambandet vid sidan av sambandet med kön, är som förväntat föräldrarnas
utbildningsnivå. De respondenter som har uppgett att deras föräldrar har högre utbildning
har själva valt att utbilda sig på högskola eller universitet i högre utsträckning än de som har
svarat att deras föräldrar inte har högre utbildning. Resultatet visar även att en högre andel
av de som har flyttat från Falkenberg har studerat vidare efter gymnasiet i jämförelse med de
som bor i Falkenberg. En majoritet av de som har läst eller läser på högskola eller
universitet har varit inriktade på att göra det sedan gymnasietiden. Likaså har en majoritet
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av dem som inte läst vidare funderat på att göra det, men av olika anledningar inte gjort det
ännu.
Respondenternas livssituation skiljer sig åt något beroende på om de bor i eller utanför
Falkenberg eller om de har högre utbildning eller inte. De som bor utanför Falkenberg är i
högre utsträckning ensamstående och bor i hyreslägenhet i jämförelse med de som bor i
Falkenberg, vilka i högre utsträckning bor med en partner (sambo, make/maka), i radhus
eller villa som de äger. De som har högre utbildning bor i högre utsträckning i lägenhet än
dem som inte har högskoleutbildning. De som har högskoleutbildning har barn i mindre
utsträckning än de som inte har högskoleutbildning. Kvinnor har barn i högre utsträckning
än män. De som inte har högskoleutbildning är arbetslösa i högre utsträckning än de som
har högskoleutbildning. Den främsta anledning till att 25-åringarna har flyttat från
Falkenberg är studier och den främsta anledningen till att 25-åringar har flyttat till
Falkenberg är arbete samt att man träffat en partner. Bland dem som flyttat från Falkenberg
kan hälften tänka sig att flytta tillbaka medan den andra hälften inte tänker sig det.
En majoritet av samtliga 25-åringar instämmer i att deras familjer och vänner
förhåller/förhållit sig intresserade, förstående, kunniga och positiva till deras studier. En större
andel av dem som har högre utbildning än dem som inte har högre utbildning anser att
deras familjer och vänner förhåller/förhöll sig intresserade, förstående och positiva till deras
studier. Däremot beskrivs inte föräldrar och vänner vara mer kunniga i deras studier i
någon av grupperna. Skillnaden i hur vänner förhåller/förhöll sig till studier finns även
mellan kvinnor och män där kvinnorna anser att deras vänner förhåller/förhöll sig mer
intresserade, kunniga, förstående och positiva till deras studier än vad männen gör.
En stor andel, 42 procent, anser inte att någon i deras omgivning har haft stor betydelse för
deras val av yrke eller utbildning. De som har störst betydelse för val av yrke eller
utbildning är föräldrarna (mödrar och fäder har lika stor betydelse). Bland dem som har
högre utbildning har föräldrarna haft större betydelse för deras val av studier om de jämförs
med dem som inte har högre utbildning. Mödrarna har haft större betydelse för kvinnornas
val av yrke/studier och fäderna har haft större betydelse för männens val av yrke/studier.
Lärare har haft liten betydelse för 25-åringarnas val av yrke/studier. Dock har både
gymnasielärare och vänner haft större betydelse för dem som bor utanför Falkenberg än för
dem som bor i Falkenberg.
I synen på vuxenblivande (skaffa barn flytta hemifrån och försörja sig själv) anser de med
högskoleutbildning att det är lagom att detta sker i en senare ålder än bland dem som inte
har högskoleutbildning (gäller inte flytta hemifrån). Stabil inkomst, meningsfull fritid samt
vänner är de aspekter som värderas högst för att ha ett bra liv medan den aspekt som
värderas minst är högre utbildning. De som har högre utbildning skiljer sig från dem som
inte har högre utbildning genom att de värderar betydelsen av högre utbildning för att ha
ett bra liv och för att få jobb högre. De med högskoleutbildning värderar även att ha ett
meningsfullt arbete högre än dem som inte har högskoleutbildning. De som inte har
högskoleutbildning värderar att börja arbeta tidigt i livet för att få ett jobb som viktigare än
de som har högskoleutbildning, vilka istället värderar högre utbildning som viktigare för att
få ett bra jobb. De som har högskoleutbildning värderar att ha en relation högre än dem
som inte har högskoleutbildning. Kvinnor och män skiljer sig åt genom att kvinnor anser
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att de är viktigare än männen att ha ett fast arbete med stabil inkomst för att ha ett bra liv.
Kvinnor anser även att högre utbildning är viktigt för att ha ett bra liv och för att få ett bra
jobb än vad män gör. Däremot instämmer män i högre utsträckning än kvinnor att det är
viktigt att ha kontakter samt att börja arbeta tidigt för att få jobb. Det är viktigare för
kvinnor än för män att ha barn för att ha ett bra liv (speciellt viktigt är det för kvinnorna i
Falkenberg och minst viktigt är det för männen utanför Falkenberg). De som bor utanför
Falkenberg anser att det är viktigt att ha en högre utbildning för att ha ett bra liv och för att
få ett bra jobb i högre utsträckning än dem som bor i Falkenberg (speciellt viktigt är det för
kvinnor utanför Falkenberg).
Över fyra femtedelar av dem som inte studerat på högskola eller universitet anser inte att de
har gått miste om något för att de inte har studerat. Av dem som anser att de har gått miste
om något så är det arbete, kunskap och utbildning samt sociala aspekter som lyfts fram. De
25-åringar som läser/har läst på högskola/universitet anger vad de vill uppnå i vad som kan
grupperas i åtta olika kategorier: arbete, kunskap och utbildning samt sociala aspekter men
även personlig utveckling och ett framgångsrikt liv. Över fyra femtedelar av dem som har
läst på högskolan anser inte att de har gått miste om något för att de har studerat. Bland
dem som anser att de har gått miste om något lyfts konsumtion, ekonomi samt sociala
aspekter fram som något som de gått miste om.
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SAMMANFATTNING
Inom ramen för studien Strategier för ökad utbildningsnivå i Falkenbergs kommun har det
genomförts tre enkätundersökningar bland unga; grundskoleelever i årskurs nio,
gymnasieelever i årskurs tre och 25-åringar med anknytning till Falkenberg. Syftet var att få
en bild av hur unga personer med anknytning till Falkenbergs kommun betraktar
utbildning och det framtida livet. Det kan konstateras att resultaten i de tre
enkätunderökningarna i olika ålderskohorter i flera avseenden visar samstämmiga resultat. I
denna sammanfattning presenteras de mest centrala resultaten från enkätundersökningarna.

Högre utbildning
De för denna studie mest centrala frågorna i enkätstudierna riktar fokus mot de ungas
inställning till studier på högskola eller universitet, det vill säga högre utbildning. Överlag
svarar en övervägande majoritet av eleverna i grundskolan och gymnasiet att de vill gå
vidare till högre studier längre fram i livet. Avsevärt högre andel av eleverna som går i
gymnasiet (72 procent) svarar att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i jämförelse
med andelen av grundskoleeleverna (55 procent). Det hänger troligtvis samman med att
valet till högre studier är mer närvarande för gymnasieeleverna eftersom de närmar sig slutet
på sin gymnasieutbildning och de måste finna en ny sysselsättning i livet. Det är dock
viktigt att poängtera att det finns en överrepresentation av flickor på studieförberedande
program och ett högt bortfall av pojkar på yrkesförberenade program i gymnasiestudien,
vilket sannolikt är den främsta bidragande orsaken till den höga andel som vill gå vidare till
högre studier bland gymnasieeleverna. Trots denna snedfördelning i gymnasieenkäten kan
det betraktas som att en förvånansvärt hög andel av eleverna både i grundskolan och på
gymnasiet uppger att de vill studera vidare på högskola eller universitet i relation till hur
många som faktiskt läser vidare. En majoritet av de personer som någon gång under livet
väljer att läsa en högre utbildning påbörjar sina studier före 24-års ålder, även om det
förekommer individer som läser senare i livet. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 36
procent av alla 24-åringar i Falkenbergs kommun och 43 procent i hela riket påbörjat eller
genomgått högre studier (SCB statistikdatabasen). Av de 25-åringar som har besvarat
enkäten inom ramen för föreliggande studie svarar närmare hälften (48 procent) att de läser
eller har läst vidare på högskola eller universitet. Det är således en högre andel som uppger
att de har läst vidare i jämförelse med Statistiska centralbyråns statistik över såväl 24-åringar
i Falkenberg som i riket i stort. Den troliga förklaringen är att en högre andel av 25åringarna med högre utbildning har valt att besvara enkäten i jämförelse med dem utan
sådan utbildning och att det därmed finns en snedfördelning i materialet.
Det framgår flera statistiskt signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar i grundskoleoch gymnasieenkäten när det gäller inställning till högre studier. Avsevärt fler flickor än
pojkar i de båda studierna svarar att de vill läsa vidare på högskola eller universitet i
framtiden. Könsskillnaderna är genomgående påtagliga och är högre i gymnasiestudien i
jämförelse med grundskolestudien. Könsskillnaderna är förväntade eftersom fler unga
kvinnor läser på högskolor och universitet i jämförelse med unga män. I Falkenberg
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kommun har 40 procent av kvinnorna och 33 procent av männen i 24-årsåldern genomgått
eller påbörjat högre studier (SCB statistikdatabasen).
En av de teoretiska utgångspunkterna i föreliggande studie är Bourdieus teorier om
reproduktion av klass genom olika former av kapital. Utbildning och kunskap betraktas
som en sådan kapitalform. Av resultaten i enkätstudierna framträder som förväntat
statistiskt signifikanta samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och de ungas
inställning till högre studier som visar att elever i grundskolan och på gymnasiet som svarar
att en eller båda föräldrarna har högre utbildning också själva i hög utsträckning uppger att
de är motiverade att läsa vidare på högskola eller universitet i framtiden. En hög andel av de
elever som svarar att ingen av föräldrarna har högre utbildning är själva osäkra på högre
studier. Av resultaten i den tredje enkätstudien framgår att fler 25-åringar som har svarat att
deras föräldrar har högre utbildning har själva svarat att de har påbörjat eller genomgått en
högre utbildning. Emellertid har hela 42 procent av de 25-åringar som har uppgett det
sistnämnda svaret även svarat att ingen av deras föräldrar har en högre utbildning. Det
innebär att en stor andel av 25-åringarna bryter mot sina föräldrars utbildningskapital och
gör en klasskarriär.
Ett synnerligen intressant resultat är att en högre andel av flickorna än av pojkarna i
grundskolan och på gymnasiet svarar att de är motiverade till högre studier trots att
föräldrarna inte har genomgått en högre utbildning. Det innebär att reproduktionen av
föräldrarnas utbildningskapital ter sig starkare bland pojkar än bland flickor.
Ett något oväntat men intressant resultat från enkätundersökningarna hänger samman med
Falkenberg som plats. Resultaten från grundskoleenkäten, och delvis gymnasiestudien, visar
för det första att familjens anknytning till Falkenbergs kommun samverkar med föräldrars
utbildningsnivå. Föräldrar som är födda någon annanstans än i Falkenbergs kommun
uppges ha högre utbildning än de som är födda i Falkenberg. Dessutom tenderar de elever
som har minst en förälder som är född någon annanstans än i Falkenberg att vara mer
motiverade till högre utbildning i jämförelse med de vars båda föräldrar är födda i
Falkenberg, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå. För det andra samverkar de ungas
motivation till högre studier med hur de unga ser på sin framtid i Falkenberg. De elever
som svarar att de vill läsa något så att de kan flytta från Falkenberg som vuxna är mer
motiverade till högre studier än de som svarar att de vill läsa något så att de kan stanna i
Falkenberg. De senare är i större utsträckning än de förra osäkra på högre utbildning. Det är
avsevärt fler flickor än pojkar som uppger att de vill utbilda sig på högskola eller universitet
i framtiden och som svarar att de vill flytta från Falkenbergs kommun när de blir vuxna.
I studien av 25-åringarna framgår att av dem som inte längre bor i Falkenbergs kommun
har en högre andel högskoleexamen eller läser på högskola eller universitet vid tiden för
studien, i jämförts med dem som bor i Falkenberg. Av dem som bor på annan ort än
Falkenberg svarar 66 procent och av dem som bor i Falkenberg uppger 34 procent att de
har en högre utbildning. Det framgår att det i denna studie är en något lägre andel 25åringar i Falkenberg med högre utbildning i en jämförelse med Statistiska centralbyråns
statistik som visar på 36 procent (SCB, statistikdatabasen, 2013). Det beror dock på att det
som efterfrågas i denna studie är avslutad högskoleutbildning medan Statistiska
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centralbyråns statistik även inkluderar pågående utbildning. Emellertid är andelen
högutbildade 25-åringar som bor utanför Falkenbergs kommun överrepresenterade.
Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten i de första två enkätstudierna visar att en
majoritet av eleverna i grundskolan och på gymnasiet i Falkenbergs kommun vill läsa vidare
på högskola eller universitet i framtiden men att de i hög utsträckning även vill flytta från
kommunen när de blir vuxna. Det är i synnerhet flickor som är motiverade till högre
studier och som vill flytta från Falkenberg. Pojkar är i lägre grad motiverade till högre
studier och vill i högre grad stanna i Falkenberg som vuxna. Resultatet från enkätstudien
bland 25-åringar bekräftar bilden som ges i de första två enkätstudierna då resultatet visar
att en majoritet av dem som har högre utbildning inte längre bor kvar i Falkenbergs
kommun och en majoritet av dem är unga kvinnor. Kanske kan resultatet tolkas som att det
finns en platsbunden inställning bland unga i Falkenberg om att högre utbildning inte är så
viktig för den som vill bo kvar och arbeta i kommunen men för den som väljer högre
utbildning är det en fördel att flytta någon annanstans för att få ett bra liv och/eller ett
adekvat arbete. Det är även möjligt att de unga som vill flytta någon annanstans använder
högre utbildning som ett sätt att ta sig ifrån Falkenberg.

Vuxnas stöd i de ungas studier
I föreliggande enkätstudier ställs flera frågor om omgivningens, i synnerhet de vuxnas, stöd
i de ungas studier. Frågorna i enkäten till 25-åringarna skiljer sig något från frågorna i
grundskole- och gymnasieenkäterna. Av de sistnämnda enkäterna går att utläsa vilket stöd
eleverna anser att de får av sina föräldrar, till exempel när det gäller hjälp med läxor
och/eller om föräldrarna förklarar om det är något i skolarbetet de inte förstår. I dessa
enkäter ställs genomgående separata frågor om upplevelsen av moderns respektive faderns
intresse och stöd. I 25-åringarnas enkät ställs fler frågor, utöver frågan om familjen visar
intresse för deras studier, efterfrågas om de är kunniga i det de unga studerar samt om de
förhåller sig förstående och positiva till deras studier.
Av samtliga enkätstudier i föreliggande enkätstudie framgår att respondenterna anser att
deras föräldrar är intresserade av deras studier. Resultaten i grundskole- och
gymnasiestudien visar på viss könsbundenhet då något fler flickor än pojkar svarar att deras
mor visar intresse och ger dem stöd i studierna medan något fler pojkar än flickor uppger
att deras far visar intresse och ger dem stöd. Överlag visar dock resultatet att fler elever
upplever att de blir stöttade i skolarbetet av sin moder än av sin fader. En trolig förklaring
är att mödrar överlag har högre utbildning än fäder.
Resultatet i samtliga föreliggande enkätstudier och i tidigare genomförda undersökningar
visar att föräldrar med högre utbildning oftare stöttar sina barn i deras skolarbete än
föräldrar utan sådan utbildning. Detta är en av de centrala utgångspunkterna i Bourdieus
teori, där utbildning beskrivs som socialt och kulturellt kapital som överförs från föräldrar
till barn. Denna reproduktion av utbildningskapital framgår tydligt i samtliga enkätstudier
eftersom resultatet visar att barn är mer motiverade till högre studier om de har föräldrar
som är intresserade av deras studier och har förmåga att stötta sina barn i skolarbetet. Ett
intressant resultat från studien bland 25-åringarna är att de som själva har genomgått en
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högre utbildning uppger att deras föräldrar i hög utsträckning har visat intresse, förståelse
och varit positiva till deras studier men inte nödvändigtvis varit kunniga inom det område
de studerar. Resultatet kan visa på att föräldrars attityd till sina barns studier är viktigare än
deras faktiska stöd och kunnande i deras skolarbete när det gäller att öka barnets
studiemotivation.
I grundskole- och gymnasiestudien framgår att de flesta elever anser att de får stöd i sina
studier av lärare och att lärare är engagerade i sin undervisning. Resultaten visar på ett
signifikant samband mellan upplevt stöd från lärare och motivation för högre studier.
Eleverna i den motiverade grupp 1 svarar i större utsträckning än eleverna i den osäkra
grupp 2 att de fått stöd av de flesta lärarna i sitt skolarbete i båda enkätstudierna. Ett
anmärkningsvärt resultat är att sex procent av pojkarna och ingen av flickorna i
grundskolestudien svarar att de inte får något stöd av någon lärare alls.

Omgivningens betydelse för val av yrke och utbildning
Det ställdes frågor i samtliga enkätstudier om vilka personer som har varit viktiga för de
unga i valet av utbildning och yrke. I grundskole- och gymnasiestudien ställdes även mer
ingående frågor kring kontakter med studie- och yrkesvägledare, stöd och råd från vuxna i
omgivningen och andra viktiga förutsättningar inför valet av utbildning samt frågor med
öppna svarsalternativ om ytterligare önskat stöd. Överlag är en del unga helt på det klara
med vad de vill arbeta med i framtiden och vilken utbildning de ska välja för att ta sig dit.
Det förekommer dock en osäker grupp elever som inte vet vad de vill arbeta med i
framtiden eller vad de vill gå för utbildning och som efterfrågar mer stöd från vuxna i
omgivningen. Den osäkra gruppen utgörs sammantaget av ungefär 15 procent av eleverna i
grundskolan och cirka 20 procent av eleverna i gymnasieskolan.
Det framgår i samtliga enkätstudier att föräldrarna, och i synnerhet mödrar, har störst
betydelse för de ungas val av utbildning och framtida yrke. Resultaten från grundskole- och
gymnasiestudierna visar att cirka hälften har svarat att deras mor var viktig för valet av
utbildning och yrke. Nästan lika många har svarat att deras far var viktig för dessa
framtidsval. Både flickor och pojkar har uppgett i störst utsträckning att deras mor var
viktig för valet men något fler flickor än pojkar har svarat att deras moder var viktig och
något fler pojkar än flickor att deras fader var viktig. De elever som är motiverade till högre
studier uppger att föräldrarna har varit viktiga i större utsträckning än de som är osäkra på
högre studier för deras val av utbildning och framtida yrke. När det gäller resultaten från
enkätundersökningen bland 25-åringar har störst andel (42 procent) anmärkningsvärt
svarat att ingen person har haft betydelse för deras val av utbildning och framtida yrke. I
näst högst utsträckning uppger 25-åringarna dock att deras båda föräldrarna haft betydelse
för deras val, lika höga andel uppger mor som far (28 procent). Även i denna enkätstudie
framträder samband med kön med skillnaden att unga män i högre utsträckning har svarat
att deras far än deras mor har haft betydelse för deras utbildning och en högre andel flickor
har svarat att deras mor än deras far har haft betydelse. Avsevärt fler av 25-åringarna som
har högre utbildning svarar att deras föräldrar har haft betydelse för deras val av utbildning
och yrke. Även dessa resultat kan diskuteras utifrån Bourdieus teorier om hur familjens
sociala och kulturella kapital överförs till barnen.
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Det framgår av grundskole- och gymnasiestudierna att det förekommer elever som inte
anser att de fått tillräckligt stöd från vuxna i deras framtidsval. I grundskolestudien svarar
15 procent att de inte fått tillräckligt stöd från vuxna och i gymnasiestudien uppger 20
procent att de saknat stöd från vuxna. I de båda studierna beskriver eleverna att det är
stödet i skolan som brister. Exempelvis uppger 15 procent av eleverna i grundskolan och 33
procent av eleverna i gymnasiet att de aldrig har besökt en studie- och yrkesvägledare och
många av dem skulle vilja göra det för att få råd i sina utbildnings- och yrkesval. Många
beskriver studie- och yrkesvägledarna som frånvarande eller svåra att bestämma träff med.
Vissa önskar att alla elever skulle få gå på obligatoriska enskilda möten en studie- och
yrkesvägledare, åtminstone under det sista året på respektive stadium. Av de som har träffat
studie- och yrkesvägledarna önskar många ett större och tydligare stöd där de får möjlighet
att mer ingående diskutera sin framtid. I båda enkätstudierna uppger relativt få elever att
studie- och yrkesvägledare har haft betydelse för deras framtidsval. Emellertid har en högre
andel elever i grundskolan än i gymnasiet uppgett att en studie- och yrkesvägledare har haft
betydelse för deras framtidsval. I gymnasiestudien har istället en avsevärt högre andel
uppgett att en eller flera lärare har haft betydelse för deras val av utbildning och yrke än en
studie-och yrkesvägledare. Flera elever i de båda enkätstudierna efterfrågar mer kunskap om
vad olika utbildningar och yrkesval innebär. Några beskriver hur de hade önskat att det
kom besök från högskolor och universitet och informerade om olika utbildningar och vad
de kan leda till för arbeten. Andra efterlyser att vuxna yrkesverksamma kommer och
berättar om deras arbeten eller att eleverna skulle få göra mer praktik och fältstudier för att
förstå olika yrkesgrupper.
Det är uppenbart att elever i grundskolan och gymnasiet efterfrågar mer stöd och
vägledning i framtidsval från vuxna i skolan. De elever vars föräldrar av olika skäl inte kan
stötta dem i sina framtidsval, kanske för att de själva har bristande kunskap om samhället,
blir utelämnade till sig själva eller andra aktörer. Grundskolan, men även gymnasieskolan,
kan betraktas som en arena som ska väga upp familjens samhällsklassade reproduktion av
kunskapskapital och möjliggöra för unga att hitta andra vägar i livet.

Framgångsfaktorer i livet
Det är svårt att genom enkätundersökningar med förformulerade svarsalternativ kartlägga
vad unga personer tycker är framgångsfaktorer i sitt framtida liv. I enkätstudierna fick de
unga respondenterna ta ställning till ett antal påståenden om vad de betraktar som ett
framgångsrikt liv med fokus på deras egen framtid. I samtliga enkätstudier riktade de
påståenden, som högst andel respondenter instämde i, fokus mot att ha vänner och en
meningsfull fritid. De unga respondenterna instämde även i hög utsträckning i att det är
viktigt att ha ett fast jobb med en stabil inkomst. Därefter kommer påståenden om att träffa
en partner, bilda familj och skaffa barn, vilket en något lägre andel respondenter uppger
vara viktigt för ett framgångsrikt liv. Påståenden om att ha ett meningsfullt arbete och att
tjäna mycket pengar kommer längre ned på listan. Ett intressant resultat är att på sista plats,
det vill säga det påstående som en lägst andel instämmer i, att det är viktigt är att skaffa en
högre utbildning för ett bra liv. De övergripande resultaten visar att de unga i samtliga
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enkätstudier betraktar den egna fritiden som viktigare än familj, arbete och högre
utbildning.
För att förstå hur de unga värderar högre utbildning ingick en fråga i enkäten till 25åringarna om vad de som har studerat på högskola eller universitet beskriver att de ville
uppnå med sina studier. Flera uppger att de ville uppnå ett framgångsrikt liv samt arbete,
kunskap och sociala relationer men även personlig utveckling. På en motsvarande fråga fick
de som inte har studerat på högskola eller universitet uppge vad de tror att de har gått miste
om. Inget av deras svar tar upp ett framgångsrikt liv eller personlig utveckling utan samtliga
svar kretsar kring arbete, kunskap och sociala relationer. Resultaten från enkäten till 25åringarna visar även att män som bor i Falkenbergs kommun i högre utsträckning än
samtliga kvinnor och män som inte bor kvar i kommunen svarar att det är viktigt att ha
kontakter för att få ett jobb och att börja arbeta tidigt för att få en säker inkomst. Män i
Falkenberg svarar även i högst utsträckning att det är viktigt att tjäna pengar för att ha ett
bra liv. Resultaten kan vara en indikator på att det i Falkenbergs kommun är lättare för
män än kvinnor att få välbetalda arbeten via kontakter, vilket kan vara en av anledningarna
till att pojkar i högre utsträckning än flickor vill stanna i Falkenberg i framtiden.
Avslutningsvis svarar kvinnor som inte bor kvar i Falkenbergs kommun i högst utsträckning
att högre utbildning är viktigt för ett bra liv. Tidigare har resultatet diskuterats utifrån
möjligheten att det finns en platsbunden inställning bland unga i Falkenberg om att högre
utbildning inte är så viktig för den som vill bo kvar och arbeta i kommunen men för den
som väljer högre utbildning är det en fördel att flytta någon annanstans för att få ett bra liv
och ett adekvat arbete. Svarsfördelningen på de olika påståendena om framgångsfaktorer i
livet förstärker dessa resultat. Det framgår att det främst är kvinnor som värdesätter högre
utbildning och att det hänger ihop med deras behov att flytta ifrån Falkenbergs kommun.
Det går dock inte att avgöra om dessa kvinnor använder högre utbildning som ett sätt att ta
sig ifrån Falkenberg eller om de kvinnor som vill utbilda sig vid högskola eller universitet
behöver flytta från Falkenberg för att finna ett arbete som stämmer överens med deras
utbildningsnivå.
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Bilaga 3

Unga vuxnas syn på sina liv och framtidsval
En kvalitativ studie bland 25-åringar med anknytning till
Falkenbergs kommun
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INTRODUKTION
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomförts med 25åringar. Totalt presenteras 23 intervjuer. Dessa är indelade i kategorierna: ”Bor i
Falkenberg, har läst eller läser på högskola eller universitet”, ”Bor i Falkenberg, har inte läst
på högskola eller universitet”, ”Bor utanför Falkenberg, har läst eller läser på högskola eller
universitet” samt ”Bor utanför Falkenberg, har inte läst på högskola eller universitet”.
Under varje kategori behandlas följande teman: ”Tankar om utbildning”, ”Tankar om
arbete” samt ”Tankar om relationer, fritidsintressen och framtiden”. Kapitlet avslutas med
en sammanfattning som består av tre teman. Det första temat, ”Att studera vidare på
högskola/universitet eller inte – om att ”välja” väg i livet och omgivningens betydelse”
belyser olika faktorer som inverkat på de ”val” som intervjupersonerna har gjort när det
gäller att läsa vidare eller inte. Det handlar också om vilken typ av stöd från omgivningen
och skolan man har haft eller upplevt att man har saknat när det gäller frågor som rör högre
utbildning. Det andra temat, ”Att leva ett bra och framgångsrikt liv”, behandlar de olika
värden och livsmål som intervjupersonerna har lyft fram i sina resonemang om framtid,
arbete och vad som just kan ses som ett bra och framgångsrikt liv. I det här avseendet
framträder både beröringspunkter och skillnader mellan dem som har läst vidare på
högskola/universitet och bland dem som inte har det. Det finns också vissa variationer
inom dessa respektive grupper. Det tredje temat ”Falkenberg – staden som andas lugn”
handlar om vilka bilder av Falkenberg som intervjupersonerna förmedlat i intervjuerna.
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Bor i Falkenberg, har läst eller på högskola eller universitet
Om intervjupersonerna
•

Mårten läser en fristående kurs i musikproduktion.

•

Emilia utbildar sig till socionom och är inne på sitt sista år av sina högskolestudier.

•

Miriam har läst en socionomutbildning och arbetar sedan sin examen som
socionom.

•

Henrik läser geografi och tar snart sin examen.

•

William avslutade sina lantbruksstudier för två år sedan och arbetar sedan dess på
en gård.

•

Saga har läst en ekonomiutbildning och arbetar på en bank sedan två år tillbaka.

•

Helena läser fristående kurser inom området internationella relationer.

Tankar om utbildning
Henrik upplever att han var en engagerad, men busig elev under grundskoletiden. Han
uppskattade skolan mycket. Det var ofta en lugn miljö med bra lärare som engagerade sig i
varje elev. Henriks föräldrar var alltid noga med att han gjorde läxorna. De fanns alltid,
som Henrik beskriver det, i bakgrunden utan att styra för mycket. De litade på Henrik och
det var framförallt upp till honom själv vilka betyg han skulle sträva efter att få. Han läste
det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och det var framförallt två anledningar
bakom detta val. Dels berodde det på att hans bästa kompis i grundskolan valde natur, och
dels berodde det på att ett sådant program, enligt Henrik, öppnar upp för flera
valmöjligheter när det gäller att läsa vidare på högskola eller universitet. Han minns inte att
han pratade med någon studie- och yrkesvägledare angående gymnasievalet. Däremot
kommer han ihåg att klassen fick göra studiebesök på gymnasiet och besöka två olika
utbildningsprogram. Henrik ångrar inte att han läste natur. Framförallt var han oerhört
nöjd med den klass han gick i. Där var det god sammanhållning och bra klimat. Det var
inte självklart för honom från början att sedan läsa vidare på universitet.
Det här med vidare studier växte fram under gymnasiet. Det var roligt det vi gjorde i
skolan. Att vissa i klassen hade siktet inställt på högre studier, det påverkade mig. (Henrik)

Själva valet att läsa geografi var inte heller självklart för Henrik. Han ville läsa någonstans
där han hade många vänner, vilket påverkade valet av högskola/universitet. Han resonerade
aldrig med en studie- och yrkesvägledare om att läsa vidare efter gymnasiet. Anledningen
till det var att han efter studenten hade bestämt sig för att ta en paus med studierna och då
kändes det inte meningsfullt att prata med en studie- och yrkesvägledare om vad han
eventuellt skulle göra om några år. Henrik minns inte att lärarna talade något om vidare
studier. Å andra sidan kanske det inte hade varit nödvändigt, menar Henrik, då man kan
läsa sig till en hel del på nätet.
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Miriam har alltid uppskattat skolan. Hon har haft bra och engagerade lärare som har
erbjudit elever extra stöd när det behövts, exempelvis i form av extra lektioner. Än idag
hälsar hon på gamla lärare och pratar med dem en stund om hon stöter på dem på stan.
Jag kände alltid ett sorts band med mina lärare. Alla andra kände säkert likadant men jag
tyckte alltid att jag hade bra kontakt med mina lärare och de tyckte om mig. (…) Jag har
alltid varit målmedveten, det sa alltid lärarna. (Miriam)

Hennes familj kommer från ett annat land och de poängterade alltid för Miriam och
hennes syskon att skola och utbildning var viktigt. Hennes pappa försökte lära barnen att
läsa tidigt och gjorde egna matteböcker till barnen för att de skulle ”ligga steget före”.
Under gymnasietiden höll sig föräldrarna lite mer i bakgrunden, men de var alltid noga
med att se betygen i slutet av vårterminen. Föräldrarna har aldrig försökt styra vad barnen
ska läsa men de har alltid velat att barnen ska prioritera skolan och läsa vidare på högskola
eller universitet. Miriam missade aldrig några moment i skolan och försökt att sträva efter
så höga betyg som möjligt. Överlag uppfattar hon att nästan alla jämnåriga tjejer har haft
samma inställning till skolan men att killarna mest betedde sig som ”clowner” i skolan.
Hon läste samhällsprogrammet på gymnasiet. Under högstadietiden var hon egentligen
inne på att läsa någon frisörlinje på gymnasiet. Men hon kom att tänka om då hon
diskuterade gymnasievalet med en av sina lärare.
(…) då fick jag för mig att jag skulle bli frisör, fråga mig inte varför, och då kommer jag
ihåg att han [läraren] sa till mig: ”Ska du verkligen välja det? Du som har så bra betyg”.
Eller något sådant där. Och det fick mig att tänka, han hade ju faktiskt rätt. (Miriam)

Miriam önskar att fler lärare i skolan hade pratat om vilka möjligheter det finns efter
skolan.
Men jag tror det skulle varit bättre om det var lite mer fokus på vad man vill bli. Det var
inte så mycket sådant snack faktiskt (…) Jag tänker bland lärare i undervisningen. Att det
ska vara lite mer prat om vad man kan bli och vad man jobba med. För det vet jag, vi
pratade aldrig om det. Det finns ju många olika grejer man kan jobba med som är bra för
samhället. (Miriam)

Redan under gymnasietiden visste hon att hon ville läsa vidare efter studenten. Så hon var
noga med att välja ämnen under gymnasiet så att hon fick behörighet till att läsa vidare.
Miriam satt mycket och googlade när hon skulle bestämma sig för vad hon skulle studera
för något på universitet eller högskola. Egentligen tror hon att hon inte ens visste vad
socionom var för något, men så läste hon om olika yrken på någon sida på internet och
förstod att det kanske var något för henne. Det var helt rätt val för henne att läsa till
socionom och hon ser stora möjligheter i att kunna utvecklas inom yrket då det är så brett.
William kände sig alltid stressad under sin skoltid. Han gick ofta med känslan av att aldrig
vara riktigt ”färdig” – man kunde ju alltid plugga mer. Det var viktigt för William att klara
av skolan, men det räckte med ett godkänt betyg för att han skulle vara nöjd. Hans
föräldrar ansåg också att det var viktigt att William och hans syskon klarade av skolarbetet.
De stöttade så mycket de kunde, men på grund av att båda arbetade mycket så var det svårt
- 127 -

att få tiden att räcka till. När William beskriver de första åren i grundskolan vill han
summera dem med orden ”strängt” och ”disciplin”.
Vår skola var, det var väldigt lugnt i de klassrummen för det gavs inte något utrymme för
flams om man säger så. Rasterna fick man ju göra vad man ville på men på lektionerna var
det tyst och man jobbade. (William)

Efter femte klass började William i en annan skola. Pedagogiken där präglades, enligt
William, mycket av individens eget ansvar för skolarbetet.
Det fanns dem som klarade det jättebra. Jag har väl varit en relativt social person så därför
tyckte jag att det var roligt att prata med polare och så istället så där försvann mycket tid
helt i onödan egentligen. Och då var jag, säg att jag var en medelelev då och dem som var
duktigare än mig klarade det bättre. Jag klarade det, ja okej, men dem som hade lägre
ambitionsnivå eller vad man ska kalla det för, där funkade det ju inte alls. (William)

William valde att läsa byggprogrammet på gymnasiet. Han har alltid varit intresserad av att
snickra, som han uttrycker det. Tillsammans med en kompis, som han delar sitt stora
intresse för jakt med, så byggde han exempelvis mycket jakttorn. Eftersom han egentligen
aldrig varit så intresserad av skolarbete, och då byggprogrammet erbjöd mycket praktik, så
föll det sig naturligt att välja detta program. Gymnasietiden minns han som rolig men
rörig. Han upplever att det ofta var lärarbyten och det kom in flera lärare på programmet
som egentligen inte var behöriga. William valde att vara ute på så mycket praktik som var
möjligt och han anser att man lärde sig betydligt mer ute på praktik än i skolan. Samtidigt
hade han hela tiden i bakhuvudet att det var angeläget att välja att läsa kurser som gjorde
det möjligt att kunna söka sig vidare till högskola eller universitet efter gymnasiet.
Exempelvis valde William att läsa matte C då han ansåg det som ett viktigt ämne för att
kunna ta sig vidare. William var noga med att försöka kolla upp vilka ämnen han behövde
för att ha behörighet till den utbildning han önskade att läsa efter gymnasiet. Han gick till
studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet men blev besviken.
Det måste jag säga… För jag bad flera gånger om att ta fram exakt vad jag behöver. Och
det var alltid så diffust. ”Du kanske behöver det här och det här”. Ja egentligen i efterhand
hade det varit bättre att tagit telefonen direkt och ringt till studierektorn på det program jag
ville läsa vidare på och fått det förklarat. När jag väl ringde fick jag de svar man behövde.
(…) Så det känner jag lite att det var ju faktiskt syons jobb och där kunde hon absolut
hjälpt till. Jag kan förstå att det kan vara jobbigt när folk inte är intresserade men när det
verkligen är någon som kommer till en så då kan man ju kanske begära lite mer. Så det var
jag lite missnöjd med. (…) Jag minns inte att det var några andra aktiviteter direkt eller att
syon var ute i klasserna. Man kan ju säga att i så fall var det kanske för lite information om
man inte minns det överhuvudtaget. (William)

Samtidigt, resonerar William, är det kanske inte bara studie- och yrkesvägledarens uppgift
att prata om vad som händer efter gymnasiet. Han hade önskat att lärarna eller
klassföreståndaren hade pratat mer om högre studier och öppnat upp tankarna lite, som
han uttrycker det. Lärarna var mest inne på vikten av att göra praktik och att eleven därmed
kunde knyta viktiga arbetskontakter för framtiden.
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För Williams del var det framförallt syskonen som öppnade upp ögonen för att utbilda sig
vidare efter gymnasiet. William valde en lantmästarutbildning och gick in med samma
inställning som tidigare i skolan – att klara studierna med godkänt betyg. Även om han
hade arbetat på familjegården, som han gör idag, utan sin examen så tror han att det är
viktigt att vidareutbilda sig. Skulle han till exempel skada sig framöver öppnar en examen
och utbildning i botten upp för att han kanske skulle kunna arbeta någon annanstans än på
familjegården.
Emilia har alltid känt att hon gjort vad som krävts för att hon ska klara sig i skolan. Men
hon önskar att hon hade haft ännu mer engagemang för att kunna göra det där ”lilla extra”.
Kanske hade hon kunnat få ännu bättre betyg om hon lagt ner lite mer tid på sina studier.
Emilias föräldrar har alltid engagerat sig i skolarbetet och kollat så att läxorna varit gjorda.
Men de har aldrig ställt några ytterligare krav på att hon skulle satsa på det högsta betyget.
Överlag anser Emilia att hon har haft engagerade lärare såväl under grundskole- som
gymnasietiden. Hon minns särskilt en lärare i grundskolan som då var nyutexaminerad och
som var väldigt strukturerad och ”ville mycket”. Flera av Emilias vänner har alltid engagerat
sig i skolarbetet, men Emilia har själv upplevt och upplever än idag att det är lätt att bli
distraherad av andra saker när man ska sätta sig och plugga. Nuförtiden finns det till och
med ännu fler ”störmoment” än när hon själv gick i gymnasiet.
Så jag tror jag har nog fortfarande samma studieteknik att det är liksom, jag har svårt att få
den där ron. När man väl har satt sig då flyter det på men innan…att ta det steget till att
bara sätta sig, då ska det göras mycket grejer och om man jämför nu och då i gymnasiet om
man säger så har ju Internet kommit nu på ett helt annat sätt och då blir det ju att man ska
kolla facebook (…) Det blir ju att mer störmoment har kommit än när jag gick på
gymnasiet. (Emilia)

På gymnasiet läste Emilia ett program som kombinerade både samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga ämnen tillsammans med idrott. Hon gick i en liten klass med bara 13
elever och alla var mycket sportintresserade. Därför var alla ganska tävlingsinriktade även
när det gällde studier, tror Emilia. Anledningen till att hon valde just det här
gymnasieprogrammet, som bara fanns under ett par år, var framförallt hennes stora intresse
för idrott.
Jag var inne på både samhälle och natur. Jag kände att jag ville ha någon utbildning som
man kunde studera vidare efter. För det hade jag redan bestämt, att jag ville studera vidare.
Sen var jag ju inte riktigt säker på vad jag ville studera vidare. Jag hade tankar om polis och
så men så blev det att denna utbildning kom och det var idrott och så och sen gjorde det
nog lite att en av mina barndomskompisar, hon har jag alltid gått med i skolan, hon valde
också den linjen. Så vi har ju följts åt hela vägen. (Emilia)

Både gymnasievalet och valet att studera vidare till socionom tog Emilia upp med sina
föräldrar, men de har aldrig försökt styra Emilia eller hennes syskon i någon särskild
riktning. Barnen har fått välja sina egna vägar och föräldrarna har stöttat dem i sina val. När
det gäller såväl gymnasievalet som valet att läsa vidare efter studenten så talade Emilia aldrig
med någon studie- och yrkesvägledare. Hon gjorde sin egen ”research” och när hon skulle
ta reda på exempelvis behörighetskrav gällande socionomutbildningar gick hon in på olika
internetsidor, bland annat studera.nu. Emilia pratade också med några av sina äldre syskon,
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klasskompisar och vänner när det gällde vidare studier. Snart tar Emilia sin examen och då
väntar ett vikariat där hon redan gör sin praktik sedan ett tag tillbaka.
Saga tycker att det var roligt i skolan. På låg- och mellanstadiet var lärarna mycket
engagerade. Men på högstadiet och under gymnasietiden så träffade man så många lärare,
varav flera inte verkade vara särskilt intresserade av att undervisa. Saga minns att
klassföreståndarna brukade vara bra men sedan var det väl ungefär hälften av lärarna som
hon upplevde som engagerade. Då Sagas pappa själv arbetar som lärare har hon alltid
upplevt att han intresserat sig för hennes studier och att läxorna var gjorda. Saga valde att
läsa det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Mest för att det var ett program
och att hon var intresserad av att läsa ekonomi. Redan under gymnasietiden visste hon att
hon skulle läsa vidare på högskola eller universitet, men inte riktigt vad. Saga kan inte
minnas att det var någon annan som påverkade hennes val av gymnasieutbildning.
Möjligen spelade det roll att några kompisar också valde samma program, men flera
kompisar valde också det naturvetenskapliga programmet. Saga var bitvis skoltrött under
gymnasiet men såg till att plugga så att hon fick hyfsade betyg. Efter studenten arbetade
hon i en matbutik, men kände sig understimulerad. Hon sökte in på högskolan och läste
bygg- och fastighetsekonomi efter att en vän hade tipsat henne om utbildningen. Under
gymnasietiden var det mest med kompisarna som Saga diskuterade högskole- och
universitetsstudier. I efterhand skulle hon önska att både studie- och yrkesvägledare och
lärare var lite mer aktiva när det gäller information om vidare studier. Exempelvis menar
Saga att det var många som läste det samhällsvetenskapliga programmet med ekonomi som
inriktning som inte visste att man ofta behövde läsa upp till matte C för att sedan kunna
läsa ekonomi på högskola eller universitet. Saga läste själv matte C men det var just för att
hon och hennes närmsta kompisar hade förstått att det var viktigt att ha den kursen i
bagaget om man ville läsa vidare. Efter två år på högskolan sökte Saga sommarjobb på en
bank. Det flöt på bra där och efter ytterligare sommarjobb året efter fick hon en fast
anställning.
Helena har dyslexi, men det var först i sjunde klass som detta utreddes och konstaterades.
Hon önskar att hon hade fått mer stöd från lärarnas sida under grundskoletiden. Helena
upplever att hon fick stöd från sin mamma som levde som ensamstående i flera år. På
gymnasiet läste hon mode och design och i och med att det var mycket praktiska moment
så upplevde Helena att skolan blev lite enklare än tidigare. Dessutom hade hon en lärare i
svenska som också hade dyslexi så Helena upplever att hon fick bra stöd från henne. För
Helenas del var det viktigt att välja något roligt på gymnasiet. Det tyckte hennes mamma
också när det diskuterade gymnasievalet hemma. Helenas bästa kompis valde även hon
samma program, vilket troligtvis hade en stor inverkan på Helenas val. Planen var aldrig att
läsa vidare på högskola eller universitet menar Helena. Det var inget hon diskuterade med
vare sig vänner, lärare eller studie- och yrkesvägledare under gymnasiet. Hon tänkte att hon
efter gymnasiet skulle arbeta i butik eller med sömnad på något sätt. Det blev ett butiksjobb
efter studenten, men sedan kände Helena att hon ville läsa vidare. Hon läste olika fristående
kurser men det tog ett tag innan hon hittade ”rätt”. Efter en utlandsresa började hon
intressera sig för internationella frågor och mänskliga rättigheter och började därefter läsa
en kurs som behandlade dessa områden.
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Mårten minns sig själv som en engagerad elev i grundskolan, även om han alltid har försökt
att göra minsta möjliga för att få ett godkänt betyg. Han gjorde hur som helst alltid läxorna
och kunde alla glosor utantill. Han upplever att både hans föräldrar och de lärare han hade
i grundskolan var engagerade och stöttade honom i skolarbetet. Även lärarna på gymnasiet,
där han läste på det naturvetenskapliga programmet, var engagerade och skapade mycket
motivation bland eleverna. För Mårtens del blev det natur då det innebär en god grund att
stå på och att man inte behöver läsa in massa ämnen sedan. Han upplever att det inte var
helt lätt att välja gymnasieprogram. Mårten minns inte att han talade med någon studieoch yrkesvägledare inför gymnasievalet men att föräldrarna uppmuntrade honom till att
välja just det programmet. Annars var han först inne på att välja det estetiska programmet.
Nu i efterhand är han glad att han valde det naturvetenskapliga programmet.
Det blev mycket tävling i klassen och alla sporrade varandra till bra betyg. Men det var
mycket klassfester också så man pluggade aldrig på helgen, eller så. (Mårten)

Under gymnasietiden blev det inte så mycket prat om högskole- och universitetsstudier
kompisar emellan. Lärarna pratade inte heller om vidare studier, men Mårten tycker att det
kanske inte är deras roll att göra det. Han minns inte att han fick någon information från
studievägledarna på skolan. Däremot kommer han ihåg ett studiebesök som klassen fick
göra på Chalmers. Det som fick Mårten att läsa vidare på universitet är hans stora intresse
för musik. Därför valde han en att läsa en kurs i musikproduktion. Men han ser studierna
mest som en hobby. Han har inget direkt mål med sina studier, men det hade varit roligt
att kunna starta någon förening med en fritidsgård där det skulle finnas en studio med
replokal för ungdomar som vill spela i band. Mårten vet inte vad han kommer att fortsätta
med efter att kursen i musikproduktion är avslutad.

Tankar om arbete
William har tidigare testat på att arbeta inom byggbranschen. Det var ett arbete som han
uppfattar som väldigt enformigt. Det var sju till fyra varje dag med samma arbetsuppgifter.
En sådan arbetssituation gör att William känner ”ångest” inför att gå till arbetet. Det gör
att man bara ser fram emot helgen och semestern och så ska det inte vara. Ett arbete ska
vara roligt. Att man utvecklas och ser resultat av det man gör är också viktigt för William.
Att tjäna mycket pengar är inte viktigt, men lönen ska räcka till mer än att ”bara klara sig”.
William vill gärna kunna åka ut och resa och lägga pengar på sitt jaktintresse.
Trygghet är det som Saga värderar högst med ett arbete. Ett tag var hon inne på att läsa till
mäklare men kom efterhand på att hon aldrig skulle vilja arbeta provisionsbaserat. Det är
viktigt att ha en stabil och bra inkomst och hon arbetar gärna regelbundna tider, till
exempel klockan nio till fem, och har helgerna fria för att göra andra saker. Att arbetet
känns meningsfullt och utvecklande är också viktigt.
Att man liksom känner att man gör något meningsfullt eller så. Att man inte sitter och
kollar på klockan hela tiden tycker jag är viktigt för det blir ju så tråkigt. Men det ska ju
inte bli för stressigt så att man inte hinner med heller, utan ja att det känns meningsfullt.
Att man har gjort någonting för någon annan eller så. Mervärde för någon annan. (Saga)
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Trygghet är också viktigt för Miriam. Att ha ett fast jobb med hyfsad lön och regelbundna
och inga obekväma arbetstider värderar Miriam högt liksom att känna att man hjälper
någon och gör skillnad. Att arbetsuppgifterna är varierande är också centralt. Det är inte
roligt om man kommer till arbetet varje dag och vet exakt vad som ska hända.
För Mårtens del är det viktigt att man trivs på sitt arbete. Det är viktigt att man inte känner
att man väntar på att få gå hem direkt när man kommer till arbetet, menar han. Att tjäna
pengar är också viktigt. Mårten vill gärna få lite över varje månad så att han alltid känner att
han kan köpa det han vill ha.
Emilia menar också att det är viktigt att trivas på sitt arbete och ha bra arbetskamrater.
Det är viktigt att trivas och känna att när jag vaknar upp och går till jobbet så känner jag att
det ska bli en rolig dag. Att jag inte känner usch och fy (…) Och att jag känner att jag kan
vidareutvecklas. Att man kan få kunskap, ja fortsätta då. Som där jag är nu. Där ser inte jag
att jag kommer att vara livet ut. Utan där ser jag mer en bra grund att vara ett tag. (Emilia)

För att få ett arbete där man kan vidareutvecklas är det nödvändigt, menar Emilia, med att
studera vidare på högskola eller universitet. Har man en utbildning i botten så kan man
vara med och konkurrera om betydligt fler arbeten än om du inte har en utbildning. Emilia
ser det som viktigt att kunna röra på sig när det gäller arbetet. Därför är socionomyrket en
bra bas eftersom det är en yrkeskategori som behövs i alla städer. Att socionomyrket också
är väldigt brett är en annan fördel, framhåller Emilia. Det gör att man kan arbeta med allt
från ekonomiskt bistånd till våld mot kvinnor och barn. För Emilias del är det också viktigt
att ha en bra chef.
Chefen och ledningen är viktig. Att det är han som ska hjälpa oss att dra, att det inte är
bara vi som arbetare som ska dra hela lasset utan han är också med och drar till målet dit vi
ska. Att han är en i gänget istället för att han står uppe och piskar liksom att ni ska ni göra
det här utan han är en som ska hjälpa oss att nå till de här målen och så. (Emilia)

Att ha ett meningsfullt och roligt arbete är viktigt för Henrik. Varierande arbetsuppgifter är
också något som han värderar högt liksom att få möjlighet att i perioder arbeta utomlands.
Det viktigaste för Helena är också att ha ett meningsfullt arbete.
Att man har kul och känner att man gör någonting nyttigt, någonting bra. Jag har ju jobbat
med sådana jobb där man känner att man går och drar fötterna. Jag går bara dit och gör det
jag ska och sedan går jag hem. (Helena)

Tankar om relationer, fritidsintressen och framtiden
Mårten anser att det är viktigt att ha familj. Inom fem år hoppas han på att han har barn
och familj. Han kan tänka sig att bo i Falkenbergstrakten, men gärna lite utanför och på
landet vid en sjö. Det kan vara svårt för honom att få ett arbete i Falkenberg, med tanke på
hans intresse för musik. Men möjligen kan det bli så att han bor i Falkenberg framöver men
arbetar i en annan stad. Annars försöker han att inte sätta upp så mycket mål i livet. Han
vill må bra och umgås med sina vänner och syssla med musik. Ett bra och framgångsrikt liv
för Mårten kännetecknas av att må bra och att varje dag är olik den andra. Det är också
viktigt att hans barn i framtiden känner att de mår bra och gör det som de vill göra. Han
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kommer att uppmuntra dem till att hålla många dörrar öppna men inte ”tvinga” dem till
att studera vidare på högskola eller universitet. Mårtens bild av Falkenberg är att det inte är
så vanligt att läsa vidare generellt sett.
Falkenberg är ju en industristad. Många fastnar eller åker iväg. Det är ju inget problem med
det. Många i Falkenberg nöjer sig. Man vill ha det lätta. Trygghet. Man vill inte läsa i fyra
till fem år och ta lån för man går ju hem klockan fem från sitt jobb och har det bra. (…)
Man vill ha det simpla livet när man kommer från Falkenberg. (Mårten)

Saga hoppas att hon och sambon skaffar sitt första barn inom fem år. Familj och vänner är
något som Saga prioriterar högt. Att träna och gå promenader med hunden är viktiga
fritidsintressen. Saga kan gärna tänka sig att bo i Falkenberg även i framtiden då det känns
som en ”trygg stad”.
Man känner ju till allting och så och sen hade jag någon kund som var i kassan som hade
flyttat hit som sa: ”Tycker du inte att det är tråkigt här, det händer ju ingenting”. Men då
tänker jag mer så att då blir de ju mer att man… jag tror inte att man hinner med alla de
där sakerna. Då gör jag hellre så att jag lever mitt vanliga liv och så åker man istället till
Göteborg eller Halmstad som är lite större då och hittar på saker där istället för att ha det
tillgängligt hela tiden. För jag gillar lugnet och den biten liksom. (Saga)

När Saga funderar över vilka mål hon har i livet tänker hon att det mest handlar om att må
bra och att ha en familj som mår bra. Att ha ett arbete man trivs med är också ett viktigt
mål liksom att kunna njuta och ha råd att åka på semester lite då och då. Ett bra och
framgångsrikt liv för Saga handlar om att familjen håller samman och att man har skrapat
ihop tillräckligt i pension för att även kunna leva gott på ålderns höst.
Med tanke på att Helena går en utbildning med inriktning mot globala och internationella
frågor så tror hon att det kanske blir svårt att få ett arbete i Falkenberg framöver. Störst
chans till ett kvalificerat arbete finns förmodligen i Stockholm eller utomlands, men det är
inte aktuellt att flytta just nu även om hon i framtiden gärna skulle arbeta internationellt.
Hon värdesätter närheten till familj och vänner alldeles för högt för att flytta så långt från
Falkenberg. Helena arbetar en hel del ideellt och går på mycket möten på kvällstid. Ett bra
och framgångsrikt liv bygger på att hon och familjen får vara friska och att hon har ett
arbete där hon trivs och har roligt.
Emilia har under flera år lagt mycket tid på att pendla mellan två olika städer för att utöva
den lagsport hon varit aktiv inom. Nu har hon dragit ner på träningen, men är fortfarande
intresserad. Om några år hoppas hon på att hon har familj och bor i hus. Men ”åren bara
försvinner”, som hon uttrycker det och det är svårt att hinna med allt. Hon kan tänka sig
att bo någonstans på västkusten framöver. Det kan bli Falkenberg men behöver inte bli det.
Bara det inte är allt för långt från anhöriga. Annars är det inte så viktigt för Emilia var hon
kommer att bo framöver. Bara det finns bra förbindelser att åka kollektivt till exempel.
Emilia har inte några direkta framtidsdrömmar. Ett bra och framgångsrikt liv för henne
handlar om att må bra och vara lycklig med nära och kära runtomkring sig. Att ha ett
arbete och en bostad där man trivs är också viktigt.
Williams stora fritidsintresse är jakt. Så fort han får möjlighet och några dagar ledigt så åker
han gärna iväg och jagar eller till särbon som bor och pluggar 60 mil ifrån William. Om
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några år hoppas han att de har barn tillsammans. Men det är viktigt att båda två är
färdigutbildade och är etablerade på arbetsmarknaden. William ser gärna att de bor på
landet i framtiden. Framförallt på grund av hans stora intresse för jakt och natur. Det är
inte viktigt för honom att bo i Falkenberg. Många av hans vänner har lämnat Falkenberg.
De flesta tycker att Falkenberg är ”pest” efter gymnasiet. De flyttar men återvänder ofta när
de blir äldre. Ett viktigt mål för William är familjebildning. Ett framgångsrikt liv handlar
för William om att ha ett bra arbete och att nära och kära får vara friska. Om tio år tror han
att han och särbon har några barn, att de har byggt ut något stall och kanske köpt en bit
åkermark till.
Miriams fritidsintressen handlar om styrketräning och att hitta på saker med familjen.
Miriam vill gärna leva ett ”Svensson-liv” med Volvo, villa och vovve. Det är ett liv som
många tar för givet, men som inte är självklart för alla. Miriam, som idag har barn, har
alltid ansett att det varit viktigt att satsa på familj tidigt. Det är inte bara karriären som
spelar roll. Miriam ser också till att ha mycket kontakt med sina föräldrar och sina syskon.
Hon trivs bra i Falkenberg och kan tänka sig att bo där framöver även om hon också skulle
kunna tänka sig att bo i en annan stad. För henne handlar ett bra och framgångsrikt liv om
att man är lycklig. Det kan också handla om att man får möjlighet att göra vissa saker i
livet.
För mig är det viktigt att resa och att ha en morot hela tiden eller ett mål. Det gäller liksom
att ha något till exempel en konsert att se fram emot. Jag kan inte bara ha rutiner, rutiner,
rutiner utan jag gillar tryggheten med rutiner men jag gillar ändå att ha grejer att göra på
helgerna. Så det är en sådan grej jag försöker lära mig, att tagga ner. Jag har alltid massa att
göra på helgerna så på söndagskvällarna så kommer jag alltid på att jag glömde vila. Jag är
väldigt mycket för att man ska uppleva. Jag vill gärna gå på konsert, äta ute och jag vill åka
iväg på weekends och jag vill ta barnen till Liseberg eller Disneyland (…) (Miriam)

Då Henriks utbildning är ganska nischad tror han att det är svårt att kunna få ett arbete i
Falkenberg. Möjligen kan Henrik tänka sig att bo i Falkenberg som äldre, men han
kommer med all sannolikhet bo i någon annan stad framöver. Får han önska så har han
barn och familj om sex år ungefär. Inom ramen för en tioårsperiod hoppas Henrik på att
han har gjort karriär och har ett fast arbete, gärna i Göteborg men med en del
arbetsperioder förlagda utomlands. Att ha ett bra och framgångsrikt liv innebär för honom
att man är nöjd med tillvaron, har ett meningsfullt arbete där man utvecklas och når en
högre nivå och en partner man trivs med.
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Bor i Falkenberg, har ej läst på högskola eller universitet
Om intervjupersonerna
•

Lars arbetar inom kommunen.

•

Carola arbetar inom lager och industri.

•

Sandra arbetar inom restaurangbranschen.

•

Ulf arbetar som mätteknisk ingenjör på ett företag.

•

Tomas arbetar som lagerarbetare.

Tankar om utbildning
Sandra beskriver grundskolan som ”luddig”. Hon var inte särskilt engagerad som elev och
tyckte att lärarna kunde styrt upp undervisningen lite mer.
Ja alltså jag vet inte riktigt vad man ska säga. Planering och så där kunde varit lite bättre än
det var. Det var väldigt mycket eget val och eleven styr och sådana där grejer. Men är man
inte motiverad är det väldigt svårt att sysselsätta sig själv när man har egen tid och ingen
övervakar en. (Sandra)

Sandra anser att hennes föräldrar hade svårt att hjälpa henne med att hitta motivation för
skolan då de inte kunde hjälpa henne med läxorna exempelvis. De varken förstod
uppgifterna eller hade tid att stötta i den utsträckning det kanske behövdes. I efterhand
önskar Sandra att hon hade fått mer stöd från skolan för att hitta motivation och
engagemang. Det hade varit betydelsefullt om exempelvis en lärare hade pushat henne mer.
För det ska, enligt Sandra, inte krävas att föräldrarna ser till att man känner
studiemotivation då båda föräldrarna kanske heltidarbetar och inte har så mycket tid över.
På gymnasiet läste Sandra livsmedelsprogrammet. Under gymnasieåren upplevde Sandra att
hon fick energin tillbaka och det var som en nytändning. Hon hade lärare som brydde sig,
vilket tog sig i uttryck på olika sätt.
De [lärarna] pratade med en om man till exempel var lite hängig någon dag eller så frågade
som om det var någonting de vill ha reda på. Om du gick från MVG till G eller IG i något
ämne så frågade de var det berodde på. De brydde sig. Och var man borta mycket så kändes
det som att de hade koll på en. (Sandra)

Sandra har haft flera funderingar kring att läsa vidare på högskola eller universitet, men har
aldrig uppfattat att hon haft någon att ventilera sina tankegångar med. Under
gymnasietiden hade hon gärna sett att hon fått mer information och ”guidning”.
Ja, hur man hittar information till exempel. Jag är ingen sådan där internetmänniska som
gärna sitter och ger mig in i internetdjungeln utan jag tycker att det är lättare om man får
det svart på vitt framför sig. Kanske ”det här och det här finns då”. (…) Vår studie- och
yrkesvägledare var väldigt vag på något vis. Hon verkade inte särskilt erfaren. Hon verkade
inte ha så mycket kunskap faktiskt om vad man kunde göra och sen är det ju klart svårt att
förmedla också. Alla elever är ju olika. (Sandra)
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I framtiden tror Sandra att hon kommer att vidareutbilda sig. Det är viktigt, menar hon,
med högre utbildning så att man får upp sin lön.
Tomas tyckte att grundskoletiden var en jobbig period. Han har aldrig tyckt om skolan och
upplevde att han snabbt blev skoltrött. Lärarna på låg- och mellanstadiet försökte att stötta
honom så gott de kunde, men när han började på högstadiet så hade lärarna kunnat göra
mer för att hjälpa honom, menar han.
Ja nu i efterhand när jag tänkt så här, nej, jag fick inte den hjälpen jag borde ha. (…) Visst
jag var väl jävlig så, men man hade kunnat hjälpa mig då alltså. Lärarna liksom tillät mig
och en kompis sitta i ett sådant där studierum ensamma. När de visste att vi inte skulle göra
ett skit. Bara för att vi inte skulle störa de andra i klassen. (Tomas)

Tomas upplever att han också fick lite stöd hemifrån när det gällde skolan. Hans mamma
levde som ensamstående i många år med flera barn och hade svårt att få tiden att räcka till.
Efter ett år på det individuella programmet och ett halvår på barn- och fritidsprogrammet
på gymnasiet valde Tomas att hoppa av skolan. Det gick ganska bra för Tomas i skolan,
han hade inga underkända betyg. Men så blev han sjuk och var borta från skolan i nästan
två månader. Han tappade motivationen och det som blev avgörande för att han skulle
hoppa av skolan var att en lärare sa att han inte trodde att det var någon god idé för Tomas
att fortsätta i skolan. Tomas pratade aldrig med någon studie- och yrkesvägledare eller
kurator om sitt beslut att hoppa av skolan. En studie- och yrkesvägledare hjälpte honom
dock att hitta en praktikplats inom äldreomsorgen när han väl bestämt sig för att lämna
skolan. Efter en tid inom äldreomsorgen arbetade han på några olika företag i Falkenberg.
Han trivs bra på sitt arbete idag, men skulle kunna tänka sig att läsa vidare till polis. Vägen
till högskolestudier känns emellertid lång och nästintill omöjlig. Det skulle innebära att han
först var tvungen att läsa in gymnasiet och ta studielån, vilket inte känns aktuellt.
Carola upplever att låg- och mellanstadiet var en rolig period. Som elev hade hon lätt för sig
under grundskoletiden.
De, alltså lärarna kallade mig för läskpapper. För det var jag. Jag var med på lektionerna, så
satte det sig. Jag gick ut med väldigt höga betyg i grundskolan. Det gjorde jag ju. (Carola)

Hon minns särskilt en lärare på mellanstadiet som hon beskriver som barsk och rättvis. Då
var det bra ordning i klassen. När Carola sedan började på högstadiet var det mycket
kompisgäng och det var vanligt med öppen mobbing. Lärarna blundade ofta och ingen tog
tag i det. Carola läste sedan vidare på naturbruksgymnasium med inriktning ridsport. Hon
kände sig, på grund av sitt straka hästintresse, säker på sitt gymnasieval och diskuterade inte
det så mycket med någon i familjen. Vid något tillfälle gick hon till en studie- och
yrkesvägledare och Carola upplever att han fick bra tips på vad hon skulle tänka på inför
framtiden. Efter studenten har Carola funderat på att läsa vidare men sedan hon och
sambon skaffat barn så är det svårt att sätta sig i skolbänken igen. Annars har hon alltid själv
betraktat sig som en person som ska läsa vidare. Carola anser att det var för lite ”prat” om
högre studier under gymnasietiden. Hon minns att hon fick information om att det är svårt
att komma in på veterinärlinjen, men så mycket mer information gavs inte. Vare sig lärare
eller andra elever pratade om högskole- eller universitetsstudier.
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Sett ur lärarnas perspektiv tror Ulf att han betraktades som en ”jobbig och ganska sprallig”
elev under grundskoletiden. Han upplever att han var mest som de flesta killar var i den
åldern, det vill säga inte så intresserade av att sitta stilla och lyssna. Men han försökte ändå
alltid göra sina läxor och se till att han klarade sig.
Ja alltså både mamma och pappa har alltid varit väldigt strikta att läxorna ska göras innan
man får göra något annat. Även om det var mycket fotboll och innebandy och sånt när man
var yngre och många kompisar. Så var det ganska enkelt att komma in i rutinerna att göra
läxorna direkt när man kom hem från skolan. Det tog cirka en halvtimme för mig och sen
hade jag hela kvällen fri. (Ulf)

Ulf menar att han hade mycket stöd av föräldrarna under hela sin skoltid. Även om
föräldrarna arbetade en hel del så kunde alltid någon hjälpa honom med läxläsning vid
behov. När han gick i ettan till femman upplever han att det var ”ordning och reda”. Han
gick i en mindre klass och anser att lärarna alltid kunde se till att det var tyst i klassen och
inte så hög ljudnivå. När han gick i sexan till nian blev klassen större. Det blev då en helt
annan ljudnivå i klassrummet och mycket mer tjafs. I nian blev det dags att göra
gymnasievalet. Inför valet pratade Ulf både med kompisar och med föräldrarna. Han ansåg
själv att det var viktigt att skaffa sig en så bred utbildning som möjligt för att kunna ha
möjligheten att studera vidare om han skulle vilja göra det. Därför valde han det
naturvetenskapliga programmet. Ulf menar att han fick god hjälp också av studie- och
yrkesvägledaren på skolan när han gick i nian.
Man fick väldigt bra hjälp när vi valde i nian. De frågor man ställde, de fick man ju svar på
om man säger så. Men även om man får hjälp blir det lite svårt, man blir lite kluven i vad
man ska välja. Det är jättesvårt att välja. (Ulf)

I efterhand är han nöjd över att han valde natur. Men lärarna kunde ha lagt upp
undervisningen och planeringen bättre, anser han. Det var för långsamt tempo i början i
förhållande till i slutet av trean, vilket knäckte många elever tror Ulf. Ulf klarade sig dock
och efter studenten har det rullat på med olika jobb. Han har inte hunnit tänka så mycket
ens på att studera vidare. Vad han minns så pratade han aldrig med någon studie- och
yrkesvägledare eller lärare om att plugga vidare. Några studiebesök gjordes på Högskolan i
Halmstad och vid Lunds universitet men han kommer inte ihåg så mycket från dessa besök.
Möjligen diskuterade han högskole- och universitetsstudier med sina kompisar men det är
inte, enligt honom, så vanligt att tänka på högskolestudier bland Falkenbergsborna överlag.
I skolan hade jag en gammal tjej som bodde i en stor universitetetstad. Där är det helt
annat. Där är det ju så att folk nästan är färdigpluggade när de är 25. För där är det ju så att
så fort man går ut gymnasieskolan så börjar man ju plugga. Alla hennes kompisar som jag
träffade när jag var där, de höll ju på att plugga. Men när hon var här och hälsade på mina
kompisar så var det ingen som pluggade. Trots att det var ungefär samma ålder på folk om
man ser det på det sättet. Men det är två olika sätt att tänka. Där uppe börjar man plugga
direkt. Alla där uppe pluggade. Här hemma [i Falkenberg] är det inte samma tänk på det.
(…) Här tänker folk att det löser sig. Alla mina kompisar här nere har ju jobb, alla får jobb
direkt. Någon är elektriker, någon jobbar på Carlsberg. (…) Jag tror Falkenberg andas
lugn. De flesta falkenbergare är väldigt lugna i sättet. Väldigt mycket, det löser sig senare.
Inte alls den stressen. (Ulf)
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Har man väl börjat arbeta och tjäna pengar är det svårt att sätta sig i skolbänken igen,
resonerar Ulf. Det är som ”att börja om på noll igen”. Ett tag, innan Ulf började på det
företag där han arbetar idag, så var han inne på att gå en KY-utbildning. Han kom in på
utbildningen men företaget som han arbetar på avrådde honom från att gå utbildningen.
Det var bättre att starta på företaget och lära sig det han behövde göra på plats istället.
Arbetsgivaren kunde erbjuda honom utbildning och kompetensutveckling internt. Ulf trivs
bra på sitt arbete och tror inte att det kommer att bli högskole- eller universitetsstudier
framöver.
När Lars ser tillbaka på grundskoletiden summerar han den med att:
Nej, jag har ju aldrig varit skolmänniskan om man säger så. När jag gick i trean eller fyran
någonstans, där slutade jag att gå i skolan nästan. Så de [lärarna] skickade mig till, jag vet
inte vad det hette då men det var en skola för problembarn. (Lars)

Lars uppskattade tiden i vad han kallar för ”specialklassen”. Han började när han gick i
sjätte klass och fortsatte där i två och ett halvt år.
Det var ju lugnt och sansat liksom. Det var ju bara folk som var skoltrötta liksom och sen
var det ju många lärare samtidigt, så att det var bra. (Lars)

Lars upplever att lärarna alltid tog sig tid att sätta sig ner och lyssna. I början tyckte han att
de var idioter, men efter ett tag så förstod han att de verkligen brydde sig och då kände han
att han själv kunde öppna sig lite mer. Han anser också att lärarna där var tydliga med att
de inte accepterade bråk. När Lars sedan fick komma tillbaka till sin ordinarie klass blev det
tufft igen. Lärarna var inte lika stöttande och det var en massa bråk och tjafs i klassen,
upplever Lars. Han började skolka mycket och var ute på stan med kompisar istället för att
gå till skolan. Lars har alltid haft ett stort kompisgäng där ingen har varit särskilt intresserad
av studier. Det blev en hel del alkohol och fest tillsammans med kompisarna. När han gick
på högstadiet valde han att hoppa av skolan för ett tag. Lars gjorde ett antal försök att
komma tillbaka, men fick aldrig några slutbetyg från grundskolan. Han startade sedan på
gymnasiet.
Jag började ju på gymnasiet. I tre månader. Men så blev jag utkastad. Jag och läraren rök
ihop. Ganska hårt där så…(Lars)

När han hoppade av gymnasiet började han att praktisera inom diverse serviceyrken. Lars
upplever inte att någon lärare, studie- och yrkesvägledare eller någon annan på skolan
engagerade sig för att han skulle kunna stanna kvar. Tvärtom anser han att det var några
lärare som aktivt uppmuntrade honom att hoppa av skolan. Lars beskriver det som att han
inte hade det så lätt att få stöd hemifrån heller då hans mamma levde som ensamstående
med Lars och hans syskon. Hans mamma hade, som Lars uttrycker det, fullt upp med att få
vardagen att gå ihop med flera barn och arbete.
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Tankar om arbete
Sandra har inte funderat så mycket över vad hon ser som viktigast med ett arbete men
arbetskamraterna spelar en stor roll för hur man trivs.
Ja alltså självklart spelar ju kollegorna en stor roll. Trivs man inte med människorna som
man jobbar med så blir det nog svårt att fokusera på det man gör. Det är viktigt att man
bryr sig om det man jobbar med för att vara engagerad och sen är det som sagt viktigt att
man trivs med kollegorna. (Sandra)

Lars beskriver det som att han har ganska lätt för att tröttna på arbeten och att han gärna
testar nya saker. För honom är arbetskamraterna, liksom för Sandra, mycket viktiga.
Kollegorna. Det spelar ingen roll hur tråkigt jobbet är. Är kollegorna bra, så går dagarna
bättre. De kan liksom… så det är kollegorna som är viktiga. (Lars)

Innehållet i arbetsuppgifterna är inte lika viktiga och när det gäller lönen så spelar den inte
heller så stor roll. Bara det går runt varje månad så är det bra, menar Lars. För Ulfs del är
det däremot viktigt att ett arbete generar mycket pengar i lönekuvertet. Kanske skulle han
kunna tjäna mer på någon annan arbetsplats men han känner sig säker och trygg i sitt
nuvarande arbete, vilket han menar inte ska underskattas. Något som också är viktigt för
Ulfs del är att det ska finnas utmaningar i arbetet. Han skulle aldrig kunna tänka sig att ha
ett lagerjobb där man gör samma saker varje dag. I sitt nuvarande arbete händer det nya
sakar varje dag. Det kan vara påfrestande men det är också det som gör arbetet roligt och
utmanande.
Tomas framhåller att ett bra arbete karakteriseras av bra arbetskamrater, intressanta
arbetsuppgifter och bra lön. Att trivas på sitt arbete är det som är mest viktigt. Carola anser
också att det är viktigast att känna att man trivs på ett arbete.
Ja det är väl så det fungerar. Att man trivs med folket och runtomkring. Sen är det klart,
kan man göra något som har någon slags betydelse så är väl inte det fel. Det finns så många
andra jobb som kanske inte känns så betydelsefulla men som ändå behövs göras. (Carola)

Att tjäna pengar är mindre viktigt, menar Carola, men man måste ju se till att ha en lön så
man klarar av att betala räkningarna.

Tankar om relationer, fritidsintressen och framtiden
Ulf trivs i Falkenberg även om att det kan vara lite trist på vintern. Men det är viktigt för
honom att vara nära vänner och familj. Han har alltid ingått i ett stor kompisgäng och
många av kompisarna bor fortfarande kvar i Falkenberg. Att utvecklas inom det företag han
arbetar på är ett av Ulfs mål i livet. Han tror också att det finns goda utvecklingsmöjligheter
där och att han skulle kunna satsa på att bli arbetsledare eller chef framöver.
Om några år kan han tänka sig att skaffa barn och villa med sin flickvän, men det är inget
som brådskar. Det är viktigt att ha sparat ihop pengar så att man har en buffert när man
bildar familj, anser Ulf. Just nu upptar arbete, vänner och fritidsintressen en stor del av den
vakna tiden.
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Ja, jag har ju alltid hållit på med idrott. Det är många som frågar varför man fortsätter spela
fotboll när man ändå tar så mycket stryk. Jag ser fotboll som 50/50. Man vill ha
självprestation och ha ett bra back-up liv. Så andra hälften ser jag eftersom det är ju en
lagsport och du träffar ju laget mer än din familj. Att sitta ensam i soffan klarar inte jag. Så
även om det är med fotbollen eller bara vänner så vill jag alltid ha folk runt omkring mig.
(Ulf)

Ulf tror att han kommer att vara aktiv inom fotbollen många år framöver. Skulle han sluta
själv som fotbollsspelare kan han tänka sig att bli tränare för barn och ungdomar.
Att ha familj och barn är viktigt för Lars som har en sambo och ett barn på drygt ett år. För
hans del så spelar det ingen roll var man bor, bara man är tillsammans med sin familj. Att
umgås med vänner är också viktigt för Lars även om det som småbarnsförälder är svårt att
få tiden att räcka till. Lars är försiktig med att sätta upp långsiktiga mål i livet. Han tycker
att det är bättre att ta dag för dag och njuta av stunden. På grund av tidigare alkohol- och
drogmissbruk så tar man inget för givet, menar Lars. För honom innebär ett framgångsrikt
och lyckligt liv att ha många barn och ett hus där man trivs i.
För Carolas del har barn och familj också alltid varit viktiga milstolpar i livet. Hon tycker
också att det är viktigt att bo på en gård.
Jag har väl alltid haft den drömmen. Hästarna har ju varit en stor del i mitt liv sedan länge.
Och då var det väl liksom, ja drömmen om att bo på en gård fanns där men det var inte
säkert att den skulle kunna uppfyllas. Men så fick vi en chans då vi kunde köpa en gård.
Det var ju ingen hästgård eller djurgård eller någonting men den är ju avstyckad så vi har
byggt ett stall. Men då fanns ju möjligheten att finansiera det överhuvudtaget. Och det var
ju, det var ju en stor dröm. (Carola)

Hon har delvis varit skeptisk till att bo i Falkenberg, men efter en period i en annan stad så
kändes det skönt att flytta tillbaka till Falkenberg igen och komma nära familj och vänner.
Carola ser sig inte som en person som sätter upp stora mål i livet. Hon tar det lite som det
kommer och ser fram emot att skaffa fler barn. Ett bra och framgångsrikt liv för Carola
innebär att ha en egen familj och att man är nära sina föräldrar, syskon och vänner.
Tomas är också angelägen om att skaffa familj och önskar sig i framtiden en ”klassisk
kärnfamilj”. Han ser gärna att han och familjen bor i Falkenberg då han anser att det är ett
bra ställe för barn att växa upp i. Falkenberg är en lugn stad och en bra sommarstad. Här
finns också många av hans vänner. Eftersom det är viktigt för Tomas att umgås och
spendera tid med sina vänner är det också något som gör Falkenberg till en attraktiv stad att
bo i för honom. Tomas ägnar också mycket tid åt att spela fotboll på sin fritid. Nyligen har
han och en bekant startat ett företag som de sysslar med på fritiden. Skulle det visa sig att
företaget går bra kan han tänka sig att syssla med det helhjärtat framöver. Annars tänker
han satsa på att bli lagerchef på det arbete han har idag.
När Sandra är runt 30 år hoppas hon på att hon skaffat familj och barn. Hon anser inte att
hon måste bo på någon särskild plats – i framtiden kan hon tänka sig att bo i såväl
Falkenberg som i andra städer. Det viktiga är att bo i villa och gärna en bit utanför stan. Att
uppfostra barn i en lägenhet i centrum är inget hon kan tänka sig. Sandra skulle gärna
kunna tänka sig att starta ett eget företag så att hon kan arbeta hemifrån. Kanske skulle
företaget vara kopplat till hantverk, vilket hon är intresserad av. Skulle hon starta ett företag
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tror hon att det blir svårt att bo i Falkenberg då hon anser att det är en för liten stad att
etablera sig i inom hantverksbranschen. Ett bra liv för Sandra är ett liv där man får arbeta
med det man tycker om och att man kan styra över sin egen tid.
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•

Sara bor i Kungsbacka och pluggar sista året på en förskolelärarutbildning.

•

Maria bor i Varberg och arbetar som sjuksköterska.

•

Albin bor i Göteborg och läser en fristående mattekurs.

•

Johanna bor och arbetar som sjuksköterska i Halmstad.

•

Sofie arbetar som idrottslärare i Varberg.

•

Jacob bor i Göteborg och studerar till byggingenjör.

Tankar om utbildning
Under grundskoletiden upplever Johanna att hon blev mobbad och att det var mycket
”skitsnack” på skolan. Det kändes bitvis som en plåga att gå i skolan. Men även om själva
skolmiljön inte kändes bra så tyckte hon att det var roligt med vissa ämnen som både matte
och historia. Johanna tror att lärarna försökte att stötta henne och tala om mobbingen men
hon kände själv ett motstånd till att få hjälp. Därför sa hon ofta att det var bra fastän det
kanske inte var det. Så hon anser själv att hon egentligen gjorde det omöjligt för dem att
hjälpa henne. Vad hon kommer ihåg så fick hon inte så mycket stöd hemifrån när det gäller
skolan. Men å andra sidan klarade hon sig ganska bra själv med läxor och när hennes
mamma undrade hur skoldagen hade varit svarade hon ofta bara ”bra”. Johannas mamma
var alltid med på utvecklingssamtal men på grund av att hon ibland arbetade på nätterna så
ryckte mormor eller morfar in. Enligt Johanna så poängterade morföräldrarna ofta att
skolan var viktig och att man inte får strunta i den. När hon ser tillbaka på grundskoletiden
skulle hon önska att det fanns mer stöd för elever som kanske var mobbade eller av olika
anledningar inte engagerade sig i skolan.
Jag vet att ett tag så hade vi sådana där rastmammor eller någonting. De tyckte jag var
väldigt bra för att de var lite utanför men ändå i skolan där man kunde prata. Man hade
väldigt bra stöd från dom, men det var bara ett kort tag. Det tyckte jag var väldigt bra.
(Johanna)

När Johanna började högstadiet beskriver hon det som att gå från att ha varit mobbad till
att bli populär. Högstadietiden upplever hon därför som mer positiv än låg- och
mellanstadietiden. Men däremot kände hon sig skoltrött och skolkade lite ibland. Lärarna
hade inte så mycket koll, menar hon, så det räckte att säga att man bara varit sjuk så var det
okej. Inför gymnasievalet pushade Johannas mamma henne att välja något
studieförberedande program. Argumentet från mammans sida var att Johanna i framtiden
måste läsa på högskola för att hon ska kunna bli någonting. Johanna valde det
naturvetenskapliga programmet då hon alltid varit duktig på matte. I samtal med studieoch yrkesvägledaren och med sin mattelärare på högstadiet så bekräftade de också att de
tyckte att hon skulle läsa natur eftersom hon både var intresserad av och duktig på matte.
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Med andra ord upplevde Johanna att hon blev uppmuntrad av både studie- och
yrkesvägledaren och läraren att välja det naturvetenskapliga programmet. Hon tycker att
det var bra att till exempel matteläraren uppmanade henne till att välja den svåra
matteboken istället för den lätta, vilken man också kunde välja. Att också de närmsta
vännerna valde det naturvetenskapliga programmet gjorde gymnasievalet än mer självklart.
Under de två första åren på gymnasiet var Johanna väldigt engagerad och studierna gick bra
samtidigt som hon upplevde att det var roligt i skolan. Men sista året blev riktigt tungt,
beskriver Johanna. Det var ett tufft tempo i skolan och hon tappade lusten. Studierna
kändes som övermäktiga. Johanna fick gå och prata med en kurator och skolsköterska och
de diskuterade att hon skulle fortsätta på gymnasiet ett år till, men det kändes inte rätt för
Johannas del. Hon hoppade av skolan något år och sedan läste hon på Komvux. Det kändes
viktigt att ta igen de missade studierna då Johanna upplevde en ångest över att inte vara
färdig. Dessutom trivdes hon inte på det arbete hon fick när hon hoppade av skolan. Ett
halvår efter studierna på Komvux sökte hon in på högskola. Det var under tiden på
Komvux som hon bestämde sig för att studera vidare. Under gymnasietiden hade hon
tillsammans med sin klass fått göra studiebesök på Chalmers och i Lund, men de enda
utbildningarna de fick ta del av var i matte, fysik, kemi eller biologi. Det var aldrig tal om
att man skulle besöka någon sjuksköterskeutbildning, vilket var den utbildning Johanna var
intresserad av. Tankarna om att arbeta inom vård och medicin hade hon fått i tonåren och
hon hade även kunnat tänka sig att söka till läkare eller biomedicinanalytiker. Johanna har
ett tag kvar på sjuksköterskeutbildningen och funderar på att sedan vidareutbilda sig inom
området. För henne är högre utbildning viktigt då man lär sig att tänka kritiskt. Som hon
uttrycker det så lär man sig att inte köpa allt som står i tidningarna utan man ifrågasätter
och ”tänker själv”. Hon vill gärna plugga färdigt men kan tänka sig att plugga vidare sedan
igen då hon vill lära sig så mycket som möjligt. Kanske kan Johanna till och med tänka sig
att forska framöver.
När Sofie ser tillbaka på grundskoletiden konstaterar hon att den var tuff. Hon blev
mobbad och upplevde att inga lärare brydde sig. Enligt Sofie fanns det många ”slappa”
lärare som inte tog tag i trakasserier och mobbing. De var också oengagerade i klassrummet
när de undervisade. Vissa lärare var dock ”stränga”, vilket Sofie tycker var positivt. På
gymnasiet blev det bättre. Sofie läste då på barn- och fritidsprogrammet. Hennes syster
hade tidigare gått på samma program och Sofie tyckte att det verkade roligt. I övrigt
diskuterade hon inte direkt gymnasievalet med någon annan. Möjligen ansåg hennes
föräldrar att hon skulle valt ett studieförberedande program då hon hade bra betyg, men de
stöttade henne ändå i valet. Föräldrarna har alltid varit engagerade i Sofies skolgång, men
enligt henne har de aldrig försökt pusha henne åt något särskilt håll utan hon har fått välja
sina egna vägar. De ställde mycket frågor om skolan och fanns där när det gällde läxläsning.
Sofie minns inte att hon fick någon särskild information på grundskolan om gymnasievalet.
Det anordnades någon mässa, men den gick hon aldrig på. Hon träffade ingen studie- och
yrkesvägledare under högstadiet. Det var först under gymnasiet som hon tog kontakt med
en studie- och yrkesvägledare för att diskutera vidare studier. Sofie upplever att hon då fick
bra tips på vad hon kunde läsa vidare någonstans utifrån vad hon har för intresseområden.
Efter studenten läste hon ett år på en idrottsutbildning. Ända sedan gymnasieåren har hon
haft högskolestudier i tankarna. För henne var det självklart att läsa på högskola – annars
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blir man ingenting. Att alla hennes syskon har läst vidare har nog haft stor betydelse för hur
hon själv ser på högskolestudier. Sofie minns hur både elever och lärare på gymnasiet också
pratade om vikten av att studera vidare.
(…) lärarna förespråkar det ju hela tiden att jag skulle läsa vidare, de sa väl det jämt liksom
att man ska läsa vidare och… bland eleverna var det lite blandat, men alla var väl av den
meningen i alla fall att man ska läsare vidare någon gång men sen när det blir det var väl lite
delat. (Sofie)

För Jacobs del var grundskolan en positiv tid. Han upplever att han var en självständig elev
som skötte i skolan och som alltid gjorde sina läxor. Föräldrarna fanns alltid där i
bakgrunden och deltog i utvecklingssamtal med mera, men eftersom han var relativt
”självgående” så behövde de aldrig påminna honom att göra läxor. Jacob beskriver lärarna i
grundskolan som stöttande och engagerade. Kanske beror det på, menar Jacob, att han var
en skötsam elev. Även gymnasietiden upplevde Jacob som positiv. Han läste på det
naturvetenskapliga programmet och hade en rolig studietid. Dock separerade hans föräldrar
då han gick på gymnasiet, så det var delvis en turbulent period. Det var, enligt Jacob, bra
att han gick i en klass med ambitiösa elever. Då blev han fortsatt motiverad att plugga
fastän det kanske var lite rörigt hemma. Att han valde att läsa på det naturvetenskapliga
programmet hade att göra med att han redan då visste att han ville läsa vidare på högskola
så småningom. Jacob beskriver det som att han var så inställd på detta att han inte var
mottaglig för eventuell annan information om andra gymnasieprogram. Han minns inte
ens om de fick någon särskild information om gymnasievalet under grundskoletiden. Att
läsa på högskola eller universitet är, enligt Jacob, viktigt om man vill ha ett ”bra jobb”.
Jacob uttrycker det också i termer av att han ville vidareutbilda sig för att ”[…] komma
längre än ett vanligt kneg”. Eftersom han alltid har haft ett intresse för praktiska saker som
att bygga hus med mera så var det naturligt för honom att söka in på ett program på
högskolan där han kan vidareutveckla sådana kompetenser. Han diskuterade inte sitt
högskoleval med någon annan och minns samtalen med till exempel studie- och
yrkesvägledare som ganska meningslösa.
Nej min åsikt är den att studievägledare kan en mening: ”Ni kan läsa mer om det på denna
hemsidan”. (Jacob)

Jacob framhåller emellertid att de lärare han hade på gymnasiet uppmuntrade honom till
att läsa vidare.
Sara upplevde, liksom Jacob, grundskoletiden som rolig och positiv.
Och sen eftersom jag själv läser till lärare nu så har väl förstått att det var en väldigt bra
skola under lågstadiet och mellanstadiet. Det var väldigt mycket praktiskt arbete och
montessori-inspirerat och sådär. (Sara)

Lärarna var, enligt Sara, väldigt engagerade under grundskoletiden men under gymnasiet,
då Sara läste estetiska programmet, upplever hon att lärarna hade så fullt upp med många
elever i varje i klass att de aldrig kunde ha riktig koll eller se de enskilda individerna. Och
under gymnasiet upplevde Sara sig väldigt skoltrött och stressad. Både i tvåan och trean
- 144 -

skolkade hon en del och när hon minns tillbaka kommer hon ihåg att hon tänkte att det var
onödigt att gå i skolan.
Och jag förstod nog inte riktigt poängen med att lära sig så mycket konstiga saker som
matte och jag hade väldigt svårt och se vad jag skulle ha för nytta av det man lärde sig i
skolan. (Sara)

Att hon valde estetiska programmet hade att göra med att hon ville läsa något hon tyckte
var roligt. Om det skulle leda någonvart var mindre viktigt. I efterhand anser hon att hon
definitivt valde rätt program eftersom hon hade väldigt roligt under gymnasietiden, trots att
hon var skoltrött. Behöver man läsa till eller komplettera något kan man göra det senare.
En annan anledning till att hon valde estetiska programmet var att några nära kompisar
också valde samma program. Hemma diskuterade de inte gymnasievalet så mycket. Sara
tror inte att det spelade så stor roll för föräldrarna vad hon valde för program. Hon minns
att det var någon syokonsulent som var inne i klassen och pratade inför gymnasievalet och
att lärarna möjligen tog upp det till diskussion någon gång.
(…) det enda jag kommer ihåg var det att de sa att på gymnasiet kommer det bli mycket
svårare. Men jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg att de pratade någonting om
själva valet av program och så tror jag inte. (Sara)

Hon upplever att föräldrarna delvis varit engagerade i skolarbetet under grundskole- och
gymnasietiden men att de aldrig har ”pushat” på. Så länge hon fick godkänt i skolan var de
nöjda. Föräldrarna var med på föräldramöten och utvecklingssamtal, men Sara kan inte
minnas att de pratade som mycket om skolan hemma och läxorna skötte hon mest själv.
Hon tror att föräldrarna alltid har haft inställningen att man går i grund- och
gymnasieskola för att sedan arbeta. Det är då man, enligt Saras föräldrar, ”gör något
viktigt”.
Efter gymnasiet började Sara arbeta i en affär i några år och därefter flyttade hon till en
kompis i Stockholm. Där arbetade hon bland annat som telefonförsäljare och i en mataffär.
Men hon trivdes inte särskilt väl utan flyttade hem till Falkenberg igen. Sara hade
egentligen inga tankar alls på att läsa vidare på högskola eller universitet. Det var inget hon
upplevde att lärare eller studie- och yrkesvägledare pratade om alls på gymnasiet. Men så
träffade hon sin pojkvän.
(…) han kom väl från helt andra förhållanden med högsutbildade föräldrar och han
pluggade på universitetet… så då fick man ändå upp ögonen lite och sen var det väl att jag
inte trivdes på jobbet och kände att jag väl måste nog plugga om jag vill ha ett jobb jag ska
trivas med. (Sara)

Albin beskriver grundskoletiden som bra. Han har alltid tyckt om att gå i skolan och anser
att han har haft relativt lätt för sig att lära sig saker. I den grundskola han gick i präglades
pedagogiken mycket av att eleven skulle ta eget ansvar. Möjligen, resonerar Albin, fungerar
det inte för alla elever att ta så mycket ansvar men för honom passade det väldigt bra. Han
upplever att han hade tur som fick så bra och engagerade lärare under grundskoletiden.
Fastän det handlade mycket om elevernas eget ansvar så fanns alltid lärarna där i
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bakgrunden. På gymnasiet valde Albin det naturvetenskapliga programmet, vilket inte var
helt självklart.
Ja det var väl vad jag kommer ihåg så var det ganska mycket beslutsångest ändå. Men jag
var väl ganska tidigt inne på att jag ville alltså öppna så mycket dörrar som möjligt efteråt.
(…) och sen så mycket följden av att det var att jag tyckte att matte och NO var roliga
ämnen på högstadiet så att det var avgörandet tror jag. Så det var ganska given utbildning
eller så. Var inne på teknikprogrammet en del också men sen var det väl mycket vad
kompisar skulle välja så det påverkade också. (Albin)

Framförallt var det ändå ämnena man läser på det naturvetenskapliga programmet som blev
avgörande för gymnasievalet men då bästa kompisen också ville läsa natur så kändes det
som ett bra val. Han minns att de fick någon information från studie- och yrkesvägledare
inför gymnasievalet men att den inte spelade någon roll för hans gymnasieval. Inför
gymnasievalet menade Albins föräldrar att han skulle välja något program där de ämnen
som han tyckte var roligast ingick. De ansåg också att det var viktigt att välja något program
som kan öppna upp många dörrar efteråt. Albin menar vidare att hans föräldrar alltid har
varit engagerade i hans studier men han upplever att han sällan frågat om hjälp utan velat
klara sig själv. Albin minns inte att de pratade så mycket om skolan hemma men om det
hade varit något som krånglat med hans skolgång så hade säkert föräldrarna tagit upp och
diskuterat skolan mer aktivt hemma. Men allt flöt på bra och de behövde aldrig, menar
Albin, säga åt honom att göra läxor utan han har alltid tagit tag i det själv. Gymnasietiden
beskriver Albin som den bästa tiden under sin skolgång.
Det var väl mycket att man hamnade med lite mer likasinnade personer och ja att alla hade
växt upp lite också så att gymnasietiden var jättebra, jättebra klass och jag tyckte
utbildningen höll väldigt bra klass. (Albin)

Albin upplever att de lärare han hade under gymnasietiden var försiktiga med att tala om
högskole- och universitetsstudier, men en lärare uppmuntrade hans intresse för matte.
(…) dom passade sig lite för att inte styra in oss elever tror jag ändå (…) jag hade en lärare i
matte som tyckte jag skulle fortsätta med det eftersom jag hade koll på det. Jag blev skickad
på någon konferens för det där i Lund för mattestudenter men jag tror ändå de passade sig
lite för att det liksom var upp till eleven vad man ville fortsätta med. (Albin)

För Albin kändes det ändå givet och ”naturligt” att läsa vidare efter gymnasiet, men han
kände att han behövde lite tid till att också göra andra saker än att plugga. Efter studenten
gjorde han militärtjänst i Skåne och därefter arbetade han bland annat på en skidort i
Sverige och med olika arbeten inom bygg och service. Därefter reste han ett tag innan han
började läsa en fristående kurs på ett universitet. Att utbilda sig är viktigt, menar Albin, då
det handlar om att trygga sin framtid och kunna få ett stimulerande arbete
Maria flyttade till Falkenberg först vid 15 års ålder då föräldrarna fick arbete där.
Grundskolan läste hon i Malmö och hon tyckte att skoltiden där var toppen.
Ordningssamma lärare som alltid stöttade i skolarbetet, bra skolkamrater och en fin
skolmiljö. Under gymnasiet läste hon på det naturvetenskapliga programmet. Hon ville ha
en bred utbildning som kunde leda till att hon kunde läsare vidare sedan. För henne var det
självklart att välja det naturvetenskapliga programmet och föräldrarna stöttade henne i
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valet. Hon kommer inte ihåg att lärarna stöttade så mycket när det gällde gymnasievalet
eller att det anordnades några särskilda aktiviteter mer än ”Öppet hus”. Maria är glad över
att hon läste det naturetenskapliga programmet.
Alltså det är en tuff linje eller så man får verkligen kämpa, man har ju haft en väldans nytta
på högskolan, faktiskt, man är van vid det höga tempot. Att läsa matte A eller B på det
naturvetenskapliga programmet är absolut inte detsamma som på andra program. Det
skiljer sig verkligen åt, mycket hårdare. (Maria)

Både under grundskole- och gymnasietiden upplever Maria att hon fick ett stort stöd av
föräldrarna som alltid fanns där när det gällde läxläsning. Lika självklart som det var för
Maria att läsa på det naturvetenskapliga programmet, lika självklart var det att läsa vidare på
högskola/universitet efter studenten. Dock visste hon inte riktigt vad hon ville läsa. Hon
minns att någon studie- och yrkesvägledare gav information om vidare studier någon gång
under gymnasiet men hon kommer inte ihåg vilken typ av information som egentligen gav.
Lärarna som Maria hade under gymnasiet pratade inte om högskole- eller
universitetsstudier. I efterhand kan hon tycka att de borde lyft frågor om vidare studier i
betydligt högre utsträckning.
Nej, dom pratade aldrig om det, jag tyckte ändå lite att dom kunde pusha eleverna – kom
igen nu, du klarar det! Högskolan och så vidare. (Maria)

Maria började på en ekonomiutbildning efter gymnasiet men kände ganska snart att det
inte var hennes grej. Under tiden började hon arbeta inom äldreomsorgen och upplevde att
hon trivdes med att vara nära och hjälpa människor. Därför blev det så småningom
sjuksköterskeprogrammet.

Tankar om arbete
Maria har alltid strävat efter att ha ett ”bra arbete”. Ett bra arbete för henne är ett arbete där
man trivs, arbetar på ”högre” nivå och inte bara gör något på ”löpande band”. Det är
viktigt att känna att man utvecklas. Arbetet inom äldreomsorgen, där hon tidigare arbetade
ett antal år, upplevde hon som tungt och slitsamt.
Nej det är liksom för slitsamt och för lite lön och sen har man utbildning och har läst
biologi och kemi, jag menar är man sjuksköterska kan man ju forska, det är ju så himla
bred utbildning. Du kan ju göra allting. (Maria)

Vidare menar Maria att det är viktigt att arbeta med kollegor man trivs med och att alla är
noggranna, stresståliga, ärliga och bra på att bemöta människor.
Jacob menar, delvis i linje med Maria, att det är viktigt att inte ha ett för monotont arbete.
Jobbet ska vara utvecklande och det ska också innebära karriärmöjligheter.
För Albins del är det också viktigt att ha ett arbete där man utvecklas och har möjlighet till
att göra karriär. Johanna är inne på ett liknande spår och beskriver det som centralt att ha
ett ”ordentligt” jobb och inte ett arbete på McDonald´s exempelvis. Ett bra arbetslag och
kollegor man trivs med är det viktigaste med ett arbete, menar Sofie. En god arbetsmiljö går
enligt henne inte att underskatta. Sara resonerar på liknande sätt som Sofie och menar att
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det är viktigt att ha ett arbeta man trivs med och att det känns roligt att gå till jobbet på
morgonen. Det får aldrig bli så att man känner ångest för att gå till jobbet när semestern är
slut.

Tankar om relationer, fritidsintressen och framtiden
Jacob ser gärna att han och sambon skaffar barn i framtiden. Det är inte omöjligt för
honom att återvända till Falkenberg. Att bo där det finns mycket grönområden är viktigt
när man har barn. Framtidsmässigt önskar han sig ett bra jobb och att kunna bygga sitt
egna hus med ett garage där han kan hålla på med sina olika projekt. Ett bra liv
kännetecknas för Jacob av att kunna sköta sig själv och inte vara beroende av någon. Att
kunna resa är också viktigt.
För Marias del upptar träning en stor del av hennes fritid. Hon tycker att det är viktigt att
umgås med vänner och familj och också kunna ha roligt och koppla av. Maria har inga
planer på att flytta tillbaka till Falkenberg då hon tycker att stan känns alldeles för liten.
Familjebildning är ett viktigt mål i livet för Maria och hon tänker sig att det är lagom att
skaffa barn ungefär vid 30-års ålder. Ett annat mål är att kanske vidareutbilda sig till
akutsjuksköterska eller distriktssköterska.
Sara tycker också väldigt mycket om att träna. Hon gillar också att vara ute och promenera
i skogen. För henne är det inte självklart att skaffa barn även om hon tror att hon och
pojkvännen kommer att göra det någon gång i framtiden. Om tio år hoppas hon att skriver
barnböcker och att de bor i ett fint hus, gärna på västkusten, men aldrig i Falkenberg igen.
Jag vill aldrig bo i Falkenberg. Falkenberg har några av de mest trångsynta människorna i
världen. Och det är så tråkigt i Falkenberg. (Sara)

När hon idag resonerar kring sina framtidsmål ser hon att de är väldigt annorlunda än vad
de var under gymnasiet. Framförallt när det gäller synen på arbete. Under gymnasiet och
direkt efter studenten ansåg hon att det var viktigast att tjäna pengar men nu är det, som
nämndes tidigare, viktigare att ha roligt och att trivas på jobbet.
Liksom Maria och Sara gillar Albin att träna. Han lägger ner mycket tid på löpning och
innebandy. Ett av målen i livet är få ett arbete där man hela tiden utvecklas. Även på det
privata planet är utveckling viktigt. Han hoppas att han och flickvännen så småningom
skaffar familj och hus och att de hela tiden strävar efter nya mål och inte fastnar
någonstans. Det är inte omöjligt att de framöver flyttar till Falkenberg där också
flickvännen kommer ifrån. De vill gärna vara nära sina familjer igen. Falkenberg känns som
en trygg stad för barn att växa upp i. Albin tror också att han kommer att goda möjligheter
att få ett arbete i Falkenberg eller någonstans i Halland när han har avslutat sin utbildning.
Även för Johannas del är träning ett stort fritidsintresse. Hon tränar så mycket att hon
upplever att hon inte har tid med några andra fritidsintressen. Hon tror inte att Falkenberg
är en stad där hon kan utvecklas i när det gäller arbete.
Nej jag tycker inte Falkenberg har något att ge. I alla fall inte inom min yrkesgrupp
[sjuksköterska] tycker jag inte att den har någonting, det finns ju ingenting. Det finns ju
vanliga vårdcentraler men annars är det ju ingenting. (Johanna)
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Hon känner sig lite ”instängd” i Falkenberg och det är jobbigt när alla känner alla. Det är
också svårt att byta umgängesgrupp. Johanna kan gärna tänka sig att bo i en annan stad på
västkusten framöver tillsammans med sin pojkvän. Kanske kommer de att skaffa barn
framöver, men familj är inte självklart för Johanna. Barn är inget man måste ha. Det viktiga
i livet är att känna sig lycklig – då har man enligt Johanna haft ett framgångsrikt liv. Och
det är inte säkert att det innebär att man har gjort karriär eller har barn.
Sofie resonerar på ett liknande sätt som Johanna när det gäller barn och familjebildning. Ett
lyckligt och framgångsrikt liv behöver inte betyda att man skaffar familj. Det viktiga är att
man kan uppfylla de mål man har och har stöttande vänner och familj. Hon tror ändå att
hon och pojkvännen kommer att skaffa barn i framtiden, men exakt när vet hon inte. Sofie
bor gärna i ett litet hus i Falkenberg i framtiden eller åtminstone i någon stad nära
Falkenberg. För henne är det viktigt att vara nära familjen. När hon pluggade på högskola
bodde hon långt ifrån familjen och det tyckte hon var jobbigt. Falkenberg är förvisso en
liten stad och ”alla känner alla” men det stör inte Sofie. Kanske, funderar Sofie, så skulle det
dock vara en fördel att arbeta i en annan stad än den man bor i när man som hon är lärare.
I enlighet med Maria, Sara, Albin och Johanna så är träning även Sofies största
fritidsintresse. En framtidsdröm är att arbeta både som lärare och med träning på något
sätt.
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Bor utanför Falkenberg, har ej läst på högskola eller
universitet
Om intervjupersonerna
•

Kajsa arbetar som lastbilschaufför och bor i Varberg.

•

Erik är arbetslös och bor i Stockholm.

•

Alice arbetar på en gård i Halmstad.

•

André är lagerarbetare och bor i Stockholm.

•

Jeanette är föräldraledig för tillfället men bor och arbetar annars som barnskötare i
Göteborg.

Tankar om utbildning
Kajsa menar att hon trivdes bra i grundskolan och försökte att intressera och engagera sig i
skolan men att hon ändå kanske inte lyckades så väl. Hon upplever att framförallt hennes
mamma engagerade sig i hennes skolstudier så att hon i alla fall skulle klara sig hyfsat. En
förutsättning för att man ska kunna lyckas i skolan, menar hon, är att man mår bra och att
allt runt omkring är bra. Då är det lättare att koncentrera sig och plugga. Kajsa påpekar att
det är mycket som händer i tonåren, vilket kan påverka studiemotivationen.
[…] det är jävligt mycket som händer i livet runtomkring. Med vänner och pojkvänner och
allting liksom och jaaa, jag vet inte det kan nog vara (…) det är jättesvårt och plugga en
massa kemi och fysik och man förstår sig inte på det över huvudtaget så att det var (…)
speciellt kemin tyckte jag var riktigt jobbig liksom och det kanske drog ner motivationen
lite mer men liksom sitter inte riktigt förstår vad jag håller på med, så att, men det kan nog
vara en kombination av många saker liksom. (Kajsa)

Kajsa hade tidigare drömmar om att plugga vidare till läkare men insåg efter hand att hon
var mycket skoltrött och inte orkade skaffa de betyg som krävs för att komma in på en
sådan utbildning. Ibland har hon funderat på att ändå försöka ta tag i vidare studier men
hon är tveksam och tror inte att det kommer att hända.
Jag vet inte riktigt, dels så känner jag att jag orkar inte plugga i så många år och jag måste
plugga upp ämnen innan jag ens försöker komma in på läkarlinjen liksom så att, nej det har
jag lagt ner. Men det gjorde jag nog redan under gymnasiet så…(Kajsa)

Sitt stora intresse för djur har hon ändå kunnat ägna sig åt då hon har både hund och häst.
Hon känner inte att vidare studier lockar just nu, särskilt när hästen tar mycket tid och
pengar i anspråk. Dessutom trivs hon så bra på sitt jobb. Generellt menar Kajsa att
högskolestudier säkert är bra, men det kanske inte passar alla att studera på hög nivå.
Erik beskriver också att han var skoltrött och inte särskilt motiverad under grundskoletiden.
Anledningen till detta var framförallt att han hade läs- och skrivsvårigheter samt
koncentrationsproblem. Han upplever att han inte alls fick det stöd han skulle behövt i
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skolan. Det skulle gjorts någon form av ”utredning” men enligt Erik tog den flera år att
göra. När han gick i fjärde klass fick han gå i en ”specialklass”, som han uttrycker det. Det
var en mycket mindre klass och det var betydligt enklare att koncentrera sig där. Men det
var bara för en kort period, sedan var det tillbaka till den gamla klassen. Erik beskriver själv
att han hade behövt stöd under hela grundskoletiden egentligen, men varken lärare eller
andra vuxna i hans omgivning gav tillräckligt med stöd. Möjligen tyckte föräldrarna det var
viktigt med skolan, men han minns inte att de stöttade honom nämnvärt. Det blev något
bättre i högstadiet. Då flyttade Erik ifrån Falkenberg till en annan stad. I den nya skolan
fanns det ett par lärare, upplever Erik, som var mycket engagerade och stöttande. Men det
hjälpte inte. Erik hoppade av skolan i nionde klass. En nära vän flyttade och då kände Erik
att skolan blev än mer ointressant. Det var mer intressant att sitta och spela tv-spel eller vara
med andra kompisar. För några år sedan försökte Erik ta upp studierna och läsa in några
ämnen. Han fick en praktikplats där han var i tre och halvt år, men sedan hände det vad
han beskriver som ”tråkigheter” och han avslutade praktikplatsen. Efter ett tag började han
arbetsträna igen på ett fritids och under de sista sex månaderna har han fortsatt att läsa upp
sina betyg. Erik menar att samhället tycker att utbildning är viktigt men att han inte håller
med om det.
Intervjuare: Hur kommer det sig att du har valt att studera igen?
Erik: Om man tänker på att samhället är uppbyggt på det så. Det är som jag måste göra
det.
Intervjuare: Du tänker att du måste ha gymnasiebehörighet för att få arbete?
Erik: Ja… vilket personligen tycker jag är väldigt korkat. (…) För jag har så pass mycket
erfarenhet än alla andra som kom ut från gymnasiet så… (…) Jag tycker att erfarenhet är
betydligt viktigare för att… Du lär dig mer och har praktik ett år med det yrket du vill göra
än du lär dig i skolan.

Alice menar att det var ”helt ok” i grundskolan, men att hon beskriver sig liksom Kajsa och
Erik som mycket skoltrött under den tiden. Hon tyckte inte att det var roligt att plugga
utan var hellre med ute bland djuren på den egna familjegården. Under gymnasietiden
valde hon att flytta till en annan stad där hon kunde läsa naturbruk med inriktning häst.
Hon upplever att föräldrarna stöttade henne i skolarbetet men att de aldrig har velat styra
henne vad hon ska göra. Gymnasievalet baserades, menar hon, på det hon tyckte var roligt.
Alice minns inte att hon pratat med vare sig lärare eller studie- och yrkesvägledare under sin
grundskoletid när det gällde valet av gymnasiestudier.
Alice: Vi hade ju ingen syo när vi skulle välja gymnasiet.
Intervjuare: Ni hade inte det?
Alice: Det var ju nån lärare som fick va det och vet inte om det var liksom nån större hit.
Men sen i gymnasiet hade ju… Nej ja gillade lärarna på gymnasiet. Det blev ju annat när
dom liksom specialiserade mer på ens eget intresse om man säger så.

Alice tror inte att hon kommer att läsa vidare då hon inte känner att hon har ”riktigt ro” till
att läsa. På frågan om hon anser att vidare utbildning generellt är viktigt svarar hon:
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Nej det tycker jag väl inte egentligen att det är. Tycker hellre man gör någonting man vill
och man kan och sen kanske man kan utbilda sig utifrån det men hålla på att bara läsa för
läsandets skull tror jag inte på. Det är väl många som gör. Jag vet att det är många som
pluggar, men inte riktigt vad det blir av dem som alltså läser och läser. (Alice)

André menar att han aldrig har haft något ”läshuvud”. Han tyckte inte att det var roligt att
plugga under grundskole- och gymnasietiden. De lärare han har mött under sin skoltid
upplever han dock som bra och engagerade, framförallt under grundskoletiden. Föräldrarna
har alltid stöttat så gott de har kunnat när det gäller läxor och så vidare. André valde
tekniskt program på gymnasiet. Valet tror han framförallt baserades på kompistryck.
(…) man vill ju inte komma ensam till en, många olika skolor slås ihop till en klass så vill
man ju vad med dom gamla kompisarna också. (André)

Han minns att det fanns någon studie- och yrkesvägledare man kunde gå och prata med
inför gymnasievalet. Men eftersom han vid den tiden inte visste så mycket vad han ville så
var ett samtal med en studie- och yrkesvägledare inte så viktigt. I efterhand önskar han att
han valt fordonsprogrammet eftersom han idag har ett intresse för bilar. Det var också
mycket att läsa när man läste teknikprogrammet. Skolkompisarna satt periodvis ofta och
pluggade och då menar André att han själv blev ”pushad” till att plugga. Men motivationen
och engagemanget för studierna gick i perioder.
Ibland så bara nej bara tråkigt och ibland så bara visst vi kör på det. Men sen var det liksom
schemaläggningen ibland var ju helt tokig om man hade första lektionen började klockan
åtta sen hade vi håltimme i fem, sex timmar för att sen ha en lektion sista tiden på dagen.
Då var det liksom vilken utav dom skiter man i. Det var inte så att man satt och orkade och
vänta ut hela tiden för att gå till en lektion till. (André)

Ibland skolkade därför André själv och ibland med vänner. Dock satt de nästan aldrig
tillsammans hemma utan var och en satt på sitt håll framför datorn. Föräldrarna märkte
aldrig något. De gick iväg före André på morgonen och kom hem sent på eftermiddagen.
Även fast André inte intresserat sig för utbildning själv så ser han att det finns ett värde i att
utbilda sig. Skulle han hitta något riktigt spännande att läsa som specialistutbildningar för
att styra undervattensrobotar så hade han kunnat tänka sig att läsa vidare.
Jeanette beskriver att hon har ”negativa minnen” från sin grundskoletid. I klassen som hon
gick i var det ett väldigt dominant gäng. Tyckte man inte som dem blev man utstött och
Jeanette upplevde själv ett visst utanförskap. Hon upplever inte att lärarna tog detta på så
stort allvar. Hon och en annan tjejkompis valde därför att byta skola. Innehållsmässigt
tyckte hon annars att skolan var rolig. Kanske var hon inte så duktig på matte, men så kan
det ju vara menar hon. Svenska och engelska upplevde hon också som svåra ämnen då det
var så teoretiskt och då läraren bara förhöll sig till det som stod i boken. Läraren i
naturkunskap och matte upplevde hon som bättre så denna mer visade på praktiska sätt hur
man kunde förstå något. Trots att Jeanette bitvis upplevde skolarbetet som tungt så försökte
hon göra sitt bästa. Men hon anser själv att hon var mycket skoltrött under tonårstiden då
det är mycket annat man ska gå igenom också. På gymnasiet blev det lite bättre. Där läste
hon barn- och fritidsprogrammet. Framförallt valde hon detta program då en nära kompis
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också gjorde det. Annars upplever hon inte att hon fick något direkt stöd i gymnasievalet
från någon på skolan.
Jag minns att vi hade nog en syokonsulent på skolan då man skulle göra valen allting, men
om jag minns rätt var det något strul där så vår rektor var inblandad för att syokonsulenten,
jag vet inte om blev sjukskriven eller nånting. Det var något strul i alla fall så att jag inte
minnas att vi fick liksom all den hjälp vi behövde för att vår rektor var inte utbildad inom
det området så klart. (Jeanette)

På hemmaplan var mamma den som stöttade skolarbetet. Men hon ville, som Jeanette
uttrycker det, inte pusha för mycket utan tyckte det var viktigt att Jeanette och hennes
syskon verkligen gjorde det som de ville. På gymnasiet upplevde hon lärarna liksom de mer
praktiskt orienterade ämnena som roliga. Barn- och fritidslärarna kände nog på sig att vi var
många skoltrötta, menar hon. De lärare som undervisade i kärnämnena var dock mer
teoretiska i sitt sätt att undervisa. Jeanette menar därför att hon tyckte att de var sämre på
att skapa engagemang och motivation hos eleverna. I efterhand önskar hon att hon kanske
hade valt ett studieförberedande program istället så att hon hade haft bättre förutsättningar
för att kunna studera vidare. Men det är inget direkt man tänker på då när man är så ung
och ska välja gymnasieprogram, menar Jeanette.

Tankar om arbete
André, som idag arbetar som lagerarbetare, ser inte att han har någon vidare nytta av sina
tidigare gymnasiestudier på teknikprogrammet.
Inte ett dugg (…) För liksom om man tar matten som ett exempel den va ju, det var ju
ekvationer och allting man läste ju supersvåra ekvationer och de ser jag inte vad man ska
använda det till i livet. (André)

Han skulle gärna ha ett mer utmanade arbete och ett arbete med mer variation. Som
lagerarbetare händer det inte så mycket. Det är vardagliga rutiner och man går där som en
”zombie”, menar André, och packar varor som ska ut till kund. Han är ändå glad över att
ha arbete även om det är enformigt. Det är viktigt, enligt honom, att tjäna pengar.
Ja, jag ser det så att bara jag har ett jobb och får en inkomst så är jag rätt nöjd med det. Det
spelar inte så stor roll vad jag arbetar med har jag känt utan det är mest så att jag har den
där inkomsten för att hålla på med mina fritidssysslor, vilket är bilen. (André)

Jeanette anser också att en bra lön är viktigt. Som barnskötare upplever hon att hon är
underbetald men hon är ändå osäker på hur hon skulle kunna få ett arbete där hon tjänar
mer. ”Ett jobb är ett jobb”, menar Jeanette. Hon går dit och gör sina timmar och är glad
över att ha bra arbetskamrater. Samtidigt har hon märkt på senare tid att hon är väldigt
duktig på att organisera, strukturera och fördela ansvar. Detta har, tillsammans med att hon
anser att hon har för låg lön, fått henne att fundera på att läsa vidare. Till vad vet hon dock
inte riktigt.
För Alice del är det viktigt att trivas på sitt arbete. Hon trivs med att arbeta på en gård med
djur även om det innebär sena nätter att mjölka kor. Tidigare har hon prövat på att arbeta i
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kiosk och i en leksaksaffär. Dessa arbeten beskriver hon som ok men hon tycker att det blev
jobbigt att vara så mycket inomhus.
Erik, som idag läser upp sina betyg, skulle i framtiden kunna tänka sig att arbeta som
förskolelärare. Han har alltid varit intresserad av att arbeta med barn och skulle han någon
gång gå vidare till högskolestudier så vill han inrikta sig på förskollärare eller fritidspedagog.
För Erik är det viktigaste med ett arbete att trivas med sina arbetskamrater.
Ja, för det är a och o att jobbar man då på ett fritids så är du ju aldrig själv utan du är ju
alltid med någon och trivs du inte med de personerna du är med så kommer du inte att
göra ett bra jobb. (Erik)

Kajsa, som arbetar som lastbilschaufför, poängterar också vikten av att trivas på sitt arbete.
Hon värderar arbetet högre än exempelvis att ha familj.
Hellre ensam i resten av livet och trivas med mitt jobb än att vantrivas på mitt jobb än att
ha familj liksom. Visst har man familjen som stöttar en också men… ja…jobb kan man i
och för sig alltid byta (…) Men jag tycker att det är viktigt att man trivs på jobbet och jag
har liksom en mening med att varje morgon gå dit. (Kajsa)

Tankar om relationer, fritidsintressen och framtiden
Jeanette uppskattar att se på tv-serier och film och hon umgås gärna med vänner och äter
ute. Som föräldraledig och med småbarn blir det dock inte så mycket tid till sådant.
Jeanette och hennes sambo värderar också friluftsliv högt och att vandra. Familjen i sig har
också stor betydelse i Jeanettes liv. För henne är familj viktigare än att ha arbete och
utbildning. Vänner fyller också en central funktion i hennes liv. Hon har både kontakt med
gamla barndomsvänner men har också fått en hel del nya vänner sedan hon lämnade
Falkenberg. Jeanette tror att hon och hennes familj kommer att behöva bo i en storstad då
hennes sambo, som är egenföretagare, arbetar inom ett yrkesområde där det inte är så lätt
att få arbete i Falkenberg. Att flytta tillbaka till Falkenberg känns därför inte aktuellt. Det
har också att göra med att hon upplever staden som liten och väldigt öde på vintern. Staden
passade inte henne, som hon uttrycker det, men hon är glad att hon kan komma dit och
hälsa på när hon vill då det inte går att hitta det ”lugn” som karakteriserar Falkenberg
någon annanstans. Framtidsmässigt hoppas Jeanette på att alla nära och kära ska få vara
friska, att familjen ska utökas med två barn till, att hon och sambon gifter sig och att hon
får arbete på ett större företag framöver som någon form av mellanchef.
Som tidigare nämnts så har André ett stort intresse för bilar på fritiden. Att bygga bilar från
grunden och hålla på med exempelvis motorer upplever han som oerhört stimulerande. Det
är också viktigt, enligt honom, att umgås med vänner på fritiden och med sambon.
Familjebildning är något han kan tänka sig i framtiden men inte just nu. Det finns flera
andra saker att hinna med innan. André ser, liksom Jeanette, att det finns flera fördelar med
att bo i en storstad, exempelvis fler möjligheter till arbete. Samtidigt är det ofta ganska
stressat i en storstad. Han kan sakna lugnet i Falkenberg.
(…) där nere kan man bara ta det lugnt och slappna av och man behöver inte göra
någonting, det är bara att ta det lugnt. Ta dagen som den kommer. (André)
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Ändå är det inte troligt, menar André, att de kommer att flytta till Falkenberg under den
närmsta tiden i alla fall. Inom tio år hoppas han att han och sambon har barn och bor i ett
eget hus med fint garage. Kanske arbetar han då som bilmekaniker om han får önska. Att
familjen håller sig frisk är också något han hoppas på.
För Erik är familj viktigare än arbete. Han hoppas på att han och sambon skaffar barn inom
en snar framtid. Erik värderar också vänskap högt och kontakten med till exempel hans
mamma som bor kvar i Falkenberg är också viktig. Träning utgör ett stort fritidsintresse
liksom dataspel.
Alice hoppas på att få barn i framtiden. Hon är övertygad om att hon även fortsättningsvis
kommer att arbeta med djur. Kanske på något annat ställe och kanske inte just med att
mjölka kor – men hennes stora passion för djur gör att hon alltid kommer att arbeta med
djur på ett eller annat sätt.
Som tidigare nämnts värderar Kajsa trivsel på arbetet högst, även om familj och vänner
också är viktiga. Vänner kan man hitta på något kul med och utan vänner kanske man bara
skulle suttit hemma varje kväll efter jobbet, menar Kajsa. Hon trivs bra med tillvaron just
nu men skulle gärna vilja stadga sig. Hon upplever att det var svårt att få arbete inom sin
bransch i Falkenberg, därav flyttade hon en bit därifrån när hon fick en fast tjänst i en
grannkommun. Annars uppskattar hon Falkenberg som stad. Framförallt för havet och
naturen. I Falkenberg kunde hon gå långa härliga promenader med sin hund, vilket hon
uppskattade mycket.
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SAMMANFATTNING
Att studera vidare på högskola/universitet eller inte - om att ”välja”
väg i livet och omgivningens betydelse
Känntecknande för flera av dem som har läst eller läser på högskola eller universitet är att
de använder begrepp som engagerad, självständig och motiverad för att beskriva hur de
själva uppfattar att de var som elever under grundskole- och gymnasietiden. Flera av dessa
intervjupersoner uttrycker också att de upplevt skolan som rolig och att de har trivts. Några
har alltid strävat efter att få höga betyg i skolan medan andra mer har varit nöjda så länge
de är godkända – huvudsaken är att man klarar av skolan. Ett par personer som valt att
studera vidare på högskola/universitet har inte en lika positiv bild av de tidigare åren i
skolan. Någon som har dyslexi hade önskat mer stöd i skolan tidigare och några berättar
om hur de blev mobbade. Dessa intervjupersoner önskar att lärarna engagerat sig mer för
att stötta mobbade elever. Dock uppfattade dessa intervjupersoner att skolan i sig var rolig.
I det empiriska materialet framträder också en bild av att dessa intervjupersoner haft
mycket stöd runtomkring sig som troligtvis bidragit till att de, trots en tuff start i skolan,
tagit sig vidare och läst på högre nivå. Exempelvis har föräldrar och morföräldrar stöttat och
engagerat sig i studierna och uppmuntrat dem till att studera vidare. Dessa intervjupersoner
beskriver också hur både studie- och yrkesvägledare och specifika lärare varit viktiga när det
gäller uppmuntran till att läsa vidare.
När det gäller upplevelser av skolmiljön generellt så varierar bilden. Några framhåller att det
var mer ”ordning och reda” i de tidigare skolåren medan det senare blev stora klasser där
det blev mer rörigt, bland annat också på grund av flera lärarbyten. Flera lyfter fram att de
lärare som de har mött har varit engagerade och stöttande. Några har också pekat på hur
lärarnas uppmuntran till att läsa vidare har spelat en stor roll för de val som har gjorts.
Dock är det också en del som poängterar att lärarna har varit ganska frånvarande när det
gäller frågor om högre utbildning. En del menar att det är okej medan andra anser att
lärarna, och till exempel klassföreståndaren, borde talat mer om vidare studier och ”pushat”
eleverna till att läsa vidare. Någon menar i det här avseendet att det finns en försiktighet
från lärarnas sida. Lärarna är rädda för att påverka eleverna för mycket.
Som framgått är en del av intervjupersonerna nöjda med de kontakter de har haft med
studie- och yrkesvägledare. Andra uttrycker emellertid en besvikelse över sina möten med
studie- och yrkesvägledaren. Besvikelsen består bland annat i att intervjupersonerna inte
upplever att man får några tydliga svar och att studie- och yrkesvägledaren endast ger tips
om var man kan hitta information på olika hemsidor. Dessa personer förefaller ha haft
andra strategier för att söka den information de efterlyser. De gör egen ”research” och har
haft stöttande föräldrar och syskon som de har kunnat tala med när det gäller exempelvis
högre studier. Några hade gärna sett att studievägledarna hade haft en mer framträdande
roll och informerat om vilka val som finns tillgängliga och så vidare. En del minns inte
vilka aktiviteter kopplade till högre studier som egentligen anordnats under gymnasietiden.
Överlag beskriver de intervjupersoner som har läst vidare på högskola/universitet att de haft
stöd från föräldrarna som exempelvis engagerat sig i läxläsning med mera. Men en hel del
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framhåller att föräldrarna aldrig velat styra för mycket eller ”pusha” i någon exakt riktning
när det gäller val av studier. Några betonar att de val som vänner och syskon har gjort när
det gäller gymnasiestudier och studier på högskola/universitet har spelat roll när de själva
har gjort sina val.
För flera av intervjupersonera som valt att läsa på högskola/universitet har det alltid varit en
självklarhet att studera vidare. Intervjupersonerna har gjort medvetna gymnasieval och valt
ett studieförberedande program alternativt ett yrkesförberedande program där man valt att
läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet. I bara ett par fall har högre studier inte
varit en självklarhet. I dessa fall har en utlandsvistelse i ett fattigt land och mötet med en
pojkvän från en familj med akademiska traditioner spelat en avgörande roll för valet att läsa
vidare.
Något som förenar flera av de intervjupersoner som inte har läst vidare på högskola och
universitet är att de beskriver sig som skoltrötta under grundskole- och gymnasietiden. De
uttrycker det också det i termer av att de inte var motiverade och engagerade. De har aldrig
sett sig som ett ”läshuvud” eller som en ”skolmänniska”. En del upplever att skolan var
rörig och ”luddig” och några lyfter fram att det bitvis var stökigt i klassrummen och att
lärare varken tog tag i detta eller i exempelvis mobbing. De intervjupersoner som läst på
skolor där pedagogiken präglats mycket av ”det egna ansvaret” upplever att det är svårt att
ta ansvar för sina studier när man känner sig omotiverad till att studera. En del av
intervjupersonerna hade önskat att de fått mer stöd från skolans sida när det gäller att hitta
motivation till skolarbetet. Någon ifrågasätter skolans strategi att sätta de ”stökiga” eleverna
i ett separat rum för att de andra eleverna ska få lugn och ro, vilket han själv var med om
under sin skoltid. Det anses inte bidra till ökad motivation och intresse för skolan bland
dessa elever. Någon annan ifrågasätter också schemaläggningen i skolan. Har man en
lektion på morgonen och en på eftermiddagen så blir det lätt att man väljer att skolka från
den ena i alla fall.
Några av intervjupersonerna lyfter fram att de under olika perioder fick gå i ”specialklasser”,
någon på grund av läs- och skrivsvårigheter och någon annan på grund av att han var
”stökig”. Tiden i specialklasserna var uppskattade. Här kunde lärarna ta sig tid att lyssna
och stötta. Klasserna var mindre och det var lugn och ro. Av olika anledningar kom dessa
intervjupersoner ändå att hoppa av skolan, bland annat efter uppmaning av lärare
runtomkring dem. Till skillnad från de intervjupersoner som nämndes ovan, det vill säga de
personer som också hade det tufft i skolan men som ändå tog sig vidare till
högskola/universitet så har de intervjupersoner som hoppat av skolan inte haft något stöd
hemifrån av exempelvis föräldrar.
En del av intervjupersonerna som inte har läst vidare på högskola/universitet upplever att
de har haft stöd både från föräldrar och från lärare under sin skoltid men har av olika
anledningar ändå valt att inte läsa vidare. Efter gymnasiet fick en av intervjupersonerna ett
arbete där arbetsgivaren föreslog internutbildning istället för vidare studier för att
vederbörande skulle kunna kompetensutveckla sig. En annan av intervjupersonerna har
aldrig känt att orken har funnits till att skaffa de betyg som krävs för att komma in på
högskola/universitet. Ytterligare skäl som anges är ett starkt djurintresse som överskuggat
intresset för skolan.
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Liksom bland de intervjupersoner som har läst vidare på högskola/universitet så efterlyser
även en del intervjupersoner som inte har läst vidare att det borde vara mer ”prat” om högre
studier under framförallt gymnasietiden. Någon uttrycker detta i termer av att hon inte är
någon ”internetmänniska” och att det är svårt att navigera i djungeln av all information
som finns. Mer stöd, information och guidning av lärare och studie- och yrkesvägledare
hade varit önskvärt. Studievägledarna beskrivs i vissa fall som ”vaga” och att de inte haft så
mycket kunskaper. I några fall beskrivs hur en lärare eller en rektor av olika skäl fått hoppa
in som studie- och yrkesvägledare, vilket anses bidra till mindre meningsfulla möten och
samtal då vare sig lärare eller rektorer har den kompetens som en studie- och yrkesvägledare
har. Det framkommer också i materialet att en del undviker att gå till en studie- och
yrkesvägledare om man inte vet vad man vill. Några av intervjupersonerna som valt att inte
läsa vidare beskriver dock att de möten de har haft med studie- och yrkesvägledare har varit
positiva.

Att leva ett bra och framgångsrikt liv
Att ha ett utvecklande arbete utgör en väsentlig del, bland flera av de intervjupersoner som
har läst vidare på högskola/universitet, för att kunna skapa sig ett attraktivt liv. Bland annat
framhåller dessa intervjupersoner att det är viktigt att inte ha ett monotont och enformigt
arbete utan att arbetsuppgifterna helst ska vara varierande. Flertalet nämner också
utvecklingspotential och karriärmöjligheter inom arbetet som centralt liksom att se resultat
av det man gör. Högre utbildning nämns i det här avseendet som en förutsättning för att få
ett sådant arbete. Bra kollegor, god arbetsmiljö, regelbundna arbetstider är också faktorer
som värderas högt när det gäller arbete. Trygghet i termer av stabil inkomst och
regelbundna (ej obekväma) arbetstider nämns också som angeläget liksom en lön som gör
att det blir lite över varje månad.
Bland några av dem som inte läst vidare på högskola/universitet så förefaller arbetet mer
vara ett medel för att kunna hålla på med något annat, till exempel ett fritidsintresse som
kostar mycket pengar. För någon är ett ”jobb bara ett jobb” medan det för andra är något
som värderas som viktigare än exempelvis familjebildning för att kunna skapa sig ett
attraktivt liv. Bra kollegor och utmaningar nämns även av dem som inte vidareutbildat sig
som centrala faktorer i ett arbete. Vissa menar att det räcker att tjäna så att man klarar sig
medan andra vill att lönen ska räcka till mer än att tillvaron bara ska gå runt.
Familjebildning är, med några undantag, något som värderas högt både bland dem som läst
vidare på högskola/universitet och bland dem som inte gjort det. När det gäller livsmål och
vad som kan sägas karakterisera det goda (framgångsrika) livet så finns det både
beröringspunkter och skillnader mellan de som läst vidare på högskola/universitet och de
som inte har det. Mål här och nu liksom framtidsorienterade och upplevelsebaserade mål
lyfts fram. Bland dem som har läst vidare nämns exempelvis att må bra, vara frisk och
lycklig, ha ett meningsfullt arbete, att kunna resa, gå på konsert, uppleva saker, uppfylla
sina mål, inte vara beroende av någon annan, ha ett bra hus, få en bra pension och hela
tiden sätta upp nya mål i livet som viktiga delar i det som definieras som ett bra och
framgångsrikt liv. Bland dem som inte har läst vidare på högskola/universitet nämns att
vara frisk, lycklig, närhet till familj och vänner, ett arbete man trivs med, ett bra hus, bra
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vänner, ett fint garage, och att ta dagen som den kommer som viktiga livsmål och som
faktorer som bidrar till att skapa vad man definierar som ett bra och framgångsrikt liv. För
någon är familj viktigare än arbete och utbildning medan det för någon annan är tvärtom.
Det goda livet kan också, enligt dem som inte läst vidare på högskola/universitet,
kännetecknas av att utvecklas på jobbet (till exempel genom att bli chef) och för någon
annan handlar det om att själv kunna styra över sitt eget liv. För ett par intervjupersoner
har detta kommit till uttryck genom att man har startat eller planerar att starta ett eget
företag.
Något som nästintill samtliga intervjupersoner har betonat och som värderas högt, både
bland dem som utbildat sig på högskola/universitet och bland dem som inte har det, är
fritidsaktiviteter såsom träning i olika former, friluftsliv, promenader och även intressen
som rör till exempel jakt och bilar lyfts fram som viktiga värden i livet.

Falkenberg – staden som andas lugn
Det finns en stor variation inom de olika grupperna, bland de som bor i eller utanför
Falkenberg och har respektive inte har vidareutbildat sig, när det gäller vilken syn man har
på Falkenberg som stad att leva, bo och arbeta i. Några lyfter fram att det är svårt att bo i
Falkenberg av arbetsmarknadsmässiga skäl. Arbetar man med något väldigt nischat (till
exempel musik eller globala frågor) eller om man är eller vill bli egenföretagare så upplevs
det som tufft att få arbete eller etablera sig i Falkenberg. Det finns även exempel på att
någon inom sjuksköterskeyrket inte ser det som möjligt att bo och arbeta i Falkenberg då
där bara finns mindre vårdcentraler. Inte bara arbetsrelaterade skäl anges till varför man inte
ser Falkenberg som en attraktiv stad att bo i. Någon känner sig ”instängd” där och några
andra pekar på nackdelen med att ”alla känner alla” och att människor i staden är
”trångsynta”.
Vissa av intervjupersonerna vill gärna bo i Falkenberg då det innebär en närhet till vänner
och familj. Här finns också hav, natur och grönområden. Falkenberg anses även som en
trygg stad för barn att växa upp i. I berättelserna om Falkenberg framträder en bild av att
det inte är en stad som kännetecknas av så mycket fokus på pluggande och högre studier.
Det är en stad som, enligt vissa, förknippas med lugn och föreställningar om att allt löser
sig. Man behöver inte stressa här utan mer ta dagen som den kommer.
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Bilaga 4

Stöd i utbildningsvalet från skolan och
hemmet
En kvalitativ studie bland studie- och yrkesvägledare, lärare
och föräldrar
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INTRODUKTION
I föreliggande kapitel presenteras tre olika delstudier som alla berör stöd till unga i
förhållande till utbildning. De som har intervjuats är studie- och yrkesvägledare, lärare och
föräldrar till unga falkenbergsbor som går i nionde klass. Delstudien med studie- och
yrkesvägledare behandlar intervjuer genomförda med sex studie- och yrkesvägledare i
Falkenbergs kommun. Alla studie- och yrkesvägledare inom de kommunala skolorna är
anställda av Falkenbergs gymnasium. Samtliga har en tjänst vid gymnasiet tillsammans med
en tjänst ute i skolorna (grundskola, individuella programmet, vuxenutbildning och/eller
särskola). Olika teman presenteras som handlar om studie- och yrkesvägledares syn på sin
arbetssituation, arbetsroll och på betydelsen av högre utbildning. I delstudien med lärare
presenteras en intervjustudie genomförd med 14 lärare på grundskolor och gymnasiet i
Falkenberg. Även den här studien är presenterad utifrån olika teman som belyser lärarnas
syn på högre utbildning och på sin egen roll när det gäller att diskutera och lyfta fram
frågor om högre utbildning med eleverna. Delstudien som handlar om familjens
(föräldrarnas) betydelse för hur elever i årskurs nio resonerar kring sina gymnasieval,
vidareutbildning, arbete och framtid har särskilt fokus på frågor som rör hur gymnasievalet
diskuteras i hemmet och på vilka faktorer som eleven respektive föräldern anser vara
avgörande för valet av gymnasieprogram. Tio intervjuer har genomförts i denna delstudie.
Vid intervjutillfällena medverkade både eleven och en av elevens föräldrar.
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STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARNA
Studien av studie- och yrkesvägledarna presenteras utifrån fem teman: Studie- och
yrkesvägledarnas arbetssituation, Information om yrken och studier, Studie- och
yrkesvägledarnas roll- påverka eller inte?, Studie- och yrkesvägledarnas föreställningar om
utbildning och eftergymnasiala studier samt Studie- och yrkesvägledarnas syn på lärarnas
påverkan på elevernas framtidsval.

Studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation
Några studie- och yrkesvägledare menar att det historiskt sett i Falkenberg inte varit så
mycket fokus på studie- och yrkesvägledarrollen och vikten av vägledning. En studie- och
yrkesvägledare uttrycker det i termer av att:
om jag backar tillbaka så har det varit bedrövligt dåligt, det kan jag stå för, för det har det
vart. Det har varit bedrövligt dåligt med studie- och yrkesvägledare i denna kommun. Det
har vart att man inte har haft tjänster, man tillsatt inte tjänster och sen är det svårt att få tag
i folk.

Samma studie- och yrkesvägledare berättar också att vid en tid då det skulle ha funnits sex
vägledare i kommunen förekom det att endast personen i fråga var på plats. Upplevelsen
bland studie- och yrkesvägledarna är dock att det har blivit mycket bättre på senare år. Nu
finns det tillsatta personer på de tjänster som finns och arbetet är uppdelat så att alla inom
kommunen har tillgång till vägledning med kvalitet. De lyfter upp att de har resurser i form
av tid till att erbjuda alla grundskoleelever en samtalstid och finnas till hands för eventuellt
extra samtal med eleverna. Även gymnasieeleverna kan erbjudas samtalstid inom några
dagar när de så önskar.
Några av studie- och yrkesvägledarna berättar om att det idag finns en grupp av vägledare
som arbetar nära varandra och hjälper varandra när det behövs extra hjälp med någon
aktivitet eller vid någon skola. De har ständigt återkommande veckomöten, vilket ses som
något positivt av samtliga studie- och yrkesvägledare eftersom de dels kan ta hjälp av
varandra, dels är de inte ensamma i sin kategori och behöver inte känna sig utanför de
övriga yrkeskategorier som finns i skolan. Studie- och yrkesvägledarna anser att de kan vara
med och påverka sin arbetssituation genom att de i grupp tillsammans skapar en
arbetsbeskrivning på det som ska genomföras under den närmaste framtiden.
Sammantaget ger studie- och yrkesvägledarna en positiv bild av att tillhöra en grupp av flera
anledningar. En ständigt återkommande anledning som tas upp är att man kan lära sig utav
varandra. Det är främst de nya studie- och yrkesvägledarna som har denna möjlighet.
Jag tror att vår kommun är en ganska bra kommun att jobba i om man är nyutbildad.
Annars om man jämför med hur det var när jag börja så var man väldigt ensam i den hållen
och man blev oftast väldigt ensam i frågeställningar också om man är på en skola.
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Citatet ovan är från en av de genomförda intervjuerna med en studie- och yrkesvägledare
som har varit i tjänsten under längre tid. Situationen för studie- och yrkesvägledare i
Falkenberg som det är nu, är det inte ensamt för ”nykomlingar”. Samma bild ger de nyare
studie- och yrkesvägledare och trycker på att utbildningen har givit mycket men att mycket
av det som man har nytta av lär man sig när man börjar jobba. ”Det är först när man börjar
arbeta som, det är under arbetsgång, man lär sig det mesta man har nytta av” berättar en av
de studie- och yrkesvägledare som nyligen börjat arbeta.
Studie- och yrkesvägledarna uppfattar att de har en god kontakt med pedagogerna och
andra yrkesgrupper inom skolan. Samtidigt finns det en önskan av mera samarbete. Den
kontakt som finns kan alltid bli bättre.
Jag tycker att vi samarbetar bra med lärare. Sen kan det alltid bli bättre, känns det som, eller
så. Men till en viss del absolut. Vi samarbetar ganska mycket med resten av elevhälsan.

Information om yrken och studier
En stor del av vägledningen består, enligt studie- och yrkesvägledarna, av
informationsspridning när det gäller diverse yrken och studier. Studie- och yrkesvägledarna
berättar att de i Falkenberg går ut vid något enstaka tillfälle till åttondeklassarna för att få
start på vägledningsprocessen. Informationen som ges är lite allmänt om studier och yrken.
Vägledningen i form av information kommer igång med större fokus i samband med att
eleverna börjar nionde klass. Informationen kan delas upp i klassinformation och
föräldrainformation samt studiebesök och branschdagar 5. En annan slags information om
yrken får eleverna via praktik som börjar redan under tiden eleverna går i åttondeklass och
fortsätter i nionde klass. Även de individuella vägledningssamtalen består till större del av
information av yrken och studier. Några studie- och yrkesvägledare menar att de inte sitter
på all kunskap om alla Sveriges yrken och utbildningar.
När jag tänker på information och sånt så är de [eleverna] i vissa fall dåliga på att ta reda på
det först, utan de vill gärna ha det serverad. Och det är, det känner jag att vi inte är.

Dessutom har en del elever, enligt några studie- och yrkesvägledare, svårt att ta till sig all
information eftersom de i många fall varken är motiverade eller mogna nog. Studie- och
yrkesvägledarna uttrycker även att eleverna vet lite om arbetslivet.
De har svårt att ta till sig all information, exempelvis är det svårt för eleverna att förstå att
läser man samhällsprogrammet så kan man bli väldigt mycket. De vill ha mer specifika att
läser man detta så blir man det.

5

Branschdag är en dag där olika yrken kommer in och representerar och presenterar sig för elever på
grundskolan.
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Om jag tänker mig återigen på grundskolan, de eleverna som ska välja till gymnasiet har
ofta begränsat insyn i arbetslivet. Man är inte ute lika mycket på studiebesök och sånt
längre. Det blir lite begränsat. Man har koll på de yrken som finns i ens närhet, mamma
och pappa, morbröder etc. och vad de arbetar med. Det är det man känner till.

Studie- och yrkesvägledarna uttrycker att mer arbete skulle behövas för vägledningen och
framförallt att den behöver börja tidigare:
Sen hade vi önskat än mer tid så att man, man vill ju inte va inför gymnasievalet jobba med
dem i nian och vi är ute i åttan lite. Man vill ju egentligen jobba ännu tidigare alltså när
dem är små.

Det är ungefär samma bild som ges av gymnasieelevernas motivation och mognad inför
valen. Några studie- och yrkesvägledare menar på att flera elevers motivation uppkommer
under hösten då de börjar fråga sig vad de ska göra. Studie- och yrkesvägledarna går ut och
informerar eleverna i deras klasser, det finns också möjlighet till studiebesök till Högskolan
i
Halmstad,
Lund
och
Göteborgs Universitet
samt
anordnande
av
6
framtidsmässa/arbetslivsdag på Falkenbergs gymnasium. Under arbetslivsdagar kommer
det småföretagare som öppnar butiker och som man ser upp till. Dessa kommer på besök
till skolan och berättar om de framgångar som de har uppnått för att inspirera eleverna.
Exempelvis berättar en studie- och yrkesvägledare om att
vi hade en kille som gick på handel för några år sedan, han är en sån här entreprenör, han
har ju startat bland annat lite kiosker här på Falkenberg. /…/ han har en glasskiosk utanför
Gekås /…/ han är en sån som alla vet om här i stan och inspirerar folk.

Studie- och yrkesvägledarnas roll- påverka eller inte?
Studie- och yrkesvägledarna lyfter fram att elevernas motivation och mognad har en stor
inverkan på de val de gör, exempelvis valet av gymnasieprogram. De menar vidare att
eleverna påverkas av den utbildningstradition som finns i familjen. Vilken roll studie- och
yrkesvägledaren ska eller bör ha utifrån att eleverna är olika motiverade och har sin
familjebakgrund i olika utbildningstraditioner är inte självklart bland de studie- och
yrkesvägledare som intervjuats. Det går dock att urskilja två grupper med olika synsätt
kring frågan. Studie- och yrkesvägledarna som har arbetat en längre tid försöker vidga
elevernas syn till att se något större än att befinna sig i den egna ”lilla bubbla”. Som en av
dem uttrycker det: ”Jag vill vidga deras perspektiv, det ser jag ju som en uppgift alltså att
kunna få de att se andra vägar” En annan studie- och yrkesvägledare menar att ”(…) det är
egentligen i vår process att alltså medvetandegöra att de är medvetna om vem de är”.

6

Framtidsmässa är en dag som anordnas på gymnasiet där flera högskolor/universitet kommer och
representerar sig. Dessutom kommer organisationer som Arbetsförmedlingen etc. och olika representanter
för flera olika yrken.
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Nyare studie- och yrkesvägledare som inte arbetat i yrket så länge beskriver sin roll mer som
ett bollplank.
Jag är en som man kan komma och prata och bolla alltså funderingar med. /…/ Det är ju
att ha någon att bolla med, någon att ställa frågor till, om yrken och studier. så att ja, en
resurs på det planet.

Studie- och yrkesvägledaren ovan ser sin roll mer som en informationsresurs, en person
man kan vända sig till om man har funderingar. Dessutom är man mycket försiktig med att
påverka eleverna.
Nej, nej absolut inte påverka. Nej” ”jag är en av de faktorer som kan påverka eleverna. /…/
Jag ska inte, jag är inte heller här för att påverka eleverna. Jag är här för att kunna hjälpa
dem att hitta information, ge den information, bolla tankar.

En annan studie- och yrkesvägledare, som bara arbetat ett par år inom yrket, är också
försiktig när det gäller att påverka eleven och elevens val.
Alltså jag vill inte påverka dem i bemärkelsen att de ska välja någonting eller göra någonting
som de inte egentligen vill.
Man kan alltså peppa eleven för att ta det steget, för att försöka.

Någon försöker mer se sin roll som varken passiv eller aktiv när det gäller att påverka
eleverna.
Det är en sån roll att eleverna ska ha möjlighet att bolla med oss. Vi ska visa på vad det
finns och vad det är vi kan hjälpa till med. Men jag har ingen passiv och ingen aktiv roll,
alltså, det är lite svårt att förklara men i vägledningssamtalen så har vi ju en speciell
samtalsmetodik som det ska göra att individen hittar mer kunskaper om sig själva och vilka
alternativ som finns. Så vi ska vara en bollplanka där. Så att de kan träna på att se sina egna
förmågor och så.

Studie- och yrkesvägledarnas föreställningar om utbildning och
eftergymnasiala studier
Det finns de studie- och yrkesvägledarna anser att det överlag tenderar att bli för mycket
fokus på högre utbildning i vårt samhälle.
Jag tycker liksom att det kan bli en hets ibland att man ska utbildas.

Man kanske inte alltid ska bara snäva in på att det är plugga vidare va. Man kan nog
komma på mycket annat också, faktiskt!
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Perspektiv på ungas väg genom utbildningssystemet kommer också fram under intervjuerna
och de finns de intervjuade studie- och yrkesvägledare som förespråkar att eleverna inte går
direkt från gymnasium till högre utbildning och även att vissa inte går direkt från
grundskola till gymnasium.
Att de tar studenten och nu måste jag veta vad jag ska bli i mitt liv. Men det finns ju så
mycket annat man kan göra. Volontär, ta och jobba, hitta något jobb liksom, gå någon kurs
på folkhögskola eller på högskolan. De behöver ju liksom inte bestämma att – nu ska jag bli
läkare eller socionom direkt. För de behöver lite livserfarenhet kan jag känna, det är min
personliga åsikt. /…/ Det är viktigt att man ser vad som finns där ute och sen kanske
bestämma sig hur det blir.
En del elever går ju här bara för att de ska gå här. Man kanske egentligen hade behövt en
paus eller så. Man kanske skulle väntat ett tag. /…/ Men jag skulle vilja att det fanns andra
alternativ till gymnasieskola helt enkelt. Sen tror jag att de flesta skulle ha kommit tillbaka
för eller senare.

Studie- och yrkesvägledarnas syn på lärarnas påverkan på elevernas
framtidsval
Studie- och yrkesvägledarna upplever att lärarna spelar en stor roll i elevernas liv. Lärarna
kan, enligt dem, uppmuntra eleverna till att gå specifika vägar.
Jag känner att det är ganska stor med lärarnas påverkan. /…/ jag märker särskilt på elever
som blir peppade, pushade och upplyfta av lärare. Att de ofta kan göra val utav det. Alltså
att elever kan, som hela tiden fått höra det att de är bra på matte /…/ och så känner de att
de blir upplyfta av läraren. De söker ju gärna till dem utbildningarna.

Men elever kan också, enligt studie- och yrkesvägledarna, avrådas av lärarna från mer eller
mindre specifika val.
Sen kan det vara elever som tvärtom säger som att nej men jag kan inte gå det program för
att min lärare säger att jag inte är så duktig i det ämnet. /…/ Lärarna träffar eleverna
dagligen så de har en jätte stor påverkan på eleverna.

I samband med den nya gymnasiereformen har eleverna ännu ett val som de ska ta i första
klassen på gymnasiet. Valet är mellan att välja yrkes- eller studieinriktade kurser. I detta
sammanhang har lärarna en stor påverkan, de ger inte samma passiva förslag som studieoch yrkesvägledarna ger utan ger en mer direkt uppmaning till att välja det ena eller det
andra. I samband med detta får lärarna ett större påverkansutrymme.
Lärarna har ibland tagit initiativ till att belysa för de duktiga eleverna i kanske något ämne
att söka något specifikt. ”man får höra ibland från dem, [lärarna] det ska hon verkligen välja
det eller ska hon verkligen välja det.
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Inom kurserna i gymnasiet så har lärarna stor påverkan. Det kan komma elever som säger
att dennes lärare tycker att de ska välja just denna specifika kurs eller det andra för att det är
bra eller så.

Det är viktiga val som tas i gymnasiet. De kurser som väljs bestämmer elevernas riktning för
en gymnasieexamen med inriktning på studieförberedande som ger möjlighet till att studera
på eftergymnasial nivå eller till yrkesförberedande som förbereder dem till yrken och
minskar möjligheten till att studera vidare. Studie- och yrkesvägledarna menar på att det är
främst i grundskolan (i samband med valet till gymnasiet) och i gymnasiet (i samband med
valen av kurserna i gymnasiet) som lärarna är med och påverkar eleverna.
kanske val som de gör i sin utbildning, kanske lärarna kan vara med och påverka en del.
Men efter att de har slutat, nej.

Flera av studie- och yrkesvägledarna nämner att de ibland försöker att begränsa lärarnas
direkta förslag.
Men då försöker man avgränsa det till att de ska tänka nej men är det bra för mig att ha
denna kurs om man säger så.

Utöver den roll som lärarna spelar för eleverna så är lärarna också en viktig resurs för studieoch yrkesvägledarna.
Vi träffar inte ungdomarna alls lika mycket som lärarna. Lärarna träffar ju dem i
undervisningen och träffar dem mycket. Det är en viktig kanal för oss när det gäller
samarbete och så.

En annan aspekt med samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna och pedagoger som
uttrycks fungera bra i Falkenbergs kommun är arbetet kring elever som får problem. ”När
det är av behov med en stökig elev eller elev med behov.” (Studie- och yrkesvägledare)
Problem i denna bemärkelse kan vara allt ifrån att det inte går bra för en specifik elev med
en/flera kurser (som kan påverka elevens behörighet till gymnasiet eller slutbetyget från
gymnasiet), till att en elev verkar ha hamnat fel och vill byta program eller kurser.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation avrundas med att de
har haft en historia med icke fungerande vägledningsarbete som har kommit att bli bättre
med tiden. De har, enligt dem själva, resurser och förutsättningar för att erbjuda en god
kvalificerad vägledning. Studie- och yrkesvägledarna upplever att de har goda kontakter
med aktörer i skolan, men det kan alltid bli bättre.
Intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna visar att vägledningsaktiviteter startar i
årskurs åtta med allmän information om yrken och studier för att sedan intensifieras i nian
inför gymnasievalet. De arbetar även med gymnasieungdomar, främst under sista året.
Studie- och yrkesvägledarna lyfter att de ser att vägledningsarbetet borde starta tidigare.
Studie- och yrkesvägledarna lyfter fram att det är svårt att nå fram till alla elever med
information eftersom de varken är motiverade eller mogna. De poängterar att eleverna vet
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väldigt lite om vad det finns för yrken. De känner mest till de yrken som finns i deras
absoluta närhet.
Intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna visar att deras roll när det gäller hur de ser på
sin egen påverkan på eleverna inte är entydig. Det går att urskilja två grupper. En grupp
som inkluderar de studie- och yrkesvägledare som arbetet länge och som ser sin roll som att
vidga elevernas syn. Den andra gruppen omfattar de studie- och yrkesvägledare som är
relativt nya i sin yrkesroll och som ser på sin roll som ett bollplank och som ett stöd i att
hitta information.
Det finns de studie- och yrkesvägledarna som har en bild av att det finns en utbildningshets
i samhället och att det finns andra vägar för de unga att gå. Studie- och yrkesvägledarna
problematiserar även att gå rakt genom utbildningssystemet utan att göra andra saker och
pekar på betydelsen av andra erfarenheter, livserfarenheter.
Studie- och yrkesvägledarna menar att lärarna spelar en stor roll i elevernas val av framtida
utbildning, främst under grundskolan och i valet till gymnasiet samt valet av
studieförberedande eller yrkesförberedande kurser i gymnasiet. Studie- och yrkesvägledarna
menar att eleverna blir starkt påverkade i sina val av utbildning om de blivit uppmuntrade
av lärarna men även om de blivit avrådda av lärarna att till exempel söka en specifik
utbildning. I vissa fall försöker studie- och yrkesvägledarna begränsa det inflytande som
lärarnas uppmuntran eller avrådan har. Lärarna träffar eleverna mycket vilket gör dem
betydelsefulla både för eleverna men även för samarbetet mellan pedagoger och studie- och
yrkesvägledare. Den nära kontakten som lärarna har med eleverna är viktig att ta tillvara
menar studie- och yrkesvägledarna.
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LÄRARNA
Intervjuerna med lärarna visar på en i många avseenden samstämmig bild av såväl
uppfattningen om som det faktiska arbetet i skolan med frågorna om högre studier och
elevernas framtidsplaner. Att skolan och lärarna vid sidan av både föräldrar, syskon och
kamrater har en viktig roll när det gäller elevernas framtidsplaner råder det ingen tvekan
om. Samtidigt visar intervjuerna med lärarna att frågan om framtidsplaner och då speciellt
frågan om högre utbildning inte alltid eller kanske till och med sällan är närvarande i den
ordinarie verksamheten (undervisningen) i skolan. På frågan om hur mycket diskussioner
om framtiden som lärarna har med eleverna svara en lärare på ett karakteristiskt sätt:
Som lärare har jag nästan ingen diskussion alls utan det är dom eleverna man är
elevhandledare för som man pratar en del med. Annars är det någon enstaka, man sådär
individuellt talar om [med] om framtiden.

Flertalet lärare lyfter dessutom fram att den historiskt sett och även i samtiden relativt goda
tillgången till arbete som många gånger inte kräver utbildning i Falkenberg i kombination
med en allmänt sett negativ attityd till utbildning och speciellt högre utbildning påverkar
elevernas inställning till högre utbildning och hur många som faktiskt går vidare och läser
på högskolan eller universitet. När det gäller just attityden till utbildning och vidare studier
lyfts detta fram i flera intervjuer. En lärare konstaterar att det finns relativt mycket som
förenar människorna i Falkenberg och säger bland annat att idrotten är central men att man
knappast diskuterar utbildning och högre utbildning i omklädningsrummen. En annan
lärare säger illustrativt att:
Arbetsplatserna jag har varit på är det snarast så att man mörkar att man har en utbildning.
[…] Det är inte det första man säger. […] Det [utbildning] stänger många dörrar istället
för att öppna.

Att det finns en i många avseenden negativ syn på utbildning och högre utbildning i
Falkenberg lyfts alltså fram av flertalet lärare i intervjuerna och synsättet att ”för mycket
utbildning är inte bra” lyfts av vissa fram som en karakteristik på den allmänna
uppfattningen i Falkenberg (och ibland Halland).
Parallellt med ovanstående skildring av såväl uppfattningen om som arbetet med elevernas
framtidsplaner och frågan om högre studier så framkommer tre tydliga aspekter i
intervjuerna med lärarna vilka presenteras under rubrikerna: Lärarna ska coacha och vägleda
men inte peka ut vägen för eleverna, Frågan om framtidsplaner – ett särskilt moment snarare än
integrerat i undervisningen samt Högre studier – Hur och varför?.
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Lärarna ska coacha och vägleda men inte peka ut vägen för eleverna
Den första aspekten handlar om den roll som skolan och lärarna inte endast bör ha utan,
enligt lärarna själva, faktiskt har när det gäller elevernas framtidsplaner och frågan om
vidare studier. Generellt sett har lärarna en positiv syn på utbildning och upplever överlag
att det finns en relativt stor variation bland eleverna när det gäller frågorna om exempelvis
studiemotivation och inställning till högre studier. Vad som, med vissa undantag, därutöver
förenar lärarna är en grundsyn bestående av att deras roll inte ska vara utpekande,
påverkande, styrande eller bestämmande i frågan om elevernas framtidsplaner, inklusive
frågan om man ska gå vidare och studera på högskola eller universitet eller inte. Med
utgångspunkt i frågan om vilken roll lärarna själva tycker att lärare ska ha svarar en lärare på
följande sätt:
Alltså jag vet ju inte om man ska påverka men man ska så gott man kan finnas där som
bollplank och vara vuxen förebild, men vi ska inte sitta där och styra in folk.

Uppfattningen att lärare ”inte sitta där och styra in folk” är representativ för i stort sett
samtliga lärare som intervjuats. Föreställningen om neutralitet och objektivitet när det
gäller elevernas framtidsplaner är genomgående hos lärarana och motiveras i vissa fall
explicit utifrån nu gällande regelverk. Följande är ett illustrativt resonemang på hur lärare
uppfattar sin egen roll när det gäller elever som funderar över olika jobbalternativ:
[…] då får ju vi försöka tala om så mycket det går vad det handlar om och försöka vara så
anonyma vad vi tycker själva utan det här handlar om att vara lite mer vad ska jag säga
objektiv om man säger så – förklara med att det här vad dom lika grejerna handlar om så
man inte lägger i för mycket egna värderingar i det utan bara försöka förklara så allmän det
går och ändå få dom att förstå vad det handlar om.

Elevernas framtidsplaner och valet att studera vidare eller inte ligger, enligt lärarna,
huvudsakligen hos eleverna själva eller då det är aktuellt hos eleverna och föräldrarna. En
lärare beskriver det på följande sätt:
Nej utan jag känner att liksom det är någonting mellan föräldrarna och barnen alltså jag
kan liksom inte. Sen om någon skulle fråga mig rakt ut och vill ha min åsikt då skulle man
ju säga, men annars tycker jag att det är någonting mellan föräldrarna och barnet.

Uppfattningen att lärarnas uppgift eller roll inte består i att påverka, styra eller bestämma
och på så vis peka ut vägen för eleverna när det gäller framtidsplaner och vidare (högre)
studier lyfts alltså fram av i stort sett samtliga lärare som intervjuats. Till detta bör dock
läggas att lärarna själva inte upplever att det är speciellt vanligt att eleverna vill diskutera
frågan om framtid och yrkesval med lärarna.
Vad lärarna tycker är viktigt och, enligt egen utsago, gör när det gäller elevernas planer för
framtiden är emellertid två saker. För det första så intar lärarna ett sorts coachande eller som
flertalet lärare uttrycker det i intervjuerna pushande roll gentemot eleverna så att dessa
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själva börjar fundera över framtidsplanerna och själva fattar ett beslut om exempelvis att gå
vidare till högre studier. Det synsätt som är utmärkande för lärarna är uppfattningen att
deras uppgift består i att ”[…] hjälpa dom att börja tänka”, ”Mest att få dom att fundera
över vad dom vill […]” och ”Mest att få dom att tänka”. På frågan vilken roll lärarna har i
skolan och kanske bör ha när det gäller olika typer av val som eleverna står inför svarar en
lärare på ett för lärarna representativt sätt:
Ja det är nog bra och vara så objektiv man kan många gånger sen händer det väl att man
flikar in med hur jag valde, med det är bara hur jag valde om man säger så […] så har [jag]
gjort i livet man kan ju inte säga att det är din väg att gå utan det är bara hur jag valde att
göra liksom.

För det andra så intar lärarna en vägledande roll då det handlar om frågor som kretsar runt
olika typer av regelverk, alternativ och möjliga vägar, det vill säga i frågor som rör
exempelvis olika utbildningsalternativ och behörighetsfrågor. Samtidigt som lärarna överlag
alltså inte vill vara och, enligt egen utsago, inte är utpekande, påverkande, styrande och
bestämmande gällande elevernas framtidsplaner utan endast är coachande (pushande) så att
eleverna själva funderar över framtiden så vägleder lärarna eleverna i vad som kan ses som
mer eller mindre formella frågor, det vill säga ”[m]an visar på urvalet som finns och
möjligheterna som finns”. Ett typiskt svar (som handlar om val och studier):
[…] och då pratar vi ju om det för då behöver man kanske tänka lite på vilken inriktning
och vilka tillvalskurser man kan välja för att få eventuellt den behörigheten man behöver
eller meritpoäng och sånt där.

Sammantaget utmärks lärarna av en uppfattning att lärare dels ska vara, dels är passiva när
det gäller elevernas framtidsplaner på så vis att lärarna inte ska påverka, styra eller bestämma
om eleverna exempelvis går vidare till högre studier, men aktiva både vad gäller att få
eleverna att fundera över framtiden det vill säga vara coachande (pushande) och när det
gäller att vägleda eleverna i frågor som rör exempelvis utbildningsalternativ, behörighet och
meritpoäng:
Passiv lärare
Peka ut vägen (framtidsplaner)

Aktiv lärare

X

Coacha (pusha) till tänkande

X
X

Vägleda i regelverk och alternativ
Figur 1. Lärarnas syn på sin roll i elevernas framtidsplaner.
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Som ett tillägg till ovanstående bild av lärarnas uppfattning om sin roll i relation till
eleverna och deras framtidsplaner så framkommer i intervjuerna att lärarna inte endast är
medvetna om att flickor överlag klarar sig bättre, det vill säga får högre betyg än pojkar i
skolan utan att lärarna själva tycker sig sakna strategier för att arbeta med frågan.

Frågan om framtidsplaner – ett särskilt moment snarare än
integrerat i undervisningen
Den andra aspekten handlar om när i meningen integrerad eller som ett särskilt moment
frågan om framtidsplaner och högre studier är närvarande i skolan. I intervjuerna med
lärarna framkommer med all tydlighet, vilket lyfts fram ovan, att frågan om framtidsplaner,
högre studier och yrkesval inte är speciellt närvarande i den ordinarie verksamheten
(undervisningen), vilket av vissa lärare motiveras utifrån nu styrande regelverk. En lärare
beskriver närvaron av diskussion om framtidsplaner, högre studier och yrkesval i
undervisningen på ett ganska typiskt sätt:
Ah, inte särskilt mycket, nej det är mycket mycket marginellt egentligen. Och det är inget
man lyfter fram i kursplaner och sånt egentligen

När väl elevernas framtid är närvarande och i fokus i skolan är det tydligt att det i
normalfallet är ett särskilt moment (och alltså inte integrerat i undervisningen) och att det
finns en variation i vem som tar upp och behandlar frågan. I intervjuerna framkommer
visserligen exempel då lärarna i undervisningen har exempelvis temaaktiviteter där eleverna
får fördjupa sig i ett yrke och på så vis fundera över framtiden. I huvudsak visar dock
intervjuerna att frågan om framtiden är ett särskilt moment utanför undervisningen på så
vis att följande aktiviteter kan identifieras då teman som framtiden, yrkeslivet och högskoleoch universitetsstudier på något sätt behandlas:
– Lärares utvecklingssamtal med eleverna
– Besök från tidigare elever.
– Besök utifrån. Exempelvis representanter från högskolor och universitet.
– Besök på mässor
– Studiebesök på gymnasier (gymnasieutbildningar), högskolor och universitet.
– Samtal med studie- och yrkesvägledare.
– Inspirationsdagar
– Prao (vilket minskar/håller på att försvinna)
– Mentorskap
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Intervjuerna med lärarna visar alltså att frågan om framtiden i meningen yrkesval och högre
studier huvudsakligen behandlas vid separata eller särskilda tillfällen såsom exempelvis
studiebesök och inspirationsdagar och inte som återkommande och ständigt närvarande del
i den ordinarie verksamheten (undervisningen). Vid sidan av att vissa lärare inte finner stöd
i styrdokumenten för att ta upp och fokusera på frågan om elevernas framtidsplaner så finns
det en viss upplevelse hos vissa lärare att det saknas såväl strategier som satsning på frågor
som rör arbetsliv och högre studier. En lärare resonerar om framtidsfrågan för elever på
följande sätt:
Jag tänker att likaväl som att man satsar på […] datorer så skulle de ju lika gärna vara nån
som har det i tjänsten liksom att arbeta med eleverna om skola och framtid eller om yrke
och framtid och näringsliv och bjuda in och så vidare. Fast det har man ju inte tagit i än
eller man har inte lagt pengar på det helt enkelt.

Och konstaterar att ”[…] det finns ju ingen riktig strategi” och ”[…] det är ingen som
driver frågorna”.

Högre studier – Hur och varför?
Den tredje aspekten som är framträdande i intervjuerna handlar om resonemangen och i
flera fall om bristen av resonemang om vad högre studier kännetecknas av eller ”går till”
och vad målet med högskole- och universitetsstudier bör vara rent generellt.
Lärarna har alltså överlag en positiv inställning till utbildning och högre utbildning. När
det gäller frågan om vad högskole- och universitetsstudier kännetecknas av (”går till”) finns
det dock få explicita resonemang i intervjuerna. Det som i vissa av intervjuerna
framkommer och då ganska implicit är att utbildning allmänt sett diskuteras i termer av att
”plugga”. Att utbildning och speciellt högskole- och universitetsstudier skulle diskuteras i
termer av att vara en forskande, det vill säga producerande snarare än konsumerande
aktivitet går inte att utläsa i intervjuerna. På så vis finns ett diskursivt tomrum gällande
frågan om vad högskole- och universitetsstudier faktiskt innebär, vilket troligtvis kan knytas
samman med det faktum att frågan om högre studier inte är integrerad i den ordinarie och
dagliga verksamheten (se ovan).
När det gäller frågan om vad målet med utbildning och högre studier bör vara rent
generellt så är inte heller den speciellt framträdande i lärarnas resonemang. När väl frågan
på något sett är i fokus framträder en relativt entydig om än i vissa fall implicit bild
såtillvida att utbildning generellt sätt knyts till områden som rör arbete och yrkesliv. Det
som alltså inte tas upp i intervjuerna och som lärarna inte lyfter fram i sina resonemang är
vad målet med utbildning bör vara då ett mål är ett framtida arbete, medan ett annat mål
exempelvis är medborgerlig, politisk och demokratisk kompetens.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet från lärarintervjuerna att de anser att bristen på högre
utbildning i Falkenberg i viss mån har att göra med att det finns en relativt god
arbetsmarknad för individer med och utan utbildning samt att det generellt sett finns en
negativ attityd till högre utbildning. Lärarna själva har en positiv inställning till högre
utbildning och anser sig ha en central roll i elevernas framtidsplanering. Lärarna menar
dock att elevernas framtidsplaner och valet att studera vidare eller inte ligger och ska ligga
hos eleverna själva eller då det är aktuellt hos eleverna och föräldrarna. Dessutom anser
lärarna att strategier för att arbeta långsiktigt i frågan om betygskillnader mellan flickor och
pojkar saknas.
Sammantaget utmärks lärarna av en uppfattning att lärare dels ska vara, dels är passiva när
det gäller elevernas framtidsplaner på så vis att lärarna inte ska påverka, styra eller bestämma
om eleverna exempelvis går vidare till högre studier, men aktiva både vad gäller att få
eleverna att fundera över framtiden – det vill säga vara coachande/pushande och när det
gäller att vägleda eleverna i frågor som rör exempelvis utbildningsalternativ, behörighet och
meritpoäng.
I intervjuerna med lärarna framkommer att frågan om framtidsplaner, högre studier och
yrkesval inte är speciellt närvarande – integrerat – i den ordinarie verksamheten, det vill
säga undervisningen. I huvudsak tas frågan om framtiden upp som särskilda moment
utanför undervisningen. Det finns en variation i vem som tar upp och behandlar frågan.
Att frågan om framtiden och högre studier inte tas upp och integreras i undervisningen
motiveras bland annat utifrån att gällande regelverk och styrdokument inte anger detta
fokus. Det tas dock upp av vissa lärare att det saknas såväl strategier som satsning på frågor
som rör arbetsliv och högre studier.
Vad målet med högskole- och universitetsstudier både bör vara rent generellt är otydligt i
lärarintervjuerna och det finns ett fokus på att det handlar om att plugga och att högre
utbildning knyts till diskussioner om arbete snarare än andra aspekter så som politisk och
demokratisk kompetens.
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FÖRÄLDRARNA
Resultatet från delstudien kring föräldrarnas stöd redovisas utifrån fyra huvudteman:
Gymnasieval, Utbildning samt Kunskap.

Gymnasievalet
Samtliga personer som intervjuats, såväl föräldrar som de unga, anser att gymnasievalet är
viktigt.
Jag tycker att det är väldigt viktigt med gymnasievalet. (Flicka)

Bland de tio intervjuade utkristalliserar sig två grupper av elever. Den första gruppen är en
grupp med elever som sedan länge vetat vad de ska söka för gymnasieutbildning och
samtidigt har en tydligare bild över vad de vill göra den närmaste framtiden.
Jag bestämde mig för program ganska sent men ändå ganska tidigt i nian. Men jag har alltid
varit intresserad av ritningar och så. Jag va ganska säker på det. (Pojke)
Han var ganska inställd på det ganska tidigt (Mamma till pojke)

Den andra gruppen består av elever som varit osäkra kring sitt gymnasieval och därmed även
är lite osäkra inför framtiden.
Jag tänkte att det löser sig när det är dags att söka. (Pojke)

Eleverna i grupp ett har sedan länge vetat vad de vill arbeta med i framtiden. I denna grupp har
diskussionerna som varit kring gymnasievalet som funnits mellan elever och föräldrar mest
fokuserats på att det program eleven valt ska ha en högskoleförberedande inriktning.
Samtalen mellan barn och föräldrar har handlat om hur vägen till målet – drömjobbet – ska
se ut, och samtalen har fungerat som en stödfunktion, där föräldrarna stöttat eleven i det
val de gjort. Samtliga föräldrar i denna grupp menar att ett gymnasieval ska vara
högskoleförberedande så att eleven har möjlighet att läsa vidare för att nå sina mål.
vi stödjer henne till fullo och det är ju ett yrkesinriktat program men den e ju förberedande
för att kunna gå vidare… […]… då räcker det ju inte med gymnasiet, och hon får läsa
ekonomi också… senare […] (Pappa till dotter)
I stort sett alltid faktiskt. […] Så det har varit en själklarhet, […] de har ju alltid vetat vad
jag vill och de har stöttat mig hela tiden. (Flicka)

Eleverna i denna grupp har inte tänkt så mycket på den information de fått, via hemskickad
reklam/broschyrer, kring olika program och gymnasieskolor. Till viss mån har eleverna
tittat på programmet som intresserat dem och gjort en jämförelse mellan olika skolor. Även
studiebesöken samt Gymnasiemässan i exempelvis Halmstad har fungerat som en tillgång
för att få fördjupad information kring det valda programmet.
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Eleverna i grupp två, vilka alltså varit mer osäkra på sitt val, har tagit hjälp av syskon som
tidigare gjort val till gymnasiet, kompisarnas val. En mamma till en elev som valt barn och
fritidsprogrammet säger:
Vi har ju tre barn, han är yngst och det två andra har ju valt barn och fritid. (Mamma till
pojke)
Kompisarna har påverkat väldigt mycket. Inte vilket program men vilken skola och så.
(Flicka)

Föräldrarna till eleverna i denna grupp har främst haft rollen som ”bollplank” där det
avgörande i valet av gymnasieprogram varit att eleven väljer något som de kommer att trivas
med och tycker är av intressant och kul.
Man ska ju trivas och tycka det är roligt. Att det finns intresse för det man väljer, […] Det
är inte så lätt idag man har ju inte så mycket val att göra annat […]” (Flicka och Mamma)

Fokus i denna grupp är att man efter gymnasiet har möjlighet att kunna arbeta och några
väljer yrkesförberedande med fokus på att få jobb efter gymnasiet. Detta kan belysas med
ett citat från en mamma som svarar på frågan vad som är det viktigaste med gymnasiet: ”Att
det finns arbete efteråt när man är färdig.”
Intresset att läsa vidare på högskola eller universitet är inte självklar i denna grupp även om
alla anser att ett gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande, så att det är möjligt att
läsa vidare någon gång. En mamma uttrycker att ”det var väl mer det där med
högskoleförberedande” som den avgörande faktorn för dotterns slutgiltiga beslut om val av
gymnasieprogram.
Informanterna här har upplevt den gymnasieinformation de fått via hemskickade
broschyrer och reklam som stressande och jagande. De menar att all den reklam som
kommer redan några år innan (vissa hade fått reklam redan när de gick i årskurs sex) det är
dags att välja skapar mer negativa än positiva känslor.
Det har ju kommit en massa reklam och information hem hit, men den har bara gjort mig
mer velig. (Flicka)

Utbildning
De två grupper som utkristalliserade sig i föregående teman skiljer sig även åt i sin syn på
utbildning. Den dominerande synen på utbildning bland såväl föräldrar som elever i grupp
två är att utbildning är gymnasieutbildning. De menar vidare att en bra gymnasieutbildning
ger arbete efteråt.
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Det viktiga för mig är nu att få ett jobb efter gymnasiet. Jag kan ju jobba ihop pengar för
att slippa ta studielån och så. (Flicka)

Samtidigt pekar en del i denna grupp på att det inte är tvunget att arbeta med det man
utbildat sig till på gymaniset eftersom det ändå finns arbete i Falkenberg.
Gymnasieutbildning är ju viktigt, men man kan ju få jobb utan en högskoleutbildning.
(Mamma till pojke)

Detta synsätt skiljer sig från grupp ett. I denna grupp ser såväl föräldrar som elever
utbildning som en högskoleutbildning. Här menar man att en gymnasieutbildning inte
leder till något utan vill man bli något så måste man läsa vidare.
Gymnasieutbildning är ju viktigt, men man kan ju få jobb utan en högskoleutbildning.
(Mamma till pojke)
Man måste läsa vidare för att kunna jobba med det man vill. Man blir egentligen ingenting
efter gymnasiet och därför är universitetsutbildning viktig. (Mamma till pojke)
Ja det tycker jag, i alla fall i dagens samhälle… är de det… om man inte vill jobba på Ica
eller så. […]… här finns ju ganska mycket jobb, men frågan är ju…. […]… det passar vissa
men andra vill ju komma lite längre. (Flicka och Pappa)

Flera informanter ansåg alltså att det viktigaste är att utbildningen (oavsett om det är en
gymnasieutbildning eller högskoleutbildning) leder till arbete. Informanterna i grupp två
menar dock att en viktig faktor är att gymnasieutbildningen är intressant och rolig och att
eleven trivs.
Det är viktigt med gymnasieval, men det jag tänkte att … välj något som man … ska ju
hålla på så länge … så välj nåt som jag tycker är kul. Det är väl det jag tänkt på. (Pojke)
Att det ska kännas rätt för mig och att jag ska ha… eller att jag ska tycka att det är roligt.
Att jag ska tycka det är kul och att jag ska trivas. (Flicka)

Även gällande frågan om det är viktigt att vara utbildad så fanns en enighet, där samtliga
menar att utan utbildning blir det svårt att kunna jobba med det man vill. Det som skiljer
grupperna åt är om man ser gymnasieutbildning eller högskoleutbildning som nödvändig.

Kunskap
På ett övergripande plan visar intervjuerna att eleverna anser att skoltiden varit bra och att
de trivts bra i skolan, förutom vissa anmärkningar såsom att vissa ämnen är roligare än
andra och många lärarbyten.
De två grupper som utkristalliserats tidigare, grupp ett och grupp två skiljer sig åt i sin syn
på den kunskap som skolan har förmedlat. Eleverna i grupp ett anser att trots att de under
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grundskoletiden inte alltid förstått vad den kunskap de lärt sig är till för eller hur de ska
använda sig av den så anser de att all kunskap är viktig och användbar på olika sätt.
Jag lär ju mig saker hela tiden och det är viktigt. Jag tror att allt man lär sig är viktigt men
man får användning av det på olika sätt. (Flicka)

Elever i grupp två tycker att en viss del av den kunskap de har fått har varit meningslös
och onödig. Det har upplevt att de inte kan relatera kunskapen till sin egen verklighet,
vilket gör den ogripbar.
Det är väl egentligen…. Jag kan tycka att som exempelvis SO… varför måste jag läsa om
andra världskriget? Varför behöver jag det i framtiden…?(Flicka)

När det gäller den kunskap de tror vara mest användbar i framtiden så har språk varit
överlägset. Några av eleverna menar att det beror på vilket yrke man kommer att ha och
arbeta med i framtiden.
Svenska, engelska och matte tror jag. Matte är inte så kul och ibland får man lära sig
konstiga saker i matte, men man kommer väl behöva det sen. (Flicka – om vilken kunskap
som blir viktig i framtiden)

Sammanfattning
Utifrån det empiriska resultatet kan man tydligt se att det finns två grupper av elever, den
ena är de som sedan länge vetat vad de vill läsa och arbeta med i framtiden. Dessa elever har
även en tydlig bild på vad en utbildning är och vad det krävs av dem för att nå sina mål. I
denna kategori av elever fungerade föräldrarna mer som drivkraft för elevernas funderingar
kring utbildning, arbete och framtid. Elevernas motivation om att exempelvis läsa vidare
hölls uppe med hjälp av föräldrarnas stöd. Bland de elever som var mer osäkra på sitt
gymnasieval och då även på utbildning, arbete och framtid, blev föräldrarnas roll att hjälpa
eleven att finna ett gymnasieprogram som kunde kännas intressant och kul. Här blev trivsel
och ett möjligt jobb efter gymnasiet det avgörande i gymnasievalet.
De två grupperna har olika sätt att se på vad utbildning är. De som ingår i grupp ett ser
utbildning som högskoleutbildning medan de som ingår i grupp två ser utbildning som
gymnasieutbildning. Samtliga ser dock utbildning som något som ska leda till ett arbete.
De två grupperna har också olika syn på kunskap som förmedlas av skolan. De som finns i
grupp ett (både elever och föräldrar) ser att all kunskap de inhämtat är viktig och användbar
på olika sätt medan grupp två (både elever och föräldrar) anser att viss kunskap är onödig
och meningslös.
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Slutligen visar intervjuerna med eleverna att det finns de som önskar att bo kvar i
Falkenberg som vuxna medan andra absolut inte vill bo kvar. Samtliga ser att ha en egen
familj som något viktigt, även om tanken på detta är mer närvarande hos dem som har
många andra planer som de vill förverkliga först så som att resa och utbilda sig.
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SAMMANFATTNING
De tre delstudierna kring skolans och föräldrarnas stöd till eleverna i deras framtids- och
utbildningsval summeras i tre gemensamma teman: Syn på utbildning och kunskap, När får
eleverna stöd kring framtids- och utbildningsval i skolan? och De vuxnas roll i elevernas
framtids- och utbildningsval.

Syn på utbildning och kunskap
Hur de intervjuade själva ser på utbildning och kunskap samt hur de ser att attityden till
utbildning i Falkenberg ser ut berörs i följande avsnitt. Lärarna anser att bristen på högre
utbildning i Falkenberg har att göra med att det finns en negativ attityd till högre
utbildning (i kombination med en relativt god arbetsmarknad även för individer utan
utbildning). Lärarna själva har en positiv attityd till högre utbildning även om frågan om
vad målet med högskole- och universitetsstudier bör vara rent generellt är otydlig i
lärarintervjuerna. Ett fokus om att det handlar om att plugga och att högre utbildning
knyts till diskussioner om arbete snarare än aspekter som medborgerlig och demokratisk
kompetens framkommer dock i viss mån. Bland studie- och yrkesvägledarna finns de som
anser att det finns en utbildningshets i samhället och att det finns andra vägar för de unga
att gå. Studie- och yrkesvägledare problematiserar även att gå rakt genom
utbildningssystemet utan att göra andra saker och pekar på betydelsen av andra
erfarenheter, livserfarenheter.
Bland föräldrar (och elever) finns en bild hos alla om att utbildning är något som ska leda
till ett arbete. Vad föräldrarna (och eleverna) lägger i ordet utbildning varierar dock.
Föräldrar vars barn sedan länge vet vad de ska söka för gymnasieutbildning och har en
tydlig bild av vad de ska göra under den närmaste tiden ser utbildning som
högskoleutbildning medan de föräldrar vars barn är osäkra på sitt gymnasieval och inför
framtiden ser utbildning som gymnasieutbildning. Dessa grupper har även olika syn på den
kunskap som skolan förmedlar. De föräldrar (och elever) som tillhör den andra gruppen (de
osäkra) anser att viss kunskap är onödig och meningslös medan de föräldrar (och elever)
som tillhör gruppen som tidigt bestämt sig för vad de ska söka för gymnasieutbildning och
har en tydlig bild av vad de ska göra den närmaste tiden ser att all kunskap de inhämtat i
skolan är kunskap som är viktig och användbar.
Det finns därmed en varierad bild av utbildning och kunskap bland skolpersonal och
föräldrar, vilket är viktigt att beakta när det kommer till stöd till eleverna i deras framtidsoch utbildningsval.
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När får eleverna stöd kring framtids- och utbildningsval i skolan?
Intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna samt lärarna visar på att eleverna främst får
stöd kring framtids- och yrkesval inför att de ska lämna grundskola och gymnasium samt att
stödet främst ligger utanför den ordinarie verksamheten (undervisning). Studie- och
yrkesvägledarna, som idag anser att de har en fungerande verksamhet till skillnad från
tidigare, träffar främst eleverna i årskurs åtta och nio samt sista året på gymnasiet.
Vägledningsaktiviteter startar i årskurs åtta med allmän information om yrken och studier
för att sedan intensifieras i nian inför gymnasievalet då de har enskilda vägledningssamtal.
De träffar även eleverna på gymnasiet, främst inför att de avslutar sina gymnasiestudier.
Lärarna beskriver att de främst tar upp frågor om framtiden och utbildning som moment
som ligger utanför den ordinarie undervisningen, till exempel i rollen som mentorer samt
genom studiebesök och prao. Detta är dock aktiviteter som minskar. Frågan om
framtidsplaner, högre studier och yrkesval är alltså inte speciellt närvarande i den ordinarie
verksamheten.
Kritik mot formen för hur framtids- och utbildningsfrågor berörs lyfts fram av såväl lärare
som studie- och yrkesvägledare. Lärarna ser inte att de har stöd i det styrande regelverket för
att ta upp frågan om framtiden (inkluderat högre studier) i undervisningen. Samtidigt ser
de att det saknas strategier och satsning på frågor som rör arbetsliv och högre studier. Detta
kan relateras till att studie- och yrkesvägledarna poängterar att eleverna vet väldigt lite om
vad det finns för yrken och främst känner till de yrken som finns i deras absoluta närhet.
Detta gör att det är svårt för studie- och yrkesvägledarna att nå fram till alla elever med sin
information eftersom de varken är motiverade eller mogna. Studie- och yrkesvägledarna
poängterar att deras vägledningsarbete borde starta tidigare.

De vuxnas roll i elevernas framtids- och utbildningsval
Föräldrarnas stöd och hur man i hemmet hanterar elevernas gymnasieval varierar bland de
intervjuade beroende på hur säkra eleverna är på sina gymnasieval och därmed också vad de
ska göra den närmaste framtiden för att nå sina mål. Föräldrar till de elever som en längre
tid vetat vad de ska välja till gymnasiet har en stöttande och drivande roll där de håller uppe
elevernas motivation till exempelvis att läsa vidare efter gymnasiet. Föräldrarna till de elever
som var mer osäkra på sitt gymnasieval har rollen av att hjälpa eleverna att hitta en
gymnasieutbildning som kan kännas intressant och kul. Trivsel och ett möjligt jobb efter
gymnasiet blir för denna grupp avgörande i gymnasievalet.
Dessa olika förutsättningar från hemmet måste ses i relation till det stöd som skolan ger.
Här lyfts lärarna fram, av såväl studie- och yrkesvägledarna som av lärarna själva, som
mycket betydelsefulla för elevernas framtida val av utbildning. Studie- och yrkesvägledarna
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menar att eleverna blir starkt påverkade i sina val av utbildning om de blivit uppmuntrade
av lärarna men även om de blivit avrådda av lärarna att till exempel söka en specifik
utbildning. Lärarna träffar eleverna mycket, vilket gör dem betydelsefulla för eleverna. Den
nära kontakten som lärarna har med eleverna är viktig att ta tillvara menar studie- och
yrkesvägledarna. I vissa fall försöker dock studie- och yrkesvägledarna begränsa det
inflytande som lärarnas uppmuntran eller avrådan har.
Även i intervjuer med lärarna blir det synligt att de är betydelsefulla i elevernas val av
framtid och utbildning även om lärarna menar att elevernas framtidsplaner och valet att
studera vidare eller inte huvudsakligen ligger hos eleverna själva eller då det är aktuellt hos
eleverna och föräldrarna. Sammantaget utmärks lärarna av en uppfattning att lärare dels ska
vara, dels är passiva när det gäller elevernas framtidsplaner på så vis att lärarna inte ska
påverka eller styra om eleverna exempelvis går vidare till högre studier, men aktiva både vad
gäller att få eleverna att fundera över framtiden – det vill säga vara coachande/pushande och
när det gäller att vägleda eleverna i frågor som rör exempelvis utbildningsalternativ,
behörighet och meritpoäng. Som ett tillägg till ovanstående bild av lärarnas uppfattning om
sin roll i relation till eleverna och deras framtidsplaner så framkommer i intervjuerna att
lärarna inte endast är medvetna om att flickor överlag klarar sig bättre, det vill säga får
högre betyg än pojkar i skolan utan att lärarna själva tycker sig sakna strategier för att arbeta
med frågan.
Även i intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna blir frågan om deras roll och om att
påverka eleverna eller inte synlig och uppfattningen studie- och yrkesvägledare emellan är
inte entydig. Det går att urskilja två grupper bland studie- och yrkesvägledarna, vilka har
olika åsikter kring sin roll. En grupp inkluderar de studie- och yrkesvägledare som arbetet
länge och som ser sin roll som att vidga elevernas syn. Den andra gruppen omfattar de
studie- och yrkesvägledare som är relativt nya i sin yrkesroll och som ser på sin roll som ett
bollplank och som ett stöd i att hitta information.
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Bilaga 5

Falkenbergs arbetsmarknad och syn på
utbildning
Utifrån arbetsgivares och arbetsförmedlares perspektiv
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ARBETSMARKNAD I FALKENBERG
I Falkenbergs kommun bor drygt 41 000 invånare (scb.se). Figur 1 visar att de som arbetar
i Falkenberg i högre utsträckning arbetar med Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning
och utvinning, Handel samt Hotell och restaurangverksamhet än både i Halland och i
riket.
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Figur 1. Förvärvsarbetande (16 år och äldre) år 2012 med arbetsplats i Falkenberg. Visat i procent
jämfört med Halland och Riket. Källa. SCB, Statistikdatabasen.

Däremot arbetar de som arbetar i Falkenberg i lägre utsträckning inom Information och
kommunikation, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster, Offentlig förvaltning och försvar,
Utbildning samt Vård, omsorg och sociala tjänster än riket. Jämfört med Halland i sin
helhet arbetar de som arbetar i Falkenberg i mindre utsträckning med Energiförsörjning
och miljöverksamhet, Byggverksamhet, Företagstjänster, Offentlig förvaltning och försvar,
Utbildning och Vård och omsorg samt socialtjänst.
Om fokus riktas mot var de som bor i Falkenberg arbetar med (nattbefolkningen) så visar
sig ett liknande mönster som bland dem som arbetar i Falkenberg, vilket visas i figur 2.
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Figur 2. Förvärvsarbetande (16 år och äldre) år 2012 boende i Falkenberg. Visat i procent jämfört med
Halland och Riket. Källa. SCB, Statistikdatabasen.

Andelen arbetssökande i åldern 20-64 år i Falkenberg i oktober 2013 ligger på samma nivå
(6 procent) som i övriga landet och riket, vilket visas i figur 3.
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Figur 3. Andelen arbetssökande i oktober 2013 i Falkenberg i åldern 20-64 år. Visat i procent jämfört
med Halland och Riket. Källa: Kommunfakta 2013.
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Ungdomsarbetslösheten bland unga (20-24 år) ligger på samma nivå i Falkenberg som i
övriga Halland och lite lägre än i riket, vilket visas i figur 4.
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Figur 4. Andelen arbetssökande i oktober 2013 i Falkenberg i åldern 20-24 år. Visat i procent jämfört
med Halland och Riket. Källa: Kommunfakta 2013.
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SYN PÅ UTBILDNING OCH KOMPETENS BLAND
ARBETSGIVARE
Enkäterna till näringslivet skickades ut som webbenkäter via e-post under hösten 2013.
Administrativ personal vid Falkenbergs kommun tillhandahöll e-postadresser till privata
och kommunala verksamheter i kommunen. Totalt skickades enkäten ut till företrädare för
355 privata näringsidkare och 16 kommunala verksamheter. Svarsfrekvensen för de
kommunala verksamheterna var 100 procent medan cirka hälften av företrädarna för de
privata verksamheterna svarade. En trolig orsak till det höga bortfallet i det privata
näringslivet var att det ingick en hög andel ensamföretagare som inte ansåg att innehållet i
enkäten var relevant för dem. Många ensamföretagare hörde av sig och undanbad sig fler av
de påminnelser som skickades ut till dem som inte besvarade enkäten.
I följande avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen med arbetsgivare i
Falkenberg. Resultatet är uppdelat i tre delar. Först ges en bakgrundsbeskrivning av dem
som har besvarat enkäten, därefter beskrivs de verksamheter som de svarande arbetar inom
och slutligen presenteras de svarandes syn på rekrytering, utbildning och kompetens.

De som har svarat på enkäten
Tabell 1 visar att av dem som svarat på enkäten är 66 procent män och 34 procent kvinnor.
Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenterna. Frekvenstabell visat i antal och andel i procent (%). N= 209.
Antal

Andel%

Kön (n=190)
– Kvinna
– Man

64
126

34
66

Ålder (n=189)
– Under 40 år
– 40-50 år
– Över 50 år

31
65
93

16
34
49

Antal år i företaget/verksamheten (n=192)
– 0-5 år
– 6-20 år
– 21 år och mer

64
79
49

33
41
26

Position i företaget (n=193)
– Ägare
– Högsta chefsposition
– Mellanchef/enhetschef
– Personalansvarig/personaladministratör
– Annat

118
40
25
7
3

61
21
13
4
2

Högsta utbildningsnivå (n=191)
– Ingen
– Avslutad grundskola
– Avslutad gymnasieutbildning
– Avslutad kandidatutbildning på högskola/universitet
– Avslutad magister/masterutbildning på högskola/universitet
– Avslutad forskarutbildning på högskola/universitet
– Annat

1
13
78
62
20
2
15

1
7
41
33
11
1
8
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Av dem som svarat är 16 procent under 40 år, 34 procent är 40-50 år och 49 procent är
över 50 år. Det framgår att 33 procent av dem som svarat har arbetat mellan 0 och 5 år i
företaget/verksamheten, 41 procent har arbetat mellan 6 och 20 år och 26 procent har
arbetat över 20 år i företaget. Flertalet av dem som svarat på enkäten är ägare till företaget
eller chefer. Fyra procent har en personalfunktion och två procent har svarat annat som
exempelvis omfattar konsult, projektledare och personal.
Gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå är vanligast bland dem som har
svarat. Resultatet visar 33 procent svarar att de har en 3-årig högskoleutbildning och 12
procent svarar att de har en längre högskoleutbildning. 1 procent svarar att de inte har
någon utbildning och sju procent svarar att de har grundskola som högsta avslutade
utbildning. Åtta procent anger annat, som kan omfatta yrkesutbildningar samt personer
som läst kurser på högskola/universitet, men som inte har tagit en kandidatexamen.

Om verksamheterna som deltagit i undersökningen
Tabell 2 visar att de personer som har besvarat enkäten till största del finns inom privat
sektor.
Tabell 2. Bakgrundsinformation om de verksamheter som deltagit i undersökningen. Frekvenstabell visat i antal och andel i procent
(%). N= 209.
Antal
Andel
%
Privat eller offentlig verksamhet (n=209)
– Privat
194
93
– Offentlig
15
7
Typ av produktion (n=209)
– Produkter/varor
– Tjänster/service/omsorg
– Annat

48
123
38

23
59
18

Anställdas huvudsakliga arbetsuppgift (n=200)
– Tillverkning av produkter/industriarbete
– Administration av tjänster/konstorsarbete
– Servicearbete
– Omsorgsarbete
– Annat

40
46
35
14
65

20
23
18
7
33

Antal ansällda i företaget/verksamheten (n=198)
– Enmansföretag
– 2-10 anställda
– 11-50 anställda
– 51-500 anställda
– Mer än 500 anställda

35
80
48
24
11

18
40
24
12
6

Könsfördelning i företaget/verksamheten (n=163)
– Främst kvinnor arbetar i företaget/verksamheten
– Främst män arbetar i företaget/verksamheten
– Ungefär lika många kvinnor som män arbetar i företaget/verksamheten

41
75
47

25
46
29

Öka eller minska antalet anställda det närmaste året (n=196)
– Det är ett enmansföretag och kommer att förbli det
– Troligtvis eller säkerligen minska
– Troligtvis eller säkerligen öka
– Varken minska eller öka
– Vet ej

18
16
88
61
13

9
8
45
31
7
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En majoritet av de som besvarat enkäten anger att verksamheterna producerar tjänster. Av
dem som besvarat enkäten anger 23 procent att verksamheterna producerar varor. Det
framgår att 18 procent har svarat annat på frågan om deras främsta typ av produktion. Det
omfattar framförallt handel och försäljning. Annat som 18 procent har svarat omfattar
restaurang, handel och försäljning.
De flesta som svarat på enkäten anger att företagen/verksamheterna har 2-10 anställda.
Resultaten visar att 24 procent svarar att företaget/verksamheten har 11-50 anställda och 12
procent av dem som svarat på enkäten anger att företaget/verksamheten har 51-500
anställda. Sex procent har svarat att företagen/verksamhetrena har mer än 500 anställda. Av
dem som svarat har 18 procent angett företagen har inga anställda (enmansföretag).
Av dem som svarat på enkäten anger 45 procent att de tror att företagen/verksamheterna
kommer att öka antalet anställda det närmaste året och 31 procent har svarat att de tror att
de varken kommer att behöva öka eller minska sin personal det närmaste året. Sju procent
har svarat att de är osäkra och resterande tror inte att de kommer att öka antalet anställda.
Det framträder inga skillnader mellan om de som tror sig öka eller minska antalet anställda
om man jämför dem som värdesätter högre utbildning med dem som inte värdesätter högre
utbildning.

Rekrytering och syn på utbildning och kompetens
Redogörelsen för Rekrytering och syn på utbildning och kompetens är indelad i tre delar
där den första berör hur olika verksamheter värdesätter högre utbildning. I den andra delen
redogörs det för utbildningsnivå bland de anställda och perspektiv på internutbildning och
fortbildning. Den tredje delen berör verksamheternas syn på rekrytering och möjligheten
att i Falkenberg rekrytera den personal de behöver utifrån sina behov.

Hur högre utbildning värdesätts i olika verksamheter
Över hälften (53 procent) av dem som svarat på enkäten har angett att
företagen/verksamheterna inte värdesätter högskoleutbildning. Tabell 3 visar att de som
angett att företaget/verksamheten värdersätter högskoleutbildning själv har en
högskoleexamen i högre utstäckning än de som inte värdesätter högskoleutbildning.
Det finns även en skillnad mellan hur högre utbildning värdesätts om en jämförelse görs
utifrån företagets/verksamhetens huvudsakliga produktion, vilket visas i tabell 3. De som
angett att de producerar tjänster/service/omsorg värdesätter högre utbildning högre än de
som angett att de producerar produkter/varor/tjänster samt de som angett annat (annat
omfattar främst handel och försäljning).
Om en jämförelse görs utifrån företagets/verksamhetens storlek, vilket visas i tabell 3, kan
man se att de större företagen/verksamheterna värdesätter högre utbildning i större
utsträckning än de som har färre anställda.

- 190 -

Tabell 3. Syn på högre utbildning. Visat i antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N= 209.
H. utb.
värdes. ej

H. utb.
värdes.

Antal

Andel

Andel

Andel

%

%

Utbildningsnivå hos dem som besvarat enkäten (n=175)

***

***

– Har inte högskoleutbildning

75

32

95

55

– Har högskoleutbildning

25

68

55

45

Huvudsaklig produktion i företagen/verksamheterna (n= 175)

**

**

– Produkter/varor

33

18

15

26

– Tjänster/service/omsorg

46

72

60

58

– Annat

22

10

8

16

Antalet anställda i företagen/verksamheterna (n=175)

**

**

– Enmansföretag

7

11

15

7

– 2-10 anställda

54

35

79

45

– 11-50 anställda

30

24

48

27

– 51-500 anställda

8

19

23

13

– Mer än 500 anställda

1

11

10

6

%

Sambanden har testats med Chi-Square test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,1, - > 0,1

Utbildning bland de anställda
Tabell 4 visar att 22 procent av de som svarat på enkäten angett att företaget/verksamheten
inte kräver någon speciell utbildning och 7 procent har svarat att de kräver avslutad
grundskoleutbildning. 43 procent av dem som svarat har angett att de kräver avslutad
gymnasieutbildning. 29 procent av dem som svarat har angett att de kräver
högskoleutbildning, varav 3 procent kräver att det ska vara en specialistutbildning.
61 procent av dem som svarat på enkäten anger att det krävs att de anställda gått ett
specifikt program på gymnasium, högskola eller universitet medan 39 procent av dem som
svarat på enkäten har angett att de inte kräver något sådant. Tabell 4 visar även att de som
svarat och angett att företaget/verksamheten värdesätter högre utbildning i högre
utsträckning svarar att de kräver ett specifikt utbildningsprogram än vad de som svarat att
de inte värdesätter högre utbildning gör.
Tabell 4 visar att en stor andel av de som svarat på enkäten, 42 procent, svarar att de kräver
att alla nyanställda genomgår en internutbildning. 13 procent har svarat att de anordnar
frivillig internutbildning. 45 procent har svarat att de inte anordnar några
internutbildningar, men däremot anger 24 procent av dem som svarat att dessa ges
möjligheter att gå på extern fortbildning. De som värdesätter högre utbildning har i högre
utsträckning internutbildningar som anställda måste gå än dem som inte värdesätter högre
utbildning. De som inte värdesätter högre utbildning ger i högre utsträckning inga
internutbildningar än de som värdesätter högre utbildning.
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Tabell 4. Utbildning bland de verksamheter som deltagit i undersökningen fördelat på dem som värdesätter högre utbildning
och dem som inte värdesätter högre utbildning Visat i antal och andel i procent (%). N= 209.
H. utb.
värdes. ej

H. utb.
värdes.

Antal

Andel

Andel

Andel

%

%

Utbildningsnivå som krävs för att bli anställd i verksamheten (n=161)

***

***

– Ingen speciell utbildning

37

3

35

22

– Avslutad grundskola

11

3

11

7

– Avslutad gymnasieskola eller motsvarande

49

37

69

43

– Avslutad högre utbildning/specialistutbildning vid högskola/universitet

4

58

46

29

Krävs ett specifikt utbildningsprogram (n=115)

**

**

– Nej, det krävs en avslutad utbildning men inte inom ett specifikt program.

56

29

45

39

– Ja, det krävs ett specifikt program på gymnasiet eller vid högskola/universitet.

44

71

70

61

Internutbildning (n=161)

†

†

– Nej, det ges ingen internutbildning

30

11

34

21

– Nej, men det ges möjlighet att gå extern fortbildning

22

26

39

24

– Ja, men den interna utbildningen är frivillig för de anställda

14

12

21

13

– Ja, det krävs att alla nyanställda genomgår internutbildning

34

51

67

42

%

Sambanden har testats med Chi-Square test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,1, - > 0,1

Rekrytering
En majoritet av de personer som besvarat enkäten svarar att verksamheten rekryterar genom
egna kontaktnät, vilket visas i tabell 5. Annonsering och arbetsförmedlingen är andra stora
rekryteringskanaler. De som anger att företaget/verksamheten värdesätter utbildning från
högskola/universitet har delvis andra rekryteringskanalar än de som inte värdesätter detta.
Skillnaden ligger främst i att de som inte värdesätter högskoleutbildning i högre
utsträckning rekryterar genom egna kontaktnät medan de som värdesätter
högskoleutbildning i högre utsträckning rekryterar genom arbetsförmedlingen,
rekryteringsfirmor samt mässor, öppet hus och rekryteringsdagar.
Tabell 5 visar att de som värdesätter högskoleutbildning svarar i högre utsträckning än de
som inte värdesätter högskoleutbildning att kön inte har någon betydelse när de rekryterar.
De som inte värdesätter högre utbildning söker i högre utsträckning främst män när de
rekryterar.
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Tabell 5. Syn på rekrytering och kompetens. Korstabell fördelat på de som ser högre utbildning som viktigt och de som inte ser högre
utbildning som viktigt. Visat i antal och andel i procent (%). Signifikansnivå (p). N= 209.
H. utb.
H. utb.
Totalt
Totalt
värdesätts
värdesätts
Antal
Andel
ej
Andel
%
Andel
%
%
Rekryteringsvägar
– Rekryterar genom arbetsförmedlingen (n=175)
23
31
47
27
***
***
– Rekryterar genom rekryteringsfirmor (n=175)
10
33
36
21
**
**
– Rekryterar genom egna kontaktnät (n=175)
75
54
114
65
***
***
– Rekryterar genom annonsering (n=175)
22
63
72
41
– Rekryterar genom direktreklam (n=175)
0
1
1
1
†
†
– Rekryterar genom mässor, öppet hus, rekryteringsdagar (n=175)
2
11
11
6
– Rekryterar på annat sätt 7 (n=175)
15
10
22
13
Söker vid rekrytering i första hand: (n=175)
– Främst kvinnor
– Främst män
– Kön har ingen betydelse

***
10
23
67

***
8
4
88

16
24
135

9
14
77

Finns kompetens som önskas i Falkenberg (n=175)
– Nej, den finns inte i Falkenberg
– Ja, kompetensen finns delvis i Falkenberg
– Ja, kompetensen finns i tillräcklig utsträckning i Falkenberg.

***
12
49
39

***
43
54
2

47
90
38

27
51
22

77
***
60
77
97

86
***
96
77
100

138

82

133

77

127

77

170

98

Vad värdersätter företaget/verksamheten hos medarbetarna som
viktigt 8
– Arbetslivserfarenhet (n= 169)
– Utbildning (n=172)
– Annan kunskap (t.ex. språk och körkort) (n=166)
– Personlighet (n=173)

Sambanden har testats med Chi-Square test. *** p ≤ 0,001, ** p ≤ 0,005, * p ≤ 0,01, † ≤ 0,1, - > 0,1

I tabell 6 visas även att personlighet anses något viktigt som värdesätts hos medarbetarna.
Tabell 6 visar också att även arbetslivserfarenhet, utbildning och annan kunskap värderas
högt. Rangordnas olika aspekter av vad företagen/verksamheter värdesätter hos sin personal
visar tabell 8 att personliga egenskaper rankas högst. 62 procent rankar personliga
egenskaper på första plats. 19 procent rankar utbildning på första plats och 16 procent
rankar arbetslivserfarenhet på första plats. På andra plats rankas främst arbetslivserfarenhet
och därefter personliga egenskaper och utbildning. På tredje plats rankas utbildning högst

Annat sätt omfattar: har aldrig rekryterat, Facebook, hemsidor, personer som söker sig till
företag/verksamhet, via skolor (gymnasium, högskolor/universitet)
8
Svarat att det är ganska viktigt eller viktigt.
7
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(35 procent) och därefter arbetslivserfarenhet (25 procent) och andra kunskaper (24
procent).
Tabell 6. Rangordning av vad som är viktigast för företaget. Visat i andel i procent (%). N= 209, n= 173.
Rankad 1
Rankad 2
Andel
Andel
%
%
Personliga egenskaper
62
25
Arbetslivserfarenhet
16
44
Utbildning
19
20
Andra kunskaper
2
10
Annat 9
1
1

Rankad 3
Andel
%
12
25
35
24
4

Tabell 5 visar att över hälften anger att den kompetens de söker delvis finns i Falkenberg
och 22 procent anger att den finns i Falkenberg i tillräcklig utsträckning. 27 procent anger
att komptensen de önskar inte finns i Falkenberg (av dessa anger 2 procent att den är svår
att få tag på i hela landet). Här skiljer sig de som värdesätter högre utbildning från de som
inte värdesätter högre utbildning genom att de senare i högre utsträckning anser att den
kompetens de söker finns i Falkenberg i tillräcklig utsträckning. Det innebär att de som
värdesätter högre utbildning har svårare att rekrytera den personal de behöver från
Falkenberg än de som inte värdesätter högre utbildning.
Att det är svårt att få tag på personer som har högskole-/universitetsutbildning tas upp av
dem som besvarat enkäten. Flera olika exempel på kompetens som saknas lyfts fram så som
olika typer av ingenjörer, ekonomer med inriktning på redovisning, lärare, hälso- och
sjukvårdspersonal samt utbildade inom beteendevetenskap. Det lyfts fram att det är svårt att
rekrytera specialistkompetenser och att det generellt är svårt att rekrytera personal med
högre utbildning och även att det är svårt att få personer att som vill flytta till Falkenberg.
Några exempel på hur detta uttrycks redovisas genom fritextsvar som getts i enkäten.
All eftergymnasial kompetens, oerhört svårt att hitta personer med kunskapskrav för
ledande befattningar i fbg med omnejd.
Då vi saknar högskola i Falkenberg och i stort sett är ensamma inom vår bransch i
Falkenberg behöver vi locka personal utifrån. Vi upplever att det är svårt att hitta både
byggnadsingenjörer och arkitekter till Falkenberg och framförallt få dem att flytta.
Mäklare som vill flytta till Falkenberg och stanna här...
Unga personer med rätt utbildning, dvs civilekonom eller liknande med inriktning
redovisning och beskattning som vill bo i Falkenberg växer det inte på träd...
Yngre människor med högskolekompetens.
Högutbildade överlag.

9

Annat omfattar samarbetsförmåga och specialkompetens (t.ex. sång).
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Högre nivå inom säkerhet, arbetsmiljöområdet har vi haft svårt att finna rätt kompetens.
Utbildade ingenjörer rekryteras oftast från andra orter.
Högskoleutbildad personal för handläggar- och chefstjänster.

Det lyfts även fram att det är svårt att rekrytera till yrken som inte kräver
högskoleutbildning. Till exempel verkstadstekniker, maskinförare, elektriker med rätt
behörigheter, personal med högre svetsutbildning, bagare, konditor och kock.
Specifik branschkompetens, där vi på egen hand utbildar vår personal. Vi har dock
svårigheter att finna duglig personal på inom verkstadstekniska inriktningar.
Medarbetare med kunskap och utbildning i vår bransch. Svetsare, mekaniker och montörer.

Även kompetenser som mer rör personliga egenskaper, engagemang, ansvarstangaden, att
kunna arbeta självständig och noggrannhet lyfts fram som något som är kompetenser som
är svåra att hitta för företagen/verksamheterna.
Kombinationen som krävs mellan utbildning, entreprenörskap, personliga egenskaper samt
fördjupade kunskaper och erfarenheter på företagets ganska unika verksamhetsområde.
Hitta folk som brinner för sin uppgift.
Helt självgående och drivande personer.
Lojala medarbetare som värdesätter ett jobb. Ansvarstagande.
Hitta folk som brinner för sin uppgift.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet av enkäten med arbetsgivare i Falkenberg att hälften
inte värdesätter högre utbildning. De verksamheter som finns inom den
tjänsteproducerande sektorn värdesätter högre utbildning i större utsträckning än de som
finns inom den varuproducerande sektorn och de som har svarat annat (främst handel och
försäljning). Verksamheter med många anställda värdesätter högre utbildning i större
utsträckning än verksamheter som har få anställda. Cirka en tredjedel av arbetsgivarna
kräver högskoleutbildning hos sin personal. En stor andel av företagen har
internutbildningar eller ger anställda möjlighet till extern fortbildning. De som värdesätter
högre utbildning och kräver högre utbildning bland sina anställda ger i högre utsträckning
internutbildningar än de som inte värdesätter högre utbildning.
En majoritet av verksamheterna använder sig av egna kontaktnät vid rekrytering, men även
annonsering och via arbetsförmedlingen är stora rekryteringskanaler. De som värdesätter
högre utbildning har delvis andra rekryteringskanaler än de som inte värdesätter högre
utbildning. De förra rekryterar i större utsträckning genom arbetsförmedlingen,
rekryteringsfirmor, samt mässor, öppet hus och rekryteringsdagar medan de som inte
värdesätter högre utbildning i högre utsträckning rekryterar genom egna kontaktnät. De
som inte värdesätter högre utbildning söker i större utsträckning än de som värdesätter
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högre utbildning män när de rekryterar. De som värdesätter högre utbildning anser i högre
utsträckning att kön inte har någon betydelse.
Knappt en tredjedel av verksamheterna anger att den kompetens de söker inte finns i
Falkenberg. De som värdesätter högre utbildning har svårare att hitta den kompetens de
söker i Falkenberg än de som inte värdesätter högre utbildning har. Företagen lyfter fram
att det är svårt att rekrytera personer med högskoleutbildning och med spetskompetenser.
Det är också svårt att hitta människor som har rätt kompetens som vill flytta till
Falkenberg. Även rekrytering av personer som besitter specifika personliga egenskaper,
engagemang, ansvarstagande, självständighet etcetera lyfts fram som något som är svårt att
hitta vid rekrytering.
Personliga egenskaper är det som värdesätts främst hos medarbetarna. Detta gäller oavsett
om högre utbildning värdesätts eller inte. Det som skiljer dessa åt när det gäller vad som
värdesätts hos medarbetarna är att högre utbildning värderas högre bland de som
värdesätter högre utbildning.
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ARBETSFÖRMEDLARNA
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuerna med arbetsförmedlarna. Fem
arbetsförmedlare i Falkenberg har intervjuats. Intervjuerna har genomförts under mars
2014 och utgått från en intervjuguide med fem huvudteman samt gjorts över telefon.
Intervjuerna har varat i cirka 30 minuter och arbetsförmedlarnas svar har skrivits ner av
intervjuaren. Sammanställningen inleds med ett bakgrundsavsnitt med en kortare
beskrivning av arbetsförmedlarna. Därefter följer tre substansavsnitt benämnda Närvaro av
utbildningsfrågan i mötet med den arbetssökande, Arbetsförmedlares roll i mötet med den
arbetssökande och Falkenberg – jobben, medborgarna och framtiden. Sist i denna
sammanställning finns ett kort avslutningsavsnitt där huvudinnehållet summeras i
punktform.

Bakgrund
Kännetecknande för de arbetsförmedlare som har intervjuats är att dessa skiljer sig åt i flera
avseenden. Det finns en relativt stor variation när det gäller exempelvis
utbildningsbakgrund, antalet år inom Arbetsförmedlingen och arbetsuppgifter. Två av de
intervjuade har arbetat relativt kort tid (2 respektive 4 fyra år) på Arbetsförmedlingen,
medan tre har en betydligt längre historik inom organisationen (20år respektive 40år). När
det gäller utbildning och utbildningsnivå finns skillnader i både hur länge man studerat
(nivå) och vad man har studerat (ämne). Bland de arbetsförmedlare som har intervjuats är
det endast vissa som har en högskole- eller universitetsutbildning och då i skiftande ämnen
som exempelvis arbetsvetenskap och statsvetenskap. Även när det gäller arbetsuppgifter och
sålunda vilken målgrupp som är i fokus finns det en variation bland de individer som har
intervjuats. Variationen sträcker sig från att ha sina huvudsakliga arbetsuppgifter inom
”Direktmottagningen” och ”Matchningsuppdraget” till att ha sina arbetsuppgifter inom
”Jobbgarantin för unga”, ”Jobb och utvecklingsgarantin” samt ”Etableringsuppdraget”.
Utöver detta har intervjupersonerna olika syn på såväl den allmänna som den egna
arbetssituationen inom Arbetsförmedlingen. Vissa av arbetsförmedlarna som intervjuats
tycker att arbetssituationen i meningen arbetsuppgifter generellt sett är i sin ordning medan
andra menar att arbetet är administrativt tungt, tidspressat och orienterat mot fel saker. En
av de intervjuade blir ”uppriktigt ledsen när jag hör våra politiker” eftersom arbetet nu
präglas av att ”vi är en kontrollinstans som sitter framför datorn och gör saker som är
värdelösa” snarare än att träffa och prata och därmed coacha individer och grupper.
Sammantaget uppvisar alltså de arbetsförmedlare som intervjuats en variation i flera olika
avseenden.

Närvaro av utbildningsfrågan i mötet med den arbetssökande
Arbetsförmedlarna som intervjuats skiljer sig alltså åt i flera avseenden. När det gäller frågan
om utbildning är närvarande i mötet med de arbetssökande målas däremot en samstämmig
bild upp. Samtliga arbetsförmedlare uppger att utbildningsfrågan är närvarande i samtalen
med de arbetssökande. En arbetsförmedlare säger att ”Jag pratar med de arbetssökande om
utbildning och högre utbildning vid varje tillfälle” medan en annan säger att ”Ja, detta
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[utbildning] finns med direkt – det är bland det första vi disktuterar”. När det sedan gäller
frågorna om det är arbetsförmedlaren eller den arbetssökande som initierar och är drivande
i diskussionen om utbildning och om det finns några skillnader mellan kvinnor och män i
synen på (högre) utbildning framkommer i huvudsak två aspekter. Dels att det – med ett
undantag – är arbetsförmedlarna som oftast initierar och driver frågan om utbildning även
om de arbetssökande ibland vill diskutera utbildning. En arbetsförmedlare säger att ”Om
den arbetssökande inte väcker frågan [om utbildning] ställer jag alltid frågan [om
utbildning]” medan en annan säger att ”en del arbetssökande tar själva upp
utbildningsfrågan – dock ofta vi som lyfter den”. Dels att det finns en relativt tydlig
skillnad mellan kvinnor och män i synen på och engagemanget i utbildningsfrågan. Den
bild som förmedlas av arbetsförmedlarna är – med vissa undantag – entydig. För det första
att männen generellt sett inte är speciellt engagerade och drivande i frågan om utbildning
utan snarast har en något negativ inställning till utbildning och i huvudsak vill ha och tror
sig kunna få ett fast arbete inom Falkenbergs kommun. Enligt en arbetsförmedlare finns det
en tydlig uppfattning bland de arbetssökande att det finns arbete, vilket präglar synen på
utbildning och vidare studier: Det finns en ”negativ inställning bland män… männen är
inte alls inriktade på att studera. Tror dom ska få fast jobb”. För det andra att kvinnorna
generellt sett är mer öppna, aktiva och positiva när det gäller utbildningsfrågan.
Arbetsförmedlarnas uppfattning om de arbetssökande kvinnorna kan överlag sägas bestå i
att kvinnorna är ”mer motiverade till jobb och pratar mer än killarna om eventuella
studier” och är ”mer positiva till utveckling och prova saker” samt ”pratar mycket mer om
att studera än killarna”.

Arbetsförmedlares roll i mötet med den arbetssökande
Även när det gäller om arbetsförmedlarna i mötet med de arbetssökande är och kanske bör
vara påverkande och styrande i utbildningsfrågan framkommer en relativt samstämmig
uppfattning bland de arbetsförmedlare som har intervjuats. Arbetsförmedlarna anser överlag
att en aktiv roll i och fokus på utbildning är viktigt men att arbetsförmedlarna inte ska styra
över individerans val. Arbetsförmedlarnas roll – enligt flertal arbetsförmedlare – består och
ska bestå i att ”informera och vägleda” de arbetssökande. En arbetsförmedlare ser just
information och vägledning som central då arbetsförmedlarna ofta får ”rädda upp en
situation som skapats tidigare – de arbetssökande bör vara mer allmänbildade” vilket
innebär att ”[…] vi får börja från noll” och exempelvis få de arbetssökande ”att lyfta blicken
och visa att vissa jobb kräver utbildning och att vissa yrken blir mer och mer komplexa”.
Förutom uppfattningen att arbetsförmedlarna i utbildningsfrågan inte ska peka ut vägen för
de arbetssökande utan bistå med information och vägledning anser flertalet
arbetsförmedlare att rollen som rådigare (”coach”) i jobb- och utbildningsfrågan är viktig.
En arbetsförmedlare har uppfattningen att ”ja, vi ska upplysa, tipsa och vägleda” men inte
peka ut vägen för den arbetssökande, medan en annan beskriver det som att ” vi pratar med
den arbetssökande om vad den vill göra” och vi ”visar hur den arbetssökande kan göra”,
vilket också lyfts fram av en arbetsförmedlare då denne säger att ”Ja mer coacha – vägleda.
Dom får ta beslutet själva… Diskutera olika möjligheter och så men den arbetssökande ska
besluta själv”. Ytterligare en arbetsförmedlare beskriver arbetsförmedlarens roll och
relationen till den arbetssökande på följande vis:
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Det ska vara individen som bestämmer – det är inte bra om individen inte själv vill. Vi ska
vara en rådgivande funktion, hjälpa människorna att hitta kraften inom sig och sin livsplan
men inte göra de åt dem. Det måste komma inifrån individerna.

Ståndpunkten som förmedlas i intervjuerna är alltså att arbetsförmedlarna ska vara aktiva i
meningen vägledande, rådgivande och coachande i jobb- och utbildningsfrågan, men
passiva i det faktiska beslutet om utbildning: valet att exempelvis studera vidare bör ligga
hos den arbetssökande.

Falkenberg – jobben, medborgarna och framtiden
När det gäller arbetsförmedlarnas uppfattning om vilket behov gällande arbete och
utbildning som kommer att finnas i Falkenberg i framtiden framträder olika uppfattningar.
En arbetsförmedlare är övertygad om att det inte behövs och inte kommer att behövas fler
högskole- och universitetsutbildade personer i Falkenberg. Falkenberg kommer – enligt
arbetsförmedlaren – inte att bli en stad med en hög andel arbeten som kräver högskole- och
universitetsutbildning utan snarast förbli en plats där jobben kommer att finnas inom
exempelvis verksamheter som service och industri. En annan arbetsförmedlare är däremot
övertygad om att många framtida arbetsgivare kommer att kräva utbildning och inte sällan
högre utbildning, medan två andra arbetsförmedlare tror att ”vi får hit arbetsgivare som vill
ha högre utbildad person eftersom enklare jobben blir färre”, och att betydelsen av
utbildning (högre utbildning) kommer att öka eftersom ”kraven på jobben kommer att
höjas” samt att ”utbildningsbehovet kommer att öka – det blir mer och mer komplicerade
jobb och brist på exempelvis vissa typer av tekniker”.
Samtidigt som arbetsförmedlarna visserligen har olika uppfattningar om vilka typer av
arbeten och vilken sorts behov av utbildning som kommer att finnas i Falkenberg i
framtiden förenas flera arbetsförmedlare i tvådelad syn som kretsar runt frågan om högre
utbildning, staden Falkenberg och medborgarna. För det första framträder en – med något
undantag – sammanhållen uppfattning bland arbetsförmedlarna att utbildning och inte
minst högre utbildning hos den enskilde individen nu och i framtiden måste kombineras
med en vilja att om inte flytta så åtminstone pendla till ett arbete utanför Falkenbergs
kommun. En arbetsförmedlare uttrycker det på så vis att ”Arbetsplatsen finns kanske inte i
Falkenberg om man har högre utbildning – stora företag har ofta sitt huvudkontor på andra
ställen” och ”Individerna får vara beredda att åka för att få jobb, till Göteborg, till
Halmstad”. En annan arbetsförmedlare går ännu längre och säger ”Vi ska inte ha en naiv
syn på detta [högre utbildning]. Vissa pluggar vidare utan att få jobb. Måste finnas
medvetenhet om att man måste vara flyttbar [om man har studerat vidare]”. För det andra
är arbetsförmedlarna – med vissa undantag – relativt eniga om att Falkenbergsborna i vid
mening inte är speciellt förtjusta i idén om att behöva röra sig utanför närområdet för att
studera vidare eller arbeta. En arbetsförmedlare säger att ”Många gillar inte tanken att ta lån
och behöva flytta för att studera – folk vill bo kvar i Falkenberg” medan en annan knyter an
till sig själv och säger att ”Falkenbergsbor är rädda för att pendla – jag är den enda på min
arbetsplats som pendlar. Man vill ha ett jobb i Falkenberg”. Parallellt med attitydfrågan
verkar just avståndsfrågan vara en viktig aspekt när det gäller utbildning och arbete. En
arbetsförmedlare relaterar det fysiska avståndet till högre utbildning (exempelvis Göteborg
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och Halmstad) direkt till en hos Falkenbergsborna negativ inställning till högre studier och
menar att ”geografisk närhet påverkar intresset [för högre studier], medan åtminstone två
andra arbetsförmedlare menar att Varberg på grund av sitt campus har en betydligt
gynnsammare utgångspunkt när det gäller högre studier. Om olika aktörer såsom
exempelvis politiker och näringslivsrepresentanter har en ambition att öka det faktiska
intresset för högre utbildning bland invånarna i Falkenbergs kommun krävs – enligt en
arbetsförmedlare – en sak, nämligen att utbildningarna kommer närmare invånarna: ”Lägg
utbildningarna i Falkenberg!”.

Sammanfattning
Sammantaget visar intervjuerna med arbetsförmedlarna i Falkenberg att utbildningsfrågan
är i princip alltid närvarande i mötet mellan arbetsförmedlare och den arbetssökande. Det
är vanligtvis arbetsförmedlaren som tar upp utbildningsfrågan. Arbetssökande kvinnor är
generellt sett mer positivt inställda till (högre) utbildning än arbetssökande män.
Arbetsförmedlarna anser att deras roll i utbildningsfrågan ska vara upplysande, vägledande
och coachande men inte utpekande och bestämmande. Det är individerna själva som ska
fatta besluten om utbildning.
När det gäller vilka behov som Falkenbergs kommun kommer att ha gällande utbildning
och arbete i framtiden så har arbetsförmedlarna olika uppfattningar. Vissa arbetsförmedlare
menar att det kommer finnas behov personer med högre utbildning, medan andra tror att
det blir tvärtom. Arbetsförmedlarna är dock överens om att högre utbildning hos enskilda
individer måste kombineras med en vilja att pendla till exempelvis Göteborg eller
Halmstad. Arbetsförmedlarna är utöver detta relativt eniga om att Falkenbergsbor rent
generellt inte är speciellt förtjusta i tanken på att behöva pendla eller flytta utan önskar ett
boende och arbete i närområdet.
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SAMMANFATTNING
Nedan ges en sammanfattning av delstudierna utifrån tre teman: Högre utbildning och
arbetsmarknad, Kvinnor och män på arbetsmarknaden samt Syn på utbildning och
kunskap.

Högre utbildning och arbetsmarknad
Andelen arbetssökande i Falkenberg ligger på lägre nivå än i riket (och på samma nivå som
hela Halland) (Kommunfakta 2013). Det tyder därmed på att det är förhållandevis goda
möjligheter att få arbete utan högre utbildning i Falkenberg. Möjligheten att få arbete utan
högre utbildning kan förstås utifrån hur arbetsmarknadsstrukturen ser ut i Falkenberg.
Statistik visar att andelen anställda inom tjänstenäringar är mindre i Falkenberg än i
Halland och riket. Istället är det fler som arbetar inom areella näringar och industrinäringar
(det senare enbart jämfört med riket) (regionfakta.com, SCB Statistikdatabasen). Samtidigt
visar resultatet från enkätundersökningen med företag och verksamheter i Falkenberg att en
majoritet av företag och verksamheter som finns inom de varuproducerande näringarna
(areella näringar och industrinäring) inte värdesätter högre utbildning hos sina anställda.
Detsamma gäller företag inom försäljning och handel, vilket också är stora branscher i
Falkenberg (SCB Statistikdatabasen). Däremot är det fler företag inom tjänstenäringar som
värdesätter högre utbildning bland de anställda.
Att det i Falkenberg finns många småföretag påverkar också hur arbetsmarknaden kan
förstås utifrån perspektiv på högre utbildning då verksamheter med många anställda
värdesätter högre utbildning i större utsträckning än verksamheter som har få anställda.
Halland har dessutom en högre procentuell andel egenföretagare jämfört med riket och
Falkenberg i sin tur har en något högre grad av egenföretagare jämfört med hela Halland.
De företag och verksamheter som värdesätter och vill anställa personer med högre
utbildning har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens i Falkenberg. Företagen
lyfter fram att det är svårt att rekrytera personer med högskoleutbildning och med
spetskompetenser. Det är också svårt att hitta människor som har rätt kompetents som vill
flytta till Falkenberg. Samtidigt ger arbetsförmedlarna bilden att högre utbildning hos
enskilda individer i Falkenberg måste kombineras med en vilja att pendla till exempelvis
Göteborg eller Halmstad. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera personer med
högre utbildning ger alltså arbetsförmedlarna en bild av att personer med högre utbildning
måste vara beredda att pendla. Arbetsförmedlarna är även relativt eniga om att
Falkenbergsbor rent generellt inte är speciellt förtjusta i tanken på att behöva pendla eller
flytta utan önskar ett boende och arbete i närområdet.

Kvinnor och män på arbetsmarknaden i Falkenberg
Falkenberg skiljer ut sig när det gäller den könsuppdelade arbetslöshetsstatistiken. I
Falkenberg finns ingen skillnad i arbetslöshet när kvinnor och män jämförs. I hela Halland
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och i riket är dock män arbetssökande i högre utsträckning än kvinnor10 (Kommunfakta
2013). Att förutsättningarna för kvinnor och män på arbetsmarknaden i Falkenberg skiljer
sig åt blir ytterligare tydligt när företagens och verksamheternas rekryteringsvägar studeras.
För det första har de som värdesätter högre utbildning hos sin personal i högre utsträckning
än de som inte värdesätter högre utbildning hos sin personal olika rekryteringsvägar. De
som inte värdesätter högre utbildning rekryterar i större utsträckning via egna kontaktnät
än de som värdesätter högre utbildning. Samtidigt söker de som inte värdesätter högre
utbildning män när de rekryterar, medan de som värdesätter högre utbildning inte anser att
kön har någon betydelse.

Syn på utbildning och kunskap
Hälften av företagen och verksamheterna i Falkenbergs kommun värdesätter högre
utbildning hos sin personal och hälften värdesätter inte högre utbildning hos sin personal.
Oavsett om högre utbildning värdesätts eller inte så är personliga egenskaper det som främst
värdesätts hos medarbetarna.
När det gäller vilka behov som Falkenbergs kommun kommer att ha gällande utbildning
och arbete i framtiden så har arbetsförmedlarna olika uppfattningar. Vissa arbetsförmedlare
menar att det kommer finnas behov personer med högre utbildning, medan andra tror att
det blir tvärtom. När arbetsförmedlare möter arbetssökande är frågan om utbildning dock i
stort sett alltid närvarande. Det är vanligtvis arbetsförmedlaren som tar upp
utbildningsfrågan. Arbetssökande kvinnor är generellt sett mer positivt inställda till (högre)
utbildning än arbetssökande män. Arbetsförmedlarna ser sin roll när det gäller
utbildningsfrågan att de ska vara upplysande, vägledande och coachande men inte
utpekande och bestämmande. Det är individerna själva som ska fatta besluten om
utbildning.
Att värdesätta högre utbildning kan även förstås utifrån hur man ser på
kompetensutveckling och fortbildning. En stor andel av företagen har internutbildningar
eller ger anställda möjlighet till extern fortbildning. Hur företagen arbetar med
kompetensutveckling skiljer sig åt beroende på om de värdesätter högre utbildning hos sina
medarbetare eller inte. De som värdesätter högre utbildning och kräver högre utbildning
bland sina anställda ger i högre utsträckning internutbildningar än de som inte värdesätter
högre utbildning.

10

Detta gäller inte ungdomar i Falkenberg där arbetslösheten bland män är högre än bland kvinnor.
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