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Abstrakt 

Gymnasieskolan vi valt att rikta oss till är en relativt nystartad gymnasieskola som riktar sig 

både till dem som vill läsa högskoleförberedande program, men även hantverksprogram 

(yrkesförberedande). 2011 startade de upp programmet hår- och makeupstylist i staden X som 

riktar sig till dem som vill arbeta som hår- och makeupstylist inom butik, salong, TV, film, 

reklam, foto, teater och mode. Eleverna har möjlighet att välja att läsa högskoleförberedande 

kurser, men vi har valt att rikta oss till dem 14 elever som inte läser högskoleförberedande. 

Utbildningen gör det möjligt för eleverna att studera vidare efter gymnasiet på yrkesskolor 

inom stylistområdet som tillexempel Blanche Macdonald Centre, CMU Collage of Makeup 

Art & Design, och South Seas Film & TV School.  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur eleverna som inte läser högskoleförberedande ser på 

sin yrkesroll, framtida arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till sin utbildning. För att 

ta reda på detta har vi formulerat fram en frågeställning som lyder: Hur ser ungdomar i en 

yrkesförberedande gymnasieklass på sin yrkesroll, framtida arbetsmarknad och självidentitet 

i förhållande till sin utbildning? 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod med inriktning på 

hermeneutiken. För att få fram kvalitativ data har vi genomfört semistrukturerade intervjuer 

med eleverna. Resultatet visar att en majoritet av eleverna har diffusa yrkesroller och inte har 

planer på att arbeta inom det yrkesområde som utbildningen erbjuder.  Resultatet vi fått fram 

har sedan tolkats utifrån teorierna och teoretikerna; Bourdieus sociala kapital, Giddens 

begrepp reflexivitet och självidentitet, Ambjörnsson, Ulfsdotter, Eriksson & Frisbäck som 

skriver om yrkesstatus och Ottosson som skriver om roller. 

Nyckelord: studenter, yrkesprogram, yrkesroll, självidentitet, arbetsmarknad 
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Abstract 

The high school we have chosen to direct us to is a relatively new high school that caters both 

to those who want to read the pre-university programs, but also crafts programs (vocational). 

They started the program hair and makeup stylist in the city X in 2011 and it is aimed to those 

who want to work as a hair and makeup stylist in the shop, lounge, television, film, 

advertising, photography, theater and fashion. Students are able to choose to study pre-

university courses, but we have chosen to direct us to those 14 students who do not read pre-

university courses. The program allows students to continue studying after high school to 

vocational schools within stylist area such as Blanche Macdonald Centre, CMU College of 

Makeup Art & Design, and the South Seas Film and Television School. 

The purpose of our study is to find out how the students who do not read pre-university looks 

at their role, future labor market and self-identity in relation to their education. To find out 

about this, we have formulated a hypothesis that reads: How do young people in a vocational 

high school class see on their professional role, their future labour market and self-identity in 

relation to their education? 

In our study, we have chosen to use qualitative methods focusing on hermeneutics. To obtain 

qualitative data, we conducted semi-structured interviews with the students. The results show 

that a majority of the students have diffuse professional roles and do not have plans to work in 

the professional field of study offers. The results we produced have been interpreted on the 

basis of theories and theorists; Bourdieu's social capital, Giddens concept of reflexivity and 

self-identity, Ambjörnsson, Ulfsdotter, Eriksson & Frisbäck who writes about professional 

status and Ottosson who writes about roles. 

Keywords: students, vocational programs, professional role, self-identity, labour market  
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Förord 

Vi vill tacka alla informanter som valde att ställa upp på intervju, både elever och lärare. Utan 

er hjälp hade vår studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även passa på att tacka vår 

handledare Henrik Stenberg som har varit ett stöd under hela processen och gett oss 

vägledning under hela arbetet. 

 Matilda Paulsson, Alexandra Turkoane, maj 2016  
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1.0 Inledning 

Den tidigare regeringen införde en lag 2013 om att alla nationella yrkesprogram ska ge elever 

möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet inom programmet motsvarande 

ordinarie 2500 poäng. De elever som läser ett yrkesförberedande program har möjlighet att ta 

ut en yrkesexamen med krav på minst 2250 godkända gymnasiebetyg. Däremot ingår det inte 

i en högskolebehörighet i yrkesprogram utan eleverna kan välja att läsa kurserna som utökat 

val eller som frivilliga val. Alla elever som läser ett yrkesförberedande program har möjlighet 

att läsa in de högskolebehöriga kurserna på kommunal vuxenutbildning senare i livet (Löfbom 

& Sonnerby, 2015). Tidigare var det obligatoriskt att läsa högskoleförberedande behörighet 

även på yrkesprogram.  

Denna lag öppnar upp fler möjligheter för ungdomar i valet av utbildning. En del ungdomar 

som läser ett högskoleförberedande program har inte som mål att läsa på högskola vilket ger 

dem en möjlighet att ta ut en yrkesförberedande examen på gymnasiet. Tanken var att detta 

inte skulle stänga några dörrar för de ungdomar som väljer bort att läsa högskoleförberedande 

kurser då de alltid har en möjlighet att läsa på kommunal vuxenutbildning. Däremot har den 

tidigare regeringens lag medfört en dramatisk minskning av sökandet till yrkesprogram. De 

menar att orsaken främst beror på att de inte lägre ger eleverna högskolebehörighet.  

En av fyra elever som läser ett yrkesförberedande program menar att stress är en vanlig faktor 

till att de övervägt att göra ett avhopp i sin gymnasieutbildning, då det nya kursbetygsystemet 

är en faktor som skapar stress då eleverna numera bedöms utifrån varje delmoment. En annan 

anledning till avhoppen på gymnasiet är att studiemotivationen är låg eller att de har svårt att 

klara av studierna vilket utlöser stress. Hälften av de elever som läser ett yrkesprogram 

upplever att de har en liten eller mycket liten arbetsbelastning. (SVD, 2015).   

Vi har valt att undersöka detta område då vi anser att lagen som infördes 2013 har medfört 

stora förändringar i yrkesstudenters liv. Då det inte längre ingår högskoleförberedande kurser 

inom ramen för yrkesförberedande program resulterar det till att eleverna får välja de 

högskoleförberedande kurser som frivilligt val och då välja bort kurser som har med 

yrkesprogrammet att göra. De har också möjlighet att läsa de högskoleförberedande kurser 

som utökade kurser vilket sätter mycket press på eleverna då de får läsa dubbla kurser. Detta 

skapar ett problem för de elever som väljer att läsa ett yrkesprogram då de av en anledning 

valt att läsa utbildningen, men sedan får stå inför valet att välja fler kurser inom ämnet de 

utbildar sig, att skapa sig en möjlighet att läsa på högskola och universitet, eller att välja både 
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och vilket gör att eleven måste lägga ner dubbel så mycket tid på skolan. Att behöva välja bort 

kurser som har med utbildningen och göra blir också problematiskt för eleverna då de från 

början valt att läsa utbildningen för de vill ha en yrkesexamen efter gymnasiet. De kurser 

inom huvudämnet de väljer bort skapar sämre möjligheter på arbetsmarknaden.  

Ambjörnsson genomförde en studie som visade att en majoritet av elever från ett 

yrkesförberedande gymnasieprogram endast hade ett fåtal föräldrar med en akademisk 

utbildning. Däremot var det vanligt att de elever som läser ett högskoleförberedande program 

hade föräldrar som innehade en akademiskt utbildning och generellt var mer högutbildade än 

andra. Hon menar att det är vanligt att följa sina föräldrars fotspår i tidigt stadie i livet då det 

är svårt att själv ta sådana beslut. Detta är en del i studien som vi valt att undersöka då vi vill 

se vad elevernas val av utbildning baseras på. Giddens menar däremot att det är viktigt att gå 

sin egen väg och vara reflexiv för att kunna skapa sig en identitet. Han menar att det är en 

viktig del i identitetsskapandet att gå sin egen väg. Då syftet med studien är att undersöka hur 

elever i en yrkesförberedande gymnasieklass ser på sin yrkesroll, framtida arbetsmarknad och 

självidentitet i förhållande till sin utbildning blir Giddens teori aktuell.  

Tidigare forskning visar att unga vuxna har olika identiteter beroende på vilka ambitioner och 

förväntningar de har. De ungdomar som har klara idéer om vad de vill göra efter studenten 

anses inneha en yrkesidentitet, medan de som inte vet vad de vill göra efter studenten har 

diffusa yrkesidentiteter. Att vara så pass ung och veta vad man vill göra i livet är inte lätt och 

det är därför som Ambjörnsson menar att det blir enklare att ta efter föräldrarna än att ta gå 

sin egen väg. Denna forskning bidrar till att få en inblick om hur området av yrkesidentiteter 

undersökts tidigare och blir ett hjälpmedel för vår studie då vi vill undersöka hur eleverna ser 

på sin yrkesroll. Genom att intervjua elever som läser ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram hoppas vi kunna få fram ökad kunskap om elevernas upplevelser av sin 

yrkesroll, framtida arbetsmarknad och självidentitet i relation till sin utbildning.  

 

1.2 Syfte och frågeställning: 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur elever som inte blir högskolebehöriga ser på sin 

yrkesroll, framtida arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till sin utbildning. Vi vill 

fånga upp elevernas egna förväntningar av tiden efter studenten samt undersöka hur deras val 

i livet påverkas av deras omgivning. Detta gör vi genom att studera hur de elever som inte blir 

högskolebehöriga ser på sin utbildning och vart den leder. Har de gjort ett misstag i valet av 
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utbildning, eller har det gynnat dem positivt på den framtida arbetsmarknaden? 

Frågeställningen för studien är:  

 

 Hur ser ungdomar i en yrkesförberedande gymnasieklass på sin yrkesroll, sin framtida 

arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till sin utbildning?  

 

Målet med studien är att se hur ungdomars förväntningar på tiden efter gymnasiet ser ut. Vi 

har valt att rikta oss till en gymnasieklass med inriktning ”Hår- och makeupstylist”. 

 

2.0 Bakgrund  

Gymnasieskolan vi valt att rikta oss till finns på flera olika platser runt om i Sverige. Hösten 

2011 startades gymnasieskolan i staden X där bland annat programmet hår- och makeupstylist 

ingick.  

 

I en intervju med ansvarig lärare för huvudämnet hantverk framgår det att utbildningen  riktar 

sig till dem som vill arbeta som hår- och makeupstylist inom butik, salong, TV, film, reklam, 

foto, teater och mode, men även som frilansande hår- och makeupstylist. Eleverna lär sig 

under utbildningsåren hur man genomför hudanalys och rengöring samt hur man utför olika 

sorters makeup såsom skönhetsmakeup där de lär sig baserna i en sminkning, teknisk makeup 

där de får lära sig olika tekniker såsom skuggning, countour osv, karaktärsmakeup som bland 

annat halloween- och dragqueen sminkningar, och specialeffekter där de genomför större 

projekt såsom modeshower och air-brush. Skolan erbjuder eleverna ett helhetskoncept där de 

lär sig manikyr, hårstylingstekniker för olika event, om olika material samt hur de använder 

och sköter sina verktyg. Det ingår även i utbildningen att eleverna lär sig ta ansvar för sitt 

arbete, vara noggranna samt ger dem träning i att skapa kundrelationer, både genom uppgifter 

i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Personlig försäljning och entreprenörskap är kurser 

som också ingår i kursplanen. 

 

Hantverksläraren berättar att de 26 sistaårs-eleverna som läser till hår- och makeupstylist har 

möjlighet att välja att läsa högskoleförberedande kurser, men vi har valt att rikta oss till de 14 

elever som inte läser högskoleförberedande kurser. Utbildningen gör det möjligt för alla 

elever att studera vidare efter gymnasiet på yrkesskolor inom stylistområdet som tillexempel 

Blanche Macdonald Centre, CMU Collage of Makeup Art & Design, och South Seas Film & 
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TV School. Eleverna får ut ett certifikat efter utbildningen där de står att de är utbildade hår- 

och makeupstylister.  

 

2.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi presentera tidigare forskning som gjorts inom det område som vi 

valt att studera.  Den tidigare forskning vi valt att använda oss av belyser olika ämnen som är 

relevanta för vår undersökning som vi sedan kategoriserat. Kategorierna innefattar: 

identitetsskapandet i form av miljö samt sociala situationer, övergången mellan tonåring och 

vuxen, och de sociala förändringarnas inverkan på individen. Dessa kategorier är relevanta för 

studiens syfte och frågeställning då de belyser ämnen som vi vill studera. Två av de 

vetenskapliga artiklarna riktar sig mot hur olika platser har inverkan på individers identitet 

och skapandet av identiteten. Vi har även valt att ta med en artikel fokuserar på de sociala 

förändringarnas inverkan på individen (reflexivitet). Sedan har vi valt att ta med två artiklar 

som handlar om identitetsskapandet. Dessa vetenskapliga artiklar fångar upp olika delar av 

det som vi vill studera som tillsammans kan skapa en bra grund för vår studie.  

 

Philanthropic Identity at Work: Employer Influences on the Charitable Giving 

Attitudes and Behaviors of Employees av Jennifer Mize Smith (2013). 

Artikeln“Philanthropic Identity at Work: Employer Influences on the Charitable Giving 

Attitudes and Behaviors of Employees” av Jennifer Mize Smith tar upp att arbetsplatsen kan 

ha ett djupgående inflytande och inverkan på individen då de ofta ger språkliga resurser som 

individen definierar självet med. Denna studie bidrar till en bredare förståelse av 

identitetsskapandet och hur de anställda på en arbetsplats definierar självet. Mize (2013) 

menar att interaktioner och arbetsuppgifter på arbetsplatsen påverkar individers sätt att 

uppfatta sin identitet. Många forskare är överens om att identiteter skapas genom bland annat 

interaktioner. 

 

Begreppet identitet kan vara ett begrepp som är problematiskt då det är svårt att besvara vad 

begreppet innebär i frågor som ”vem är jag?” samt ”vem vill jag vara?” och ”vem ska andra 

tro att jag är?”. Identitet omfattar individers olika egenskaper, övertygelser, värderingar, 

antaganden, attityder och så vidare som tillsammans utgör självet. Identitet definierar inte 

bara vem man är utan individers identitet kan skilja sig beroende på var vi är, vad vi gör, och 

vem vi talar med. Detta innebär att beroende på vilken miljö vi befinner oss i kan identiteten 
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utvecklas och förändras. Mize (2013) förklarar det som att individen kan ha en identitet på 

arbetet som skiljer sig från den identitet som denne har hemma vilket innebär att vår identitet 

formas beroende på upplevelser och sociala interaktioner. Detta har genererat till att 

identitetsforskningen har vänt sig alltmer till bland annat arbetsplatser som kan vara en källa 

till identitetsskapandet då vi spenderar mycket tid på arbetet. 

 

För många individer har arbete, yrke eller sysselsättning varit en källa för identitetsskapandet 

och skapandet av självet. Arbetsrelaterad identitet kan vara hur vi ser oss i våra yrkesroller, 

vad vi förmedlar om oss själva till andra, och slutligen hur vi lever våra arbetsliv. 

 

Youth Problem: What’s the Problem? av Björn Halleröd och Annika Westberg. 

I studien “Youth Problem: What’s the Problem?” (2006) tas det upp vilka faktorer som 

bestämmer den ekonomiska situationen bland unga och vilka aspekter som har en långsiktig 

inverkan på deras ekonomiska situation som vuxna. I denna artikel handlar det om ungdomars 

inkomster om deras nuvarande levnadssätt och att ungdomarnas arbetsmarknadssituation och 

familjesituation under ungdomen har ett samband med deras utveckling senare i livet. 

Samhället har försökt att motverka ungdomar att hamna i långtidsarbetslösheten, men det 

viktigaste i resultatet i denna analys handlar om klass och könsrelationer och det är dessa två 

aspekter som påverkar unga människors väg in i vuxenlivet och i dess framtida liv som vuxna. 

 

Oron över hur sociala förändringar har en påverkan på de unga i övergången till vuxenlivet är 

vanligt eftersom att övergångsfasen från ung till vuxen rör sig genom utbildningssystem, 

arbetsmarknad och etablering på olika plan i livet. Detta är dock något alla ungdomar får gå 

igenom. Övergångsperioden är även en period för många som betecknas och kännetecknas 

som arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, osäkerhet om framtiden och om hur man ska klara 

sig i olika situationer. 

 

Det är viktigt att vi individer fokuserar på de långsiktiga effekterna av förhållandena under 

tonåren och inte enbart på ungdomarnas problem just nu. Det är ett mer eller mindre ett givet 

faktum att en stor del av unga människor har låga inkomster vilket sedan bidrar till den 

ökande ungdomsarbetslösheten som leder till en generell senareläggning av deras etablering 

på arbetsmarknaden. 
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Youth identity formation: Contempoary identity work av Amy Best (2011) 

I studien ”Youth identity formation: Contempoary identity work” beskrivs det hur ungdomars 

identitetsskapande är en process som är knuten till deras sociala kapital. Amy Best menar att 

denna process av identitetsskapande förstås av sociologer. 

Få sociologer skulle betrakta ungdomars identitet som ett uttryck för biologi. Istället är 

ungdomars verklighet en framväxande egenskap genom social interaktion. Ungdomar lär sig 

att agera som tonåringar baserat på hur andra svarar dem. Detta formar bildandet av deras 

självuppfattning som tonåring. En sådan förståelse för ungdomars identitetsbildning möjliggör 

erkännandet av ungdomar som aktivt lär sig mer om sin identitet.  Samtidigt riktas även 

uppmärksamhet mot de sociala mekanismer som framträder som ålders kategorier. 

 

För sociologer är även identiteten historiskt bunden och formas av omständigheterna i våra 

olika historiska perioder. Eftersom sociologer anser att identiteter formas på olika sett 

beroende på historiska och kulturella sammanhang menar de flesta att 

ungdomsidentitetsbildningen kan ses som ett universellt fenomen. 

 

Young adults Occopational Identity and Well-being: Influences of Postsecondary 

education and work av Hoogstra, Lisa, Schneider Barbara & Chang Fengbin (2012). 

I dagens samhälle menar teoretiker (Buchmann 1989, Heinz 1999) att övergången från 

tonåren till vuxen ålder blivit allt mer komplicerad. I artikeln ”Young adults Occopational 

Identity and Well-being: Influences of Postsecondary education and work” diskuteras 

skillnader på arbetsmarknaden och vad som kommer vara tillgängligt för dem som inte går på 

collage och dem som gör det. 

 

Att få ett arbete utan någon form av eftergymnasial utbildning är osäkert och chanserna att få 

ett arbete som ger fortsatt långvarig karriär verkar osannolikt. Arbetsmarknaden har blivit 

alltmer osäker vilket ökar utbildningskraven vilket i sin tur skapar större konkurrens om 

karriäryrken. För ungdomar och unga vuxna i USA är det svårt att välja karriär och 

utbildning. Däremot har det en stor betydelse för individen hur man planerar skolgången och 

vilka livsmål man strävar efter. Unga vuxnas första arbete är oftast lågbetalda när de börjar 

arbeta direkt efter studenten utan någon erfarenhet. Arbetena ger sällan någon 

anställningstrygghet då de unga vuxna endast räknas som arbetstagare under en kortare 

period.  
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Unga vuxna har olika identiteter beroende på vilka ambitioner och förväntningar de har. De 

unga vuxna som har klara idéer om vad de vill göra efter studenten definieras som unga vuxna 

med yrkesidentiteter. De andra unga vuxna som har en uppfattning om vilken väg de ska välja 

efter gymnasiet men som har svårare att ta beslut definieras som unga vuxna med 

övergångsidentiteter. Slutligen finns det unga vuxna som är osäkra på sin framtid och vad de 

vill göra efter gymnasiet och deras identitet kallas diffusa identiteter. Individers identitet 

påverkas av vilken väg efter gymnasiet man tar och vilka arbeten de väljer. Stöd och råd från 

föräldrar och andra anhöriga kan också påverka bildandet av en enhetlig yrkesidentitet.  

Resultatet i studien visar att unga vuxna som inte var inskrivna på collage var mycket mer 

benägna att ha diffusa yrkesidentiteter än de som var inskrivna på collage. Denna slutsats 

tyder på att höga krav kan försvaga självkänsla och kompetens. Framtiden blir mer osäker då 

ungdomar utan eftergymnasial utbildning inte har lika många arbetsmöjligheter. Denna 

osäkerhet kan påverka ungdomarnas känsla av självtillfredsställelse.  

 

Ungdomar som däremot läser på collage känner en stark känsla av tillfredsställelse med sig 

själva och en upplevd förmåga att uppnå mål. Med tanke på hur den snabba tekniska 

utvecklingen i vårt samhälle verkar eftergymnasial utbildning vara det bästa alternativet. Att 

vara inskriven på collage direkt efter gymnasiet verkar ha en positiv inverkan på individens 

yrkesbana. Trots att det inte framkom några signifikanta skillnader mellan välfärd efter 

utbildningsnivå menar Hoogstra, Barbara & Fengbin att unga vuxna som saknar högre 

utbildning  bli mindre nöjda med sina kommande arbeten och framtid.  

 

Artikeln “Provisional Selves: Experimenting with Innage and Identity in Professional 

Adaptation” av  Herminia Ibarra (1999) 

Artikeln “Provisional Selves: Experimenting with Innage and Identity in Professional 

Adaptation” av  Herminia Ibarra beskriver hur människor anpassar sig till nya roller beroende 

på vilka situationer och miljöer individen befinner sig i. 

Individers identitet formas genom hela livet men förändras markant när man börjar arbeta på 

en ny arbetsplats eftersom nya roller kräver nya färdigheter, beteenden och attityder. Dessa 

nya färdigheter tillåter individen att få insikt i sina egna färdigheter vilket utvecklar individens 

identitet. När individen upplevt det den önskar av arbetet kan de använda denna egenskap i 

sin identitet som de sedan förmedlar till sin omgivning. Det är i detta skede som omgivningen 

uppfattar dessa färdigheter i identiteten.  
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Yrkesidentiteten är mer anpassningsbar i början av karriären då det är många nya intryck som 

individen upplever av det nya arbetet. Det är däremot viktigt att inte endast bygga upp sin 

identitet på nya färdigheter utan sociala normer och regler om hur individen ska uppträda i 

olika situationer är minst lika viktig. 

Ibarra (1999) beskriver i studien att individer först under arbetets gång kan identifiera sig med 

sin utbildning. Ett exempel på detta är några läkarstudenter som först när de började 

undersöka ”riktiga” patienter kunde känna att innehade en yrkesidentitet i förhållande till sin 

utbildning.  

 

3.0 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi beskriva fyra olika teorier och begrepp som passar för vår studie. 

Pierre Bourdieus teoretiska begrepp fält och kapital är relevanta för vår uppsats då det finns 

behov av ett socialt nätverk för att studenters möjlighet på arbetsmarknaden ska öka. Det 

sociala kapitalet kan gynna både det kulturella- och ekonomiska kapitalet. Bourdieu talar 

också om hur en individs val görs beroende av sin omgivning vilket Anthony Giddens till en 

viss del talar emot. Giddens menar att en individ skapar sin egen självidentitet genom sina 

intressen, egna beslut och går sin egen väg. Detta anser vi vara intressant för vår studie då vi 

vill se vad ungdomarnas val av utbildning berodde på. Fanny Ambjörnssons studie av 

gymnasieklasser liknar det Bourdieu nämner om betydelsen av en individs bakgrund och 

därför ansåg vi att det var intressant att få in hennes perspektiv på valet av utbildning med. 

Ulfsdotter, Eriksson & Flisbäcks studie av yrkesstatus lämpar sig till vår studie då det är 

intressant att se hur eleverna ser på sin yrkesroll och om det har och göra med yrkes status. 

Teorierna och begreppen  kommer vara till hjälp för att analysera vårt insamlade material. 

 

3.1 Det sociala fältet och habitus 

Pierre Bourdieu benämner begreppet fält som kampfält eller konkurrensfält. Det sociala fältet 

avsåg Bourdieu som ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner 

strider om något som är gemensamt för dem samtidigt som dem konkurrerar om positioner 

inom fältet. En annan definition av fältet som Bourdieu använde sig av var att fältet var som 

ett socialt nätverk av relationer mellan positioner. Ett exempel på det vetenskapliga fältet är 
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bland annat universitet, högskolan, studenter mf.l där individer inom institutioner agerar 

utifrån sina positioner. (Bourdieu, 2008:22).  

För att fältet ska fungera gäller det att individerna innehar ett habitus som bär på kunskap om 

hur de ska agera i kampen. Habitus är seglivade system av dispositioner som tillåter individen 

att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen och styr även deras praktiker så de 

sociala världen återskapas eller förändras. Alla människor innehar ett habitus, däremot är det 

omvärlden som bedömer värdet av individens habitus. En individs habitus förvärvar individen 

genom sin socialisation i relation till en bestämd familj eller klass (Bourdieu, 2008).  

 

3.2 Kapital 

Alla individer har mer eller mindre ett innehav av de olika kapital men det är först när det 

erkänns av omgivningen som individen kan räkna med innehavet. Positionen i fältet avgörs 

utifrån innehavet av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 2008).  

 

Socialt kapital 

Bourdieu talar om individers sociala kapital. Socialt kapital är summan av resurser, verkliga 

eller virtuella, som tillfaller en individ eller en grupp genom som har ett hållbart nätverk av 

mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidig kännedom och erkännande 

(Bourdieu & Wacquant, 1992). Samarbetet och konflikterna mellan individer skapar vad 

Bourdieu benämner som socialt kapital. Det sociala kapitalet är individens sociala nätverk. Ett 

stort socialt nätverk gynnar både det kulturella och ekonomiska kapitalet då kontakter kan 

medföra arbete som vi sin tur leder till ett ekonomiskt kapital (Bourdieu, 2008). 

 

Ekonomiskt kapital 

En individs ekonomiska kapital bygger på individens materiella tillgångar. Det ekonomiska 

kapitalet innehåller också kunskap om ekonomins spelregler i fältet (Bourdieu, 2008).  

 

Kulturellt kapital  

Kulturellt kapital är det en individ bygger upp under hela livet. Det handlar bland annat om 

kunskaper, erfarenheter, bildning, sätt att tala, tänka och uppfatta saker. Det kulturella 

kapitalet kan ses utifrån tre olika former. Den första är den förkroppsligade formen som 

innehåller en individs smak, kulturell- och språklig kompetens. Den andra formen är den 
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objektiverade formen som innefattar hur individen uppfattar konst, böcker mm. Den 

institutionaliserade formen är den sista formen som innefattar individens utbildningsnivå 

(Bourdieu, 2008).  

 

3.3 Reflexivitet 

Giddens har utvecklat struktureringsteorin som innebär att utveckla teoretiska redskap som 

kan komma till användning för att analysera struktureringen av det sociala livet och 

institutioner och hur denna process formar oss människor. Han menar att återkommande 

beteenden baserar sig på det vardagliga sociala livet, att individen agerar utan att tänka varför 

de beter sig så.  Reflexivitet innebär hur individens självbild skapas genom att analysera 

självet i förhållande till hur samhället förhåller sig till omvärlden, vilket blir en viktig process 

under hela livet för att bygga upp sin identitet. Senmoderniteten kännetecknas av 

reflexiviteten då den pågående globaliseringen av moderna institutionerna genererar kunskap 

som människor tar till sig och är grunden för reflexivitet. Reflexiviteten finns alltid hos 

individen och förändras ständigt genom senmoderniteten. Detta kan skapa konsekvenser för 

individen då självet ändras med tiden och det blir svårt att definiera sin självbild.   

Giddens har utvecklat ett teoretiskt perspektiv på förändringar i dagens värld.  Enligt Giddens 

lever vi i en skenande värld vilket innebär att de globala förändringar som sker har en 

inverkan på individens tillvaro och detta gör att vi individer tar risker och lever i en ovisshet. 

Den sociala reflexiviteten ökar allt mer eftersom att vi lever i ett informationssamhälle. Social 

reflexivitet innebär att individen ständigt behöver tänka och reflektera över de omständigheter 

vi lever under. Denna identitet formas i relation till omvärlden och för att passa in och därför 

förhåller sig individen till omvärldens krav (Giddens, 1991).  

 

3.4 Självidentitet 

Alla individer har en egen självidentitet som individen skapar under hela livscykeln. Detta 

sker genom social påverkan som också är globala till sin karaktär. Identitet handlar om hur 

människor uppfattar sig själva och hur de formas och definierar sig själva under livets gång. 

Vi vet vem vi själva är, vi vet vilka de andra är, de andra vet vem vi är, vi själva vet vem de 

andra är, vilket skapar olika mänskliga identiteter. 

Giddens menar att självidentiteten bör förstås i relation till de institutionella förändringar som 

är typiska för det senmoderna samhället. Självet skapas genom att individen genomgår olika 
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mognadsfaser där individen i dået, nuet och i den framtida livsbanan ständigt omvärderar sin 

identitet. Dessa processer gör att individen måste vara beredd på att utföra noggranna 

självobservationer som sedan kan användas för att konstruera en sammanhållande identitet. 

Identiteten utvecklas även genom olika intryck och möten med omgivningen och det är 

genom självbilden som identiteten byggs upp. En annan viktig faktor som påverkar självet är 

hur omgivningen ser på individen (Giddens, 1991).  

Identiteter har olika lager och källor bland annat primära identiteter. De är medfödda och 

innefattar kön, ras, etnicitet och funktionshinder. En annan typ av identitet är sekundära 

identiteter vilka ofta ingriper sociala roller och förvärvade positioner som yrkesroller och 

sociala positioner. Individers identitet förändras i samband med att de intar nya roller som 

hela tiden utvecklar sociala interaktioner genom att markera likheter och skillnader. En 

individs sociala identitet är det som gör oss unika och olik från omgivningen då vi alla är 

olika. Självet utvecklas från födseln till döden (Sociologi, 2014). 

 

3.5 Klasskillnader mellan yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram 

Ambjörnsson (2008) följde under drygt ett år två olika gymnasieprogram, ett 

yrkesförberedande- och ett högskoleförberedande program. Det yrkesförberedande 

programmet var barn- och fritid och de högskoleförberedande programmet var 

samhällsvetenskap. Resultatet visade att från barn- och fritidsprogrammet var det endast ett 

fåtal elever som hade föräldrar med en akademisk utbildning och de hade lägre inkomstnivå 

och boendestandard. En majoritet av elevernas föräldrar från det samhällsvetenskapliga 

programmet innehade en akademisk utbildning och var mer högutbildade än andra, allt från 

läkarsekreterare till sjuksköterskor (Ambjörnsson, 2008).  

Vad som skilde sig mest mellan de olika klasserna var att de som läste det 

samhällsvetenskapliga programmet hade planer på att studera vidare efter studenten på 

högskola eller universitet, vilket de som läste barn- och fritid inte hade. I valet av 

gymnasieutbildning ansåg de som läste samhällsvetenskap att det var viktigt att läsa ett brett 

program som inte stängde några dörrar för framtida studier. Barn- och fritidsprogrammet var 

ett av de program på gymnasiet som hade lägst intagningspoäng och det ryktades att de elever 

som inte blev antagna någon annanstans läste det programmet.  
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Ambjörnsson använder sig av Bourdieus teorier i sin studie. Bourdieu uppmärksammar att 

klasskillnader inte endast uppstår på grund av individers innehav av olika kapital. Han 

understryker att det handlar lika mycket om klass och om stratifiering utifrån stil, smak, 

sociala relationer, kroppsliga rörelsemönster och om en individs ekonomiska resurser.   

Klasskillnaderna uppstår på grund av innehavet av de olika kapitalen, ekonomisk-, kulturellt- 

och socialt kapital. Bourdieus perspektiv på klasskillnader stämmer överens med de skillnader 

Ambjörnsson ser mellan de två gymnasieklasserna. Hon kunde se hur de olika innehaven av 

kapitalen markerade skillnader mellan eleverna.   

 

3.6 Yrkesstatus och identitetsskapande på arbetet 

Genom att rangordna yrken utifrån status blir det ett sätt att beskriva klassamhället och 

samhällets sociala skiktning. Ulfsdotter, Eriksson & Flisbäck (2011) gjorde en undersökning 

av hur individer identifierar sig till sitt yrke beroende på vilken yrkesstatus individen hade. 

Resultatet visade att de individer som ingick i den grupp som kallas lågstatusyrken inte 

identifierade sig med sitt yrke. Däremot visade de som räknas ingå i högstatusyrken stolt upp 

vilket yrke de arbetar med. Oavsett vilket yrke en individ har förhåller sig yrket till den 

sociala identiteten. Vi bedöms utifrån förmåga, ambition och värde i jämförelse med andras 

insatser och på så sätt skapas maktpositioner. Högst yrkesstatus har bland annat läkare, 

domare och advokater. I mellanstatusyrken återfinns hantverksyrken såsom frisörer, men det 

förekommer också en del yrken som kräver högskoleutbildning. De yrken som har låga eller 

inga krav på utbildning kallas för lågstatusyrken där sophämtare, städerskor m.fl. ingår. 

Ulfsdotter, Eriksson & Flisbäck (2011) betonar att för att en individ ska ingå i ett 

högstatusyrke behöver det finnas de individer som ingår i de yrken som räknas ha låg status. 

 

Hur vi människor agerar gentemot andra har en betydelse för vilken självuppfattning vi och 

andra har på oss. I praktiken prövas våra kunskapsresurser och det är på så sätt som vi 

utvecklas. Människor som stannar kvar i ett lågstatusyrke är väl medvetna om hur deras 

yrkesroll betraktas av omgivningen, däremot är det en trygghet att kunna identifiera sig med 

sin yrkesgrupp.  
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3.7 Normaliserade roller och individers huvudroll 

Alla individer intar olika roller vid olika situationer. Rollaktören förväntas ha ett visst 

beteende vid olika sociala positioner. Individen anpassar sin roll utifrån vilken situation den 

befinner sig i. Olofsson (2008) skriver om att samma typ av roll kan utföras av personer med 

olika erfarenheter och förutsättningar vilket gör att det aldrig blir ett rollframträdande som är 

helt och hållet detsamma som ett annat framträdande i samma roll. Detta förklarar Olofsson i 

ett exempel om en domare och hur rollen skiljer sig från vem som intar den, eller om hur en 

skådespelare bara spelar sin roll i noga inramade tillfällen. Rollaktören har en förmåga att 

distansera sig från den uppspelande rollen, och denna förmåga är nödvändig för att rollaktören 

ständigt ska kunna växla mellan olika roller (Olofsson, 2008).  

 

Rollframträdanden är beroende av två förutsättningar; att preexistera i form av samhälleliga 

regelsystem manuskript med kraft att samordna mänskliga handlingar men även att existera 

som minnen och erfarenheter hos enskilda individer.  Det verkar nästan vara omöjligt att inte 

uppleva att man delvis är något annat än den roll som spelas genom att hävda att man är en 

speciell person. Olofsson hävdar dock emellertid att roller i form av personlig förankrad 

rollkomplexitet är en förutsättning för att uppleva sig som en viss person (Olofsson, 2008). 

Individers ”huvudroll” är den roll som skiljer sig från andra och utgör en form av 

individualisering. ”Huvudrollen” upplevs därför inte vanligtvis som en roll då det är den roll 

som andra identifierar individen med (Olofsson, 2008). 

 

När nutida sociologer talar om individualisering ifrågasätter de kön-, klass-, 

statusgruppsbestämda huvudroller genom att hävda att skapandet av rollidentiteter endast 

gällde en viss fas av moderniteten. Samhället håller dock  på att lämna denna fas för att 

inträda i den reflexiva moderniteten. Mead har utvecklat begreppet individualisering vilket är 

ett problematiskt begrepp då det kan uppfattas som att det står i motsättning till den 

sociologins uppfattning om den sociala människan (Olofsson, 2008). 

 

Olika roller är koordinerade av mänskliga handlingar som en individ kan inta utifrån en 

specifik plats. Vad individen ska göra på denna plats är redan bestämt utifrån normer som 

skapats av samhället och alla individer med rätt kvalifikationer kan inta denna plats. Rollen 

blir därmed en plats för möte och konflikt mellan samhället och individen (Olofsson, 2008). 
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4.0 Metod 

I följande kapitel kommer vi att presentera vår förförståelse, kvalitativ metod, hermeneutik, 

urval och avgränsning, tillvägagångsätt, metodanalys och etiska aspekter. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod utifrån ett hermeneutiskt 

vetenskapsteoretiskt perspektiv då vi anser att denna metod lämpar sig bäst för att besvara vår 

frågeställning. Kvalitativ metod strävar efter att få en helhetsbeskrivning av det som studeras 

genom att undersöka känslor, upplevelser, tankar, interaktioner, hur makt opererar och 

beslutsfattande. Genom att höra andra tala om t.ex. sina tankar kan vi konstatera att det finns, 

hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer (Ahrne, Svensson, 2011:11–12). 

 

Kvalitativ forskning består av en uppsättning tolkande och materiella praktiker som gör den 

synlig. Inom kvalitativa studier studerar och fokuserar man som forskare i första hand 

diskurser eller sociala interaktioner. Som kvalitativ forskare studerar man saker i deras 

naturliga omgivning och försöker förstå eller tolka fenomen utifrån den innebörd som vi 

människor ger dem (Alvesson & Sjöberg, 2008:17). 

 

4.2 Hermeneutik 

Som forskningsansats har vi valt att använda oss av hermeneutiken. Westlund (2009) 

beskriver hermeneutiken som att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika sociala 

fenomen genom att se dem utifrån det sammanhang de verkar inom. Detta innefattar i vårt 

sammanhang ungdomarnas egna upplevelser av deras yrkesroll och sin framtida 

arbetsmarknad i förhållande till deras utbildning. Hermeneutiken lägger särskilt fokus på 

individers egna upplevelser av flera fenomen och det är viktigt för forskaren att undersöka 

respondenterna i syfte att förstå dem (Fejes & Thornberg, 2009:62). 

 

Då vi vill undersöka hur yrkesutbildade ungdomar ser på sin yrkesroll och sin framtida 

arbetsmarknad i förhållande till sin utbildning är hermeneutiken en lämplig forskningsansats 

då den ägnar sig åt att tolka individers egna upplevelser. Den hermeneutiska 

forskningsansatsen intresserar sig även för att fördjupa kunskapen om sociala fenomen vilket 

ökar förståelsen kring det specifika fenomen som studeras (Watt Boolsen, 2009).  Vi som 
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forskare beaktar och undersöker eleverna i syfte att förstå dem vilket gör att hermeneutiken 

lämpar sig för vår studie.  

 

Den hermeneutiska metoden kan ses som ett tänkande där tolkningarna och förståelsernas 

mångfald får stöta ihop med varandra och skapa inspiration (Alvesson & Sjöberg, 2008:191). 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer kan vi få fram de svar som behövs för 

besvara vår frågeställning. Vi vill fånga upp elevernas upplevelse av deras yrkesroll, framtida 

arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till sin utbildning och därför är den 

hermeneutiska forskningsansatsen bäst lämpad för vår studie. 

 

För att få ett bättre perspektiv på hermeneutiken kan den ses utifrån den hermeneutistiska 

cirkeln. Hermeneutiken har sina rötter i renässansen i två samverkande riktningar: den 

protestantiska bibelanalysen och det humanistiska studiet av antika klassiker där texttolkning 

ligger i fokus. Dessa samverkande riktningar av hermeneutiken kallas för den 

hermeneutistiska cirkeln då man endast kan förstå helheten utifrån dess delar och delarna från 

helheten. Dessa delar i vår studie innefattar bland annat förförståelse, teorier, 

intervjupersonerna, tidigare forskning och tillsammans skapar de en helhet som utgör vår 

studie (Alvesson & Sjöberg, 2008).  

 

4.3 Förförståelse  

Hermeneutiken är en del av vår förförståelse som ingår i den hermeneutistiska cirkeln. 

Förförståelsen är en viktig del i forskningsprocessen eftersom forskaren alltid har med sig 

egna erfarenheter och upplevelser av det fenomen som studeras.  Däremot kan för mycket 

förförståelse skapa svårigheter för forskaren så det är viktigt att ha en bra distans mellan 

forskningen och förförståelsen. Vår förförståelse har inspirerat oss till valet av 

forskningsområde då vi själva hade ett intresse av det vi valt att studera.  Förförståelsen har 

gjort att vi som forskare valt att sätta forskningsområdet i ett sammanhang och studera hur 

elever i en yrkesförberedande gymnasieklass ser på sin yrkesroll och framtida arbetsmarknad i 

förhållande till sin utbildning. Som forskare har man alltid någon slags förförståelse vilket gör 

det omöjligt att vara helt objektiv under studiens gång. Forskaren har någon gång stött på 

ämnet man valt att studera vilket i sin tur skapat intresset för det undersökningen baseras på. 

Däremot kan forskarna ha olika mycket insikt i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008). Våra 
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egna erfarenheter utifrån detta ämne har vi fått från tidigare studier, närstående och även hur 

vi själva upplevt yrkesförberedande gymnasieprogram under vår tid i gymnasiet. Vi har olika 

erfarenheter av yrkesförberedande program då Alexandra har gått ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram, och Matilda har gått ett högskoleförberedande program. Vi har alltså 

delade upplevelser vilket gör att vi fått ett bredare synsätt och förförståelse av forskningen. 

Tiden efter gymnasiet har skapat en annan typ av förförståelse av att läsa 

högskoleförberedande kurser då vi själva började studera på högskola. 

 

Vi som forskare ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur elever som läser ett 

yrkesförberedande program ser på framtiden och hur deras förväntningar ser ut. Själv hade vi 

höga förväntningar efter gymnasiet, men de drömmar vi hade blev bara ett önsketänkande. 

Eftersom att förförståelsen hjälper oss att tolka, har den varit till stor hjälp i vår forskning. 

 

4.4 Urval och avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att rikta oss till en yrkesförberedande klass i staden 

X som läser utbildningen ”Hår- och makeupstylist” på. Genom att undersöka en 

yrkesförberedande utbildning vill vi se hur ungdomarna ser på sin yrkesroll och framtida 

arbetsmarknad i förhållande till sin utbildning. 

 

Vi har valt att genomföra åtta intervjuer med elever som går sista året på gymnasiet samt en 

faktaintervju med elevernas lärare i ämnet hantverk för att få information och kunskap om 

elevernas utbildning samt hur arbetsmarknaden ser ut för eleverna. I studien medverkar totalt 

nio respondenter. För att nå ut till eleverna vände vi oss direkt till dem på skolan där vi 

frågade vilka elever som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Lärarna som medverkar i 

studien kom vi i kontakt med via mail. 

 

Vårt urval som vi använder oss utav för att få tag på informanter kallas för snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet innebär att forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor som är 

relevanta för undersökningens tema och använder därefter dessa människor för att få tag på 

ytterligare respondenter. Vi själva använde oss av detta urval för att få tag på respondenter 

från i staden X till våra intervjuer. Den ena respondenten ledde till den andra och till sist hade 

vi lyckats få ihop åtta informanter med hjälp av de första. Snöbollsurval kan endast användas 

inom kvalitativ forskningsstrategi, vilket vår forskning baseras på (Bryman, 2002).  
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Zetterqvist och Ahrne (2011) beskriver att sex till åtta intervjuer är tillräckligt för att öka 

säkerheten för att få ut så bra material som möjligt. Vi har genomfört nio intervjuer varav åtta 

av dem är semistrukturerade intervjuer med eleverna. Den nionde intervjun är en faktaintervju 

med en lärare som är ansvarig för hantverksämnet där vi har tagit reda på fakta om elevernas 

utbildning och hur arbetsmarknaden för eleverna ser ut. En intervju kan ta alltifrån 20-30 

minuter upp till flera timmar. Våra intervjuer varade cirka 30 minuter. (Ahrne, Svensson, 

2009:45).  

 

Varför vi valde att använda oss av en faktaintervju med en hantverkslärare var för vi ville få 

en bättre inblick i elevernas utbildning innan vi började intervjua eleverna. Faktaintervjun är 

även till för att få med så mycket fakta som möjligt i bakgrunden om elevernas skola och 

utbildning eftersom hela uppsatsen baseras på det. Faktaintervjuer fokuserar på att få en så 

fullständig sannolik fakta som möjligt. Till skillnad från andra intervjutyper fokuserar 

faktaintervjuer på fakta snarare än upplevelser. Svårigheterna med faktaintervjuer är däremot 

att formulera frågorna på rätt sätt utan att begränsa frågorna så svaren inte blir tillräckligt 

utvecklade. Det gäller att hitta en bra balans (Kvale & Brinkmann, 2014).  

En annan intervjutyp som går att använda sig av är kvalitativa livsvärldsintervjuer som 

fokuserar på individens upplevelser av den levda världen. Det är viktigt för forskaren att tolka 

respondentens sätt att tala och samtidigt se på de kroppsliga uttryck. Under intervjuerna kan 

sedan forskaren anpassa frågorna utifrån vad som känns relevant under intervjun vilket kan 

öppna upp fler svarsmöjligheter för respondenterna då forskaren ger respondenten möjlighet 

att utveckla sin upplevda upplevelse. Upprepningar är ett viktigt moment i livsvärldsintervjuer 

då respondenten kan justera svaren om forskaren tolkat svaren fel (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att kunna besvara vårt syfte 

och frågeställning. För att få fram så bra kvalitativ data som möjligt har vi genomfört åtta 

stycken semistrukturerade intervjuer med eleverna. Vi valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer då vill ville gå in på djupet och förstå hur eleverna resonerade kring sin utbildning 

och kommande yrkesidentitet och det hade vi inte haft möjlighet till på samma sätt om vi 

genomfört en enkätundersökning.  
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Vårt syfte med studien är att förstå hur de elever som inte läser högskoleförberedande på 

programmet hår- och makeupstylist ser på sin yrkesroll i förhållandet till sin utbildning och 

arbetsmarknad, det vill säga att fånga upp elevernas erfarenheter och upplevelser. För att få 

tillträde till skolan kontaktade vi två lärare på skolan som är ansvariga för ämnet hantverk. 

Därefter fick vi inbokat en intervju med en av lärarna och vi fick presentera oss för eleverna 

och ställa frågan om vilka som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Vid första träffen 

med eleverna fick vi inbokat fyra stycken intervjuer, men efterhand när vi börjat intervjua 

dessa var det fler som kunde tänka sig ställa upp och vi fick tillslut intervjuer med åtta stycken 

elever som inte läser högskoleförberedande kurser.  

 

Innan vi började intervjua eleverna arbetade vi fram vår intervjuguide i syfte att få med så 

mycket information som möjligt för att kunna besvara vårt syfte och frågeställning. Eftersom 

vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer började vi formulera frågor som 

eleverna själva kunde utveckla samt att vi kunde ställa en del följdfrågor om det fanns behov 

till det. I intervjuguiden valde vi att fokusera på upplevelser samt bakgrundsfrågor om 

eleverna. Dessa två punkter ansåg vi var mest lämpliga för att få en så bred information om 

eleverna som möjligt. Nackdelen med en intervjuguide kan vara att den ta mycket 

uppmärksamhet från eventuella följdfrågor om forskaren hänger upp sig på att följa 

intervjuguiden helt och hållet.  

 

Alla nio intervjuer genomfördes i ett avskilt grupprum på elevernas skola. Vi började med att 

informera respondenterna om att deras identitet inte ska kunna spåras till dem och att vi 

endast kommer använda materialet till vår studie. I början av intervjuerna svarade en del av 

eleverna mycket kortfattat på frågorna och upplevdes som blyga, men när vi ställde 

följdfrågor för att få dem att utveckla svaren kändes det med tiden mer bekvämt och 

avslappnat och vi fick mer utvecklade svar. Syftet med att intervjua en lärare som är ansvarig 

för deras hantverksämne var för att få en ingående och tydlig bild av utbildningen i sig. 

För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjuerna följde vi vår intervjuguide för att 

respondenterna skulle hålla sig till vårt ämne för att sedan kunna svara på vårt syfte och mål 

med studien. Hela intervjuerna spelades in och det inspelade materialet har sedan raderats för 

att inte respondenternas identitet ska kunna spåras.  
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Varje intervju var cirka 30 minuter lång vilket gjorde att vi kunde få ut så mycket information 

som möjligt vilket är viktigt för att studien ska bli så bra som möjligt. Intervjuerna 

transkriberades därefter så vi kunde ta ut de mest relevanta delarna för vår forskning.  

 

4.6 Analysmetod 

För att analysera vårt material börjar vi med att koda intervjuerna genom att olika delar i 

texten identifieras och kopplas samman enligt särskilda principer som är användbara i 

analysprocessen. Watt Boolsen (2007) menar att analysen och kodningen är två 

arbetsprocesser som förhåller sig till varandra. När data är kodade har vi utifrån texten letat 

efter mönster och teman som är till fördel för oss när vi ska arbeta med analysen. De mönster 

och teman som vi får fram ur vår data har vi därefter kopplat ihop med de teorier som vi valt 

att använda oss av i vår analys (Watt Boolsen, 2007). 

 

 

4.7 Etiska aspekter 

Några etiska principer att tänka på som gäller för forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

vi som forskare ska informera de berörda respondenterna om studiens syfte samt att deras 

deltagande i studien är frivilligt. Samtyckekravet innebär att respondenterna måste samtycka 

och godkänna sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att de respondenter 

som ingår i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet men även att de 

kommer vara anonyma och att dem inte kommer kunna identifieras på något sätt. 

Nyttjandekravet är också en viktig del då insamlade personuppgifter inte får användas för 

åtgärder som kan påverka den enskilde individen och att forskningen endast kommer vara till 

för forskningsändamål (Bryman, 2002:440). 

 

Det är viktigt att informera deltagarnas rättigheter och värdigheter innan en intervju, därför 

började vi med att berätta om deltagarnas rättigheter. Vi berättade även om de fyra etiska 

principerna för respondenterna så dem vet att frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet är högt prioriterat studien. Vi meddelande även respondenterna att vi kommer 

spela in intervjuerna men att inspelningarna av intervjun kommer raderas efter vi transkriberat 

dem. Vi har även valt anonymisera var skolan ligger samt vilken skola vi valt att rikta oss till 

för att det inte ska gå att identifiera deltagarna utifrån vilken stad de kommer ifrån. Eleverna 
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som medverkar i studien är över arton år så vi har inte behövt vara i kontakt med deras 

målsman (Denscombe, 2009:193). 

 

5.0 Resultat 

Vi utfört åtta stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter som går utbildningen 

hår- och makeupstylist. Skolan erbjuder eleverna att läsa en högskoleförberedande utbildning 

men vi har valt att rikta oss till den målgrupp i gymnasieklassen som valt bort att läsa det utan 

endast läser en yrkesförberedande utbildning utan behörighet för studier på högskola och 

universitet. Intervjupersonerna har valt att vara anonyma och därför har vi valt att namnge 

dem respondent ett till åtta. Nedan presenterar vi kortfattat varje respondent. 

 

5.1 Respondent 1 

Respondent 1 är 19 år och bor med sina föräldrar. Hon är en av dem 26 eleverna som inte 

läser högskoleförberedande på skolan. Respondent 1 är inte längre intresserad av att arbeta 

som hår- och makeupstylist utan vill arbeta som trädgårdsmästare eller som flygtekniker efter 

gymnasiet. 

 

5.2 Respondent 2 

Respondent 2 är en 19-årig tjej. Hennes drömyrke har alltid varit att bli frisör, men när hon 

inte kom in på den utbildningen valde hon att läsa hår- och makeupstylist då det var den 

utbildning som var mest lik frisörutbildningen. 

 

5.3 Respondent 3 

Respondent 3 är en 19 år och bor hemma med sin mamma, pappa och två systrar. Hon har 

alltid varit intresserad av smink och valde därför att läsa utbildningen hår- och makeupstylist. 

Idag är hon dock inte lika intresserad av makeup, utan mer det tekniska runt om såsom att ta 

bilder och redigera videos. 

 

5.4 Respondent 4 

Respondent 4 är 19 år och blev intresserad av makeup när hon började kolla på Youtube. Hon 

bor hemma hos sina föräldrar och valde den här utbildningen efter att hennes intresse av 

smink ökat. Idag är hon inte lika inne på makeup-yrket utan hennes framtidsplaner är att resa. 

Drömyrket är att driva sin egna vegetarianrestaurang eller arbeta med hudvård.  
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5.5 Respondent 5 

Respondent 5 är 18 år och bor med sin familj. Hon valde denna utbildning på grund av att hon 

var trött på att plugga och därmed var väldigt intresserad utav smink. Idag är hennes 

framtidsplaner annorlunda då hon endast ser smink som en hobby. Efter studenten vill hon 

arbeta som flygvärdinna och har även tankar kring att bli polis. 

 

5.6 Respondent 6 

Respondent 6 är 19 år. Hon blev inspirerad till denna utbildning genom öppet hus, där hon 

insåg att hon ville hålla på med något praktiskt och vara ensam när hon arbetar. Allt som har 

med de praktiska att göra är de bästa hon vet, hon gillar att sminka och styla. Efter studenten 

ska hon åka ner till Grekland och fortsätta sina studier som hår- och makeupstylist. 

 

5.7 Respondent 7 

Respondent 7 är 18 år. Hon valde denna utbildning då hon ansåg att den var en bra grund för 

det hon vill studera vidare till efter studenten som är klädstylist. Eftersom det inte fanns någon 

gymnasieutbildning inom det valde hon den här utbildningen så hon kunde få bra meriter för 

att läsa som stylist i London då antagningen på den utbildningen väljs ut av intresse.   

 

5.8 Respondent 8 

Respondent 8 är en 18 årig tjej. Hon är väldigt intresserad av makeup och valde de som lät 

mest roligast och intressant. Efter att ha haft praktik på ett apotek insåg hon att det var det hon 

vill arbeta med i framtiden. 

 

5.9 Teman för resultatet  

För att lättare kunna se likheter och skillnader i vad respondenterna säger i intervjuerna har vi 

valt att tematisera resultatet i olika kategorier. Med hjälp av våra teman har vi sedan kunnat 

analysera det empiriska materialet som vi har fått fram. De teman vi tagit fram ur intervjuerna 

är: valet av utbildning, bakgrund, inspirationskällor, identitetsskapandet, olika nätverk skapar 

möjligheter på arbetsmarknaden. 
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5.10 Valet av utbildning 

Intervjuerna inleddes med frågor om valet av utbildning. Alla åtta respondenter uttrycker att 

de valde att läsa till hår- och makeupstylist eftersom de har ett intresse för ämnet. En 

respondent kände en vän som studerade till hår- och makeupstylist på samma skola vilket 

inspirerade henne och påverkade valet av utbildning. 

 

Två av respondenterna har ett intresse som ligger nära den aktuella utbildningen. Respondent 

2 har alltid drömt om frisöryrket, men då intagningspoängen var så höga och hon inte kom in 

på frisörutbildningen valde hon att läsa till hår- och makeupstylist istället. Hon menar att den 

här utbildningen är en bra grund för henne att läsa innan hon efter gymnasiet ska läsa till 

frisör. Eftergymnasiala frisörutbildningar betalar man för att läsa och därför kan en person 

utan högskolebehörighet ansöka till en eftergymnasial frisörutbildning. Det finns också 

eftergymnasiala utbildningar där man kan bli utbildad stylist som man också betalar för.  

Respondent 7 ska läsa till stylist i London efter studenten. Hon uttrycker också i intervjun att 

hon anser att utbildningen hår- och makeupstylist endast har gett henne fördelar inför hennes 

kommande utbildning som stylist. 

 

Två av respondenterna berättar att de är mer praktiskt lagda och det var anledningen till att de 

valde att läsa en yrkesförberedande utbildning. Respondent 7 är en av dem som berättar att 

hon är mer praktiskt lagd. Hon nämner att inför valet av gymnasieutbildningen övervägde det 

att läsa en yrkesförberedande utbildning eftersom hon då hade en säker framtid med en 

specifik yrkesroll när hon var klar med gymnasiestudierna, till skillnad om hon hade läst en 

högskoleförberedande utbildning där hon varit tvungen att studera vidare för att få en specifik 

yrkesroll. 

 

”För jag vill ha någonting efter skolan. Så om jag bara tar alltså vad heter det... 

högskoleförberedande så får jag liksom inget, ja alltså jag måste plugga för att bli 

någonting”. 

                                                                                                    (Respondent 7) 

 

Respondent 4 nämner också i intervjun att hon ansåg att det var bättre för henne att välja att 

läsa en yrkesförberedande utbildning då hon inte alls har planer på att studera vidare. Hon 

framför under intervjun att utbildningen ger henne fördelar på arbetsmarknaden då hon kan 
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söka andra arbeten som inte de som läser högskoleförberedande utbildning, till exempel 

samhälls- eller naturvetenskapsprogrammet inte kan göra. 

 

En annan anledning till att majoriteten inte valde att läsa en högskoleförberedande utbildning 

var att de var skoltrötta och inte orkade läsa en teoretisk utbildning. 

 

”Ja som jag sa tidigare så hade jag aldrig orkat gå en högskoleförberedande utbildning för 

det är inte min grej riktigt. Jag är inte den personen som har gillat skolan eftersom det har 

varit så mycket plugg, men denna utbildningen var något annat än bara plugg och därför 

passade denna utbildningen mig bättre. Som sagt, det var bara inte min grej att läsa massa 

matte eller ekonomi och så” 

                                                                                                    (Respondent 1) 

 

Det framgår även av respondent 4 att de hade möjlighet att välja till kurser i utbildningen så 

det de blev högskolebehöriga vilket deras hantverkslärare bekräftar. Respondenten uttrycker 

dock att det skulle resultera till att hon var tvungen att välja bort kurser i ämnet hantverk som 

är deras huvudämne för den här utbildningen. Hon berättar att hantverkskurserna inte går att 

läsa utanför utbildningen, på till exempel kommunal vuxenutbildning, utan då hade hon varit 

tvungen att betala för de kurser hon valt bort om hon sedan vill läsa dem. Inför detta val var 

det enkelt då hon menar att hon alltid kan läsa upp de kurser hon saknar på kommunal 

vuxenutbildning om hon skulle ändra sin uppfattning om att studera vidare på högskola eller 

universitet. 

 

4.11 Bakgrund 

För att få en bättre bild av elevernas val av utbildning tyckte vi det var intressant att studera 

hur deras bakgrund ser ut, bland annat att studera vad deras föräldrar arbetar med. I studien 

framgår det att hela fem av åtta elevers föräldrar innehar en akademisk utbildning från 

högskola eller universitet. De andra tre elevernas föräldrar har endast en gymnasial 

utbildning. Inför valet av utbildning var de flesta respondenters föräldrar stöttade och positiva 

och de var inte oroliga över att deras döttrar inte blir högskolebehöriga. Respondent 1 berättar 

däremot att hennes mamma hade en annan bild av yrkesförberedande utbildningar till en 

början då hon ansåg att det var viktigt att läsa på högskola eftersom hon själv gjort det. Efter 
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öppet hus på på skolan ändrade hennes mamma sitt synsätt på yrkesförberedande utbildningar 

och har därefter varit stöttande i valet av utbildning och under de tre utbildningsåren.  

 

Trots att respondenterna inte valt samma väg i livet som sina föräldrar har dessa varit mycket 

positivt inställda till hur det ska gå för dem efter studenten. Alla respondenter understryker att 

det finns kommunal vuxenutbildning att studera vidare på om de ändrar sig och vill läsa på 

högskola eller universitet.  

 

Vad respondenternas föräldrar arbetar med varierar en del. Tre av föräldrarna är utbildade 

lärare, två gymnasielärare och en förskolelärare. En annan förälder är fritidsledare och en 

dagbarnvårdare. Andra arbeten är försäljare,  sjukgymnast och programmerare. Respondent 

6’s föräldrar är arbetslösa. Tidigare har de arbetat på en pizzeria som deras släktingar äger 

men numera praktiserar hennes mamma på en annan restaurang. Hennes pappa är fortfarande 

arbetssökande.  

 

4.12 Inspirationskällor 

Utifrån intervjuerna kan vi se ett tydligt mönster när det gäller deras inspirationskällor för att 

söka till utbildningen. De flesta av respondenternas inspirationskällor ägnar sig åt det yrke 

som eleverna är intresserade av, makeup. En majoritet av respondenterna nämner att Youtube-

kändisar som inriktat sin Youtube-kanal på området smink har varit inspirationskällor för 

deras val av utbildning. En av respondenterna nämner även att familjen Kardashians 

makeupartist har inspirerat henne till att bli intresserad av yrket då hon själv tycker om hur 

syskonen i familjen sminkar sig. Respondent 1 läste en bloggares blogg där hon skrev mycket 

om hur hennes utbildning som makeupstylist gick till, vilket inspirerade henne till att välja 

vägen som hår- och makeupstylist. 

 

”Ehm.. Youtube. Jag kollade väldigt mycket på Carli Bybel som är en känd Youtube-bloggare 

som sminkar och sånt. Linda Hallberg är också en Youtube-kändis och bloggare som gjorde 

att jag blev intresserad av smink. Hon har själv gått en makeup utbildning och skrev mycket 

om det på sin blogg”. 

                                                                                                    (Respondent 1) 
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Respondent 3 anser också att Youtube-kändisar har varit en förebild när det gäller yrket hår- 

och makeupstylist, vilket framgår tydligt under hela intervjun. Hon valde att göra 

sminkvideos till sitt gymnasiearbete då Youtube är en bransch hon kan tänka sig arbeta inom 

då hon tycker om att redigera videos och att fotografera. 

 

Respondent 7 var en av de elever som haft sig själv som inspirationskälla. Redan som barn 

var hon väldigt kreativ som person och började rita. Hennes bilder hon ritat har hon sedan 

tagit inspiration av när hon gjort sminkningar, men hon har även fått inspiration från hennes 

passion för mode. Hon berättar även att en estetiskt utbildning aldrig var aktuell när hon 

skulle välja utbildning då hon vill ta sin kreativa sida ett steg längre. En annan 

inspirationskälla som har kommit på tal i intervjuerna var vänner och familj. De har varit som 

ett stöd under hela utbildningen och varit förebilder trots att de inte ägnar sig åt samma 

intresse som dem själva. 

 

4.13 Identitetsskapandet 

Skolan är en plats där respondenternas identitet utvecklas då de varje dag lär sig något nytt 

vilket utvecklar deras yrkesroll. En majoritet av eleverna definierade sig inte som hår- och 

makeupstylister trots att de går en treårig utbildning inom ämnet. Anledningen till att de inte 

definierade sig som hår- och makeupstylister var först och främst för att de inte upplevde att 

andra såg dem som det, allra minst de ansvariga på praktikplatserna. Flera respondenter 

berättade att de uppgifter de fick göra på sin praktikplats inte hade med ämnet makeup att 

göra. De flesta fick städa, packa upp varor och slänga sopor i skönhetsbutiker. En del fick inte 

ens praktisera på en praktikplats som hade med hår- och makeup att göra. Någon stod i kassan 

i en mataffär i hela sju veckor. Detta gör att respondenterna inte upplever sin yrkesroll som 

hår- och makeupstylist då de menar att arbetsgivarna på praktikplatsen inte låter dem 

utvecklas och prova på att använda det de lärt sig på utbildningen under praktiken.  

 

Respondent 4 är en av de som berättar att de inte får göra det dem trodde på sin praktikplats. 

”Jag har varit på en klädbutik i staden X där jag fick stå och vika kläder bara, så det var inte 

så intressant. Och sen så har jag varit på Kicks och där fick jag väl mest också stå på lagret 

och lägga, packa upp varor, leveranser, slänga sopor och damma hyllor ja lite såna grejer. 

Inte några saker som har med yrket att göra egentligen”  
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 (Respondent 4) 

 

Slutligen menar hon att det detta påverkar hennes bild av sin yrkesroll då hon upplever den 

som diffus. Hon tycker inte att hon lärt sig det som behövs för att kalla sig för hår- och 

makeupstylist vilket andra respondenter tycks hålla med om. 

 

Flera respondenter anser också att arbetsgivarna ser dem som vilken praktikant som helst och 

inte vet vilken skola de kommer ifrån eller vad det är för utbildning de går på. De menar att 

detta kan vara en anledning till att de inte ser dem som hår- och makeupstylister. De 

praktikplatser som eleverna befunnit sig på tar även in praktikanter från andra utbildningar 

som inte utbildar sig i detta ämne. Att arbetsgivarna inte vet vilken utbildning praktikanterna 

går kan bli problematiskt då eleverna inte får öva på de uppgifter som rör utbildningen.  

 

Respondent 4 upplever även att andra inte tycker att gymnasieutbildning kan likställas med en 

eftergymnasial utbildning som tar avgift för att läsa till hår- och makeupstylist. De kurser som 

ingår i de eftergymnasiala hår- och makeupstylist utbildningarna innehåller likadana kurser 

som ingår i utbildningen. Trots detta upplever respondent 4 att omgivningen inte tar 

gymnasieutbildningen lika seriöst de det är en relativt ny utbildning som går att läsa på 

gymnasial nivå.  

 

”Sen vet jag inte heller på hur arbeten ser på en gymnasieutbildning, alltså det är ju 

egentligen samma utbildning som man kan läsa och betala för utanför gymnasiet. Men att 

man fått den på gymnasiet vet jag inte om de tar utbildningen lika seriöst då. Det känns inte 

som de på de praktikplatser man varit på. Ja att de inte tar vår utbildning seriöst typ. Men 

eh..” 

                                                                                                         (Respondent 4) 

 

Respondent 3 uttrycker sig: 

”Alltså oftast så har man ju inte ens fått göra det som har med ämnet och göra. Men har bara 

varit som vem som helst där med en handelsutbildning. Men man kan göra youtube videos 

och kalla sig makeupstylist utan en utbildning, men vi är utbildade och ändå ser andra oss 

inte som det” 

                                                                                                    (Respondent 3) 
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Alla åtta elever hade ett intresse av hår och makeup i början av utbildningen vilket har 

förändrats för en del respondenter under utbildningen. En majoritet av respondenterna har 

tappat sitt intresse för hår och makeup och ser det mer som en hobby istället för ett yrke och 

det är bara en av respondenterna som har planer på att fortsätta sin karriär som hår- och 

makeupstylist. Detta kan bli ett problem för respondenterna som inte vill arbeta inom yrket då 

de inte är behöriga på högskola och inte kan läsa till något annat förutom de eftergymnasiala 

utbildningar som tar avgift. Däremot har de respondenter som inte har ett intresse för yrket 

längre nya drömmar och ambitioner de vill uppnå efter gymnasiet. Några yrken som 

respondenterna vill arbeta med i framtiden är modestylist, frisör, flygvärdinna, apotekare, 

flygtekniker, trädgårdsmästare och att driva en vegetarisk restaurang. Det är några exempel på 

vad respondenternas framtidsplaner är.  

 

4.14 Olika nätverk skapar möjligheter på arbetsmarknaden                         

En del av respondenterna lyfte fram i intervjuerna att det är en fördel för alla ungdomar som 

går ut skolan att ha ett brett socialt nätverk då det skapar möjligheter på arbetsmarknaden. De 

berättar om sina upplevelser när äldre syskon eller vänner tagit studenten och skulle in på 

arbetsmarknaden. Respondenterna menar att det är svårt som ung att få ett arbete idag och att 

de vänner som har arbete har fått det genom föräldrar, släktingar eller vänner. De berättar 

även att de som inte fått arbete genom deras sociala nätverk har blivit arbetslösa under en 

längre period. Respondent 1 utrycker sig såhär: 

 

”Du behöver kontakter för att få jobb idag. Alla mina vänner som är äldre och som har jobb, 

de har fått de genom sina föräldrar eller släkt, eller typ kompisar som fixat in dem på deras 

jobb”. 

                                                                                                    (Respondent 1) 

 

Under intervjuerna får vi också fram information om att sex av åtta elever inte visste i början 

av sin utbildning vad de kunde arbeta som förutom som frilansare som innebär att vara en typ 

av egenföretagare som gör håruppsättningar och sminkningar hemma som de sedan tar betalt 

för. Respondenternas lärare berättar för oss i intervjun om ytterligare fler arbeten som 

eleverna kan arbeta med efter studenten. Hon bekräftar att eleverna kan arbeta som frilansare, 

men berättar även att de kan arbeta inom reklambranschen, hos en modellagentur, i en 

skönhetsbutik, inom hudvård, att till exempel noppa ögonbryn på ett spa och arbeta inom 
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filmbranschen. Läraren berättar att eleverna brukar börja att arbeta i en skönhetsbutik för att 

sedan bygga på sin kundkrets och skapa kontakter.  

Respondent 7 är en av de elever som bestämt berättar att hon vet vad de kunde arbeta med. 

Hon säger i intervjun: ”Ja. Jag visste exakt vad jag ville göra och så”. Däremot verkar ha 

svårt att förklara vad deras titel hår- och makeupstylist innebär, vilket framgår i intervjun när 

hon ska förklara sin yrkesroll: 

 

”Vi får ju ett certifikat där det står ”Hår- och makeupstylist”. Så min roll på 

arbetsmarknaden är väl hår- och makeupstylist. Det är en så bred titel tycker jag även om det 

inte låter som det.. men vi kan liksom arbeta i en skönhetsbutik där det också kan arbeta folk 

som läst handelsprogrammet. Sen kan vi också arbeta som frilansare samtidigt som vi kan 

specialisera oss på något mer specifikt efter studenten typ.. som att göra fransförlängning. 

Det är svårt att veta vad du blir för vi kan jobba med så mycket. Läser du till lärare 

tillexempel har du bara ett jobb du kan söka men vi har flera stycken” 

                                                                                                    (Respondent 7) 

 

En annan aspekt som respondenterna tar upp är att de känner oro över arbetsmarknaden och 

att det kommer att bli svårt att etablera sig där. De menar att skolan har varit en trygg punkt 

under flera år och nu ska de ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Det framgår av många respondenter att kundkontakt är något som de anser kan vara till fördel 

för även andra arbeten utanför de som rör utbildningen. Däremot anser de att de lärt sig för 

lite om själva ämnet hår och makeup. Respondent 4 berättar att de inte alls lärt sig det som de 

skulle få lära sig inom hår vilket hon förklarar som problematiskt då de har en utbildning som 

heter hår- och makeupstylist. Hon menar att arbetsgivare kommer att förvänta sig att de ska 

kunna mer än vad de kan vilket kan försämra deras arbetsmöjligheter. 
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6.0 Analys 

I följande kapitlet kommer vi analysera vårt resultat med hjälp av  de teorier, begrepp och 

tidigare forskning som vi använt oss av i studien. Analysen har tematiserats i tre delar för att 

få ett helhetsperspektiv på hur eleverna ser på sin yrkesroll och framtida arbetsmarknad i 

förhållande till sin utbildning. Genom dela upp analysen i olika tematiserade delar blir det 

enklare att se hur elevernas olika val i livet påverkats.  

 

6.1 Valet av utbildning och socialt kapital 

Ambjörnsson (2008) har undersökt hur två olika gymnasieutbildningar skilde sig åt, en 

yrkesförberedande utbildning (barn och fritid), och en högskoleförberedande utbildning 

(samhällsvetenskap). I studien framkom det att de elever som gick en yrkesförberedande 

utbildning kom från familjer med låg inkomstnivå, boendestandard och utbildning. I resultatet 

kan vi se att en majoritet av respondenternas föräldrar innehar en akademisk utbildning vilket 

inte stämmer överens med det Ambjörnsson kom fram till i sin forskning.  

De respondenter vi varit i kontakt med har valt en annan väg i livet än vad deras föräldrar 

gjort då de valt utbildning utifrån deras intresse snarare än följt familjens fotspår. Giddens 

talar om begreppet senmodernitet och utvecklad reflexivitet. Den pågående globaliseringen 

förändrar individers vardagsliv vilket kan skapa konsekvenser för det personliga livet. Som 

Ambjörnsson säger så brukar barn och unga gå i sina föräldrars fotspår men i dagens 

senmoderna samhälle blir individer mer självständiga och tar fler beslut själva. Familjen blir 

mindre viktig och respondenterna väljer att ta en annan väg för att på så sätt utveckla sin egen 

identitet.  

Ett tema som går att identifiera i intervjuerna var hur individers sociala kapital underlättar för 

en individ att hitta ett arbete. Respondenterna upplevde att det är svårt ta sig in på 

arbetsmarknaden utan ett brett socialt kapital. Bourdieu menar att samarbetet och konflikter 

mellan individer skapar vårt sociala kapital.  

Praktikplatsen är där respondenterna kan bygga upp sitt sociala kapital och skapa sig en 

kundkrets om de vill arbeta som frilansare. Detta betyder att det är viktigt för respondenterna 

att befinna sig på en praktikplats som har med yrket hår och makeup att göra. Det blir 

problematiskt för de respondenter som praktiserat i matbutiker eller hos sina föräldrar med 

mera då de inte kan bygga upp sitt sociala kapital i en omgivning som inte har med 

utbildningen att göra.  
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Bourdieus perspektiv om klassindelning är likt det Ambjörnsson studerar i de olika 

skolklasserna. Ambjörnsson menar att de sociala och kulturella kapitalen skapar klyftor 

mellan de två gymnasieklasserna då  elever från barn- och fritid hade det mindre bra ställt 

hemma än de elever som läste samhällsvetenskap. Ett bättre arbete kan skapa bättre 

förutsättningar för eleverna då föräldrarna kan hjälpa dem vidare i livet genom att utveckla 

deras sociala kapital. Det framgick även i studien som Ambjörnsson gjorde att 

samhällselevernas föräldrar var mer högutbildade och innehar då ett stort kulturellt kapital 

(Ambjörnsson, 2008). 

Ett annat begrepp som Bourdieu använder sig av är fält. Begreppet fält kan förklaras som ett 

kampfält eller konkurrensfält där individer och institutioner strider om något som är 

gemensamt för dem. Bourdieu menade att det sociala fältet var ett föränderligt område i 

samhället som verkade som ett socialt nätverk av relationer mellan positioner. Var en individ 

befinner sig i fältet beror på  innehavet av socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital 

(Bourdieu, 2008). Eleverna har inte en gynnsam position i fältet i relation till utbildningen då 

de inte har något brett kapital av något som gynnar deras yrkesidentitet. De innehar varken 

någon bred kundkrets som skulle kunna utgöra en del av ett socialt kapital vilket har skapat 

negativ effekt på deras potentiella ekonomiska kapital. Den institutionaliserade formen av 

kulturellt kapital vilket innefattar elevernas utbildningsnivå är inte heller hög då utbildningen 

inte anses ha hög status. En bred kunskap om utbildningen ansåg en majoritet av elever att de 

inte heller hade.  

Amy Best (2011) beskriver att  ungdomars identitetsskapande är en process som är knuten till 

deras sociala kapital. Identitetsskapandet för ungdomar baserar sig på hur omgivningen svarar 

dem vilket vi tagit upp tidigare. Tonåren är en viktig tid i livet då det är då ungdomarna 

formar sig självuppfattning. Utan rätt kontakter och en plattform där eleverna ska bygga upp 

sitt sociala kapital blir det problematiskt i deras identitetsskapande. Läraren berättar att 

praktikplatsen är den plats där eleverna har möjlighet att bygga ett socialt nätverk och skapa 

kontakter men de elever som inte varit på en praktikplats som rör yrket har inte möjlighet att 

skapa dessa kontakter.  

Resultatet visade att eleverna valde att läsa till hår- och makeupstylister då det hade ett 

intresse för yrket när de skulle välja gymnasieutbildning.  

Valet av utbildning har inte alltid med en individs bakgrund att göra som både Ambjörnsson 

och Bourdieu tar upp. Ingen av eleverna valde heller att gå i föräldrarnas fotspår utan valde att 
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gå sin egen väg genom att de är mer reflexiva. Det kom även fram att en annan anledning till 

att de valde utbildningen var att de var skoltrötta. En del elever uppgav också att de var mer 

praktiskt lagda och inte hade klarat av att gå en teoretiskt utbildning. I början av utbildningen 

hade eleverna ett stort intresse för yrket, men med tiden har det ändrats. Idag är det bara en av 

eleverna som kan tänka sig att arbeta med hår och makeup i framtiden.  

Det framkom också av två elever att de valde att läsa en yrkesförberedande utbildning för de 

visste att de inte skulle orka studera på högskola. De menade att välja en yrkesförberedande 

utbildning skulle säkra deras framtid och inrikta sig på ett specifikt yrke, men då de inte har 

planer för att arbeta inom hår och makeup kan det bli svårt för dem i framtiden.  

Däremot sätter inte det stopp för deras höga ambitioner och förväntningar i framtiden. En av 

eleverna vill öppna en egen vegetarisk restaurang, en annan vill bli frisör, en tredje vill bli 

flygtekniker. Eleverna har höga mål men frågan är om de kommer att lyckas? 

 

6.2 Inspirationskällor för yrket  

Giddens teori om reflexivitet skiljer sig en del från Bourdieus syn på individers val i livet. 

Bourdieu menar att individers val påverkas av den sociala tillhörigheten medan Giddens 

betonar att individen skapar sin egen självidentitet reflexivt genom egna beslut och intressen. 

Däremot påverkas besluten av det som sker i samhället och i individens sociala omgivning.  

I intervjuerna kunde vi se ett samband mellan elevernas inspirationskällor för yrket och val av 

utbildning. Majoriteten av eleverna har tagit inspiration från Youtube-kändisar som arbetar 

inom området makeup då de ser dem som förebilder för detta. En respondent nämnde även att  

en kändis-ikons makeupartist inspirerat henne att välja vägen som hår- och makeupstylist. Det 

samband vi kunde se var att de flesta av elevernas inspirationskällor även var utbildade 

makeupartister eller arbetade med Youtube där deras kanal innehöll videos om makeup.  

Det framkom även att en del elever ansåg att personer i deras omgivning hade varit ett stöd 

för dem i valet av utbildning och även stöttat dem under hela utbildningen. Artikeln“Young 

adults Occopational Identity and Well-being: Influences of Postsecondary education and work 

av Hoogstra” av Lisa, Schneider Barbara & Chang Fengbin nämner att vilken väg eleven än 

väljer efter gymnasiet, om någon väljer att arbeta direkt efter utbildningen eller att 

vidareutbilda sig, är det sannolikt att stöd och råd från vänner och andra påverkar bildandet av 
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individens yrkesidentitet.  Eftersom att de unga vuxna från tidig ålder oftast är osäkra på sin 

egna identitet kan det vara svårt för dem att göra egna val eller att välja yrke för sin framtid. 

Som nämnts i artikeln finns det därför tre stadier av olika identiteter bland de unga vuxna. 

Unga vuxna med yrkesidentiteter är de unga vuxna som vet vad de säkert vill göra efter 

studenten och är därmed säkra på sin yrkesidentitet, därefter finns det unga vuxna som har så 

kallade övergångsidentiteter och är de unga vuxna som har idéer och tankar kring vad de vill 

göra men som har svårt att ta sig ett beslut och bestämma sig. Sedan finns det de unga vuxna 

med diffusa identiteter och de är de unga som inte vet alls vad de vill göra efter studenten. 

Däremot är det svårt att veta vad man vill göra i framtiden när man är så ung vilket gör oss till 

viss del kritiska mot artikeln. En majoritet av eleverna förklarar sin egen yrkesidentitet som 

diffus vilket stärks av det som skrivs i den nämnda artikeln och placerar eleverna i den 

kategori som anses ha diffusa yrkesroller då de inte vet vad de vill göra efter studenten. En del 

av eleverna har däremot nya ambitioner och drömmar men det kan inte placera dem i en 

kategori då de inte påbörjat sin väg dit och vi vet inte heller om de kommer nå sina drömmar 

och ambitioner. Däremot kan det kanske placera eleverna i de så kallade 

övergångsidentiteterna då de har framtidsplaner men inte riktigt vet om de kommer nå dem.  

Det kan vara svårt att vara reflexiv då de eleverna inte fått tillräckligt med information om 

utbildningen, vilket läraren inte verkar ha känt till vad som framgick i intervjun. För att vara 

reflexiv behöver eleverna besitta mer information om utbildningen. Detta kan vara en av 

anledningarna till att eleverna upptäckt under utbildningen att den inte passar dem då de fått 

gå igenom olika stadie för att själva ta reda på saker om utbildningen. Eleverna har därför fått 

tänka om vad de vill arbeta med och skapa kontakter på en ny väg. Läraren tog upp i intervjun 

att kundkretsen och kontakterna byggs upp under utbildningen. Men är det möjligt för 

eleverna att skapa sådana kontakter på praktikplatsen om de inte vet om att de kan arbeta 

inom dessa områden? Troligtvis inte. Denna information verkar inte eleverna veta om vilken 

blir problematiskt för dem när de ska söka jobb på arbetsmarknaden.  

Stöd och råd från föräldrar och andra är en faktor som påverkar de ungas val, främst de unga 

med övergångsidentiteter eller diffusa identiteter, då man som ung oftast ser en vän eller äldre 

som en förebild vilken kan vara enklare inför ens yrkesval i livet. Genom vänner, familj och 

äldre är det lättare att få råd och stöd  och för de unga vuxna kan det därför bli lättare att få 

stöd i val av utbildningen m.m. för att säkerställa sig till de rätta. Detta är säkerligen något 

som många av oss individer förstår och känner då råd och stöd oftast är positivt från nära eller 

bekanta att få eller ta del utav. 
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Halleröd och Westberg (2006) skriver om övergångsfasen från ung till vuxen. Sociala 

förändringar påverkar individer och tiden efter gymnasiet är en sådan period som nästan alla 

oroar sig inför då det rör sig om utbildningssystem, arbetsmarknad, etablering m.m. Dessa 

sociala förändringar som sker kan även ses som globala och har en stor inverkan på individer. 

Giddens beskriver dessa globala förändringar som har inverkan individen som att vi lever i en 

skenande värld. Dessa förändringar är däremot viktiga för att eleverna ska kunna bygga upp 

sin egen självbild och gå sin egen väg i livet.  

 

6.3 Identitesskapandet 

Giddens (2014) beskriver att individens identitet skapas genom olika intryck och möten. Hur 

respondenterna uppfattar sin identitet i relation till sin utbildning påverkas av vilken 

uppfattning individer i deras omgivning har om dem och hur de definierar dem. Detta stöds av 

det som skrivs i artikeln“Philanthropic Identity at Work: Employer Influences on the 

Charitable Giving Attitudes and Behaviors of Employees” av Jennifer Mize Smith. Mize 

(2013) skriver att interaktionen på arbetsplatsen påverkar individens sätt att uppfatta sin egen 

identitet. Då skolan är en plats som kan likställas med en arbetsplats stämmer det överens med 

att elevernas identiteter skapas genom olika interaktioner i skolan, i praktiken eller på deras 

arbete, vilket respondenterna bekräftar genom att säga att deras egen uppfattning om sin 

identitet förändras och påverkas av omgivningen. Respondenternas praktikplats innebär att 

eleverna får känna på arbetsmarknaden och är den plats där deras yrkesidentitet kan utvecklas  

då det är så arbetslivet kommer se ut för dem i framtiden, men eftersom respondenterna inte 

får öva på det som rör utbildningen kan deras yrkesidentitet inte utvecklas. Ibarra (1999) tar 

även upp det här i artikeln “Provisional Selves: Experimenting with Innage and Identity in 

Professional Adaptation” där hon beskriver hur individers identitet förändras markant på nya 

arbetsplatser eftersom nya roller kräver nya färdigheter, beteenden och attityder. När 

individen upplevt det hen önskar av arbetet blir det en egenskap av identiteten som individen 

sedan förmedlar till sin omgivning. För eleverna blir det svårt att förmedla egenskaper i form 

av hår- och makeupfärdigheter om de inte upplever det dem önskar av utbildningen vilket i 

sin tur påverkar omgivningens syn på eleverna.  

En annan aspekt som Ibarra (1999) tar upp i sin studie är i vilket skede i livet som individen 

först kan identifiera sig med yrket man studerat. Hon menar att det är först när individen står 
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inför prov att testa sina färdigheter i en arbetsrelaterad situation som individen går in i sin 

yrkesroll.  

Att eleverna upplever att deras omgivning inte ser dem som hår- och makeupstylister kan bli 

problematiskt i deras identitetsskapande. Mize (2013) förklarar att en identitet kan skilja sig 

från en identitet någon har hemma eller på arbetet beroende på olika upplevelser och sociala 

interaktioner. Detta medför att elevernas identitet förändras beroende på om de befinner sig i 

hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. 

Respondenternas identitetsprocess påverkas och förändras under de tre utbildningsåren vilket 

sker genom den reflexiva process som Giddens tar upp. Reflexiviteten är en viktig del i 

identitetsskapandet då respondenternas identitet i relation till samhället har inverkan på hur 

respondenterna ser på sig själva. Flera av respondenters förändringar genom utbildningsåren 

påverkar reflexiviteten och respondent 4 anser att hon inte lärt sig tillräckligt för att vara 

reflexiv och ser på sin yrkesroll som diffus.  

I studien framkommer det att flera respondenter har svårt att beskriva sin yrkesroll som hår- 

och makeupstylist av olika anledningar. En del av respondenterna menar att de anser att de 

har lärt sig för lite för att kunna identifiera sig själva som hår- och makeupstylister. Andra 

förklarar det som att de inte vet vad titeln hår- och makeupstylist innebär och därför har svårt 

att sätta fingret på vilka arbeten deras utbildning kan medföra.  

Eleverna är reflexiva genom att de tar egna beslut och har följt sin egen väg redan i början och 

under utbildningen snarare än följa familjens fotspår vilket Giddens förklarar som en viktig 

del för identitetsskapandet. Det material som eleverna har för att vara reflexiva är däremot 

begränsad då den information de fått om utbildningen och även erfarenheterna av praktiken 

inte räcker till. Detta utgör att eleverna har brist på reflexivitet då informationen om 

utbildningen inte nått fram till dem. Att veta vilka arbeten som utbildningen ger möjlighet till 

är en viktig del för individen då det annars kan skapa osäkerhet hos eleverna.   

Olofsson (2008) beskriver det som att individer intar olika roller i olika sociala situationer. En 

individs ”huvudroll” är den roll som skiljer en individ från en annan. Det är ”huvudrollen” 

som andra identifierar dig som och därför upplevs huvudrollen inte som en roll utan en form 

av identitet. Har eleverna svårt att identifiera sig själva som hår- och makeupstylister blir det 

svårt för omgivningen såväl som de själva att identifiera ”huvudrollen” inom detta 

utbildningsområde.  
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Alla individer har en egen självuppfattning. Ulfsdotter, Eriksson och Frisbäck (2011) 

undersökte hur människor identifierar sig med sitt yrke beroende på vilken yrkesstatus 

individen har. Vad vi kan se i vår undersökning var att en majoritet av eleverna inte 

definierade sig som hår- och makeupstylister. Resultatet i studien som Ulfsdotter, Eriksson 

och Frisbäck (2011)  gjorde visade att individer med ett yrke med låg status inte identifierade 

sig med sitt yrke. Hår- och makeupstylist är ett hantverksyrke vilket anses vara ett 

mellanstatusyrke. Att inte identifiera sig med sitt yrke kan tolkas som ett sätt att undvika ett 

erkännande av sin yrkesroll då status i vårt samhälle kan utgöra ett socialt hot mot individer. 

Vi kan inte dra den slutsatsen att så är fallet i vår studie då det framgår att eleverna tappat sitt 

intresse för yrket och inte har planer på att fortsätta arbeta med det i framtiden. Däremot är det 

en viktig aspekt att undersöka närmre i en kommande studie. Eleverna har en bild av yrkets 

status då läraren får dem att tro att de får en viss status utifrån utbildningen vilket  inte verkar 

vara fallet och med all rätt har eleverna rätt att vara kritiska mot informationen som de fått ta 

del av före och under utbildningen. Elevernas intresse för yrket har slocknat och men de tar 

nya tag och har nya ambitioner i livet trots att det ställer till för dem en del då de inte blir 

högskolebehöriga efter gymnasiet.  
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7.0 Sammanfattning och reflektion 

Det vi valt att lyfta fram i resultatet och analysen anser vi besvara vårt syfte och 

frågeställning. Då syftet med studien är att studera hur elever i en yrkesförberedande 

gymnasieklass ser på sin yrkesroll, framtida arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till 

sin utbildning har vi valt att kategorisera både resultat och analys för att lättare kunna besvara 

vårt syfte. För att besvara syftet formulerade vi fram frågeställningen: Hur ser ungdomar i en 

yrkesförberedande gymnasieklass på sin yrkesroll, sin framtida arbetsmarknad och 

självidentitet i förhållande till sin utbildning?  

Sammanfattningsvis kan vi se att alla elever valde att studera till hår- och makeupstylist då de 

under gymnasievalet hade ett intresse för ämnet. Två av eleverna såg utbildningen som en bra 

grund för att sedan bygga på utbildningen ytterligare för att komma dit de vill. Att vara 

skoltrött var återkommande i intervjuerna vilket hade inverkan på elevernas val av utbildning.  

En annan aspekt som kom på tal under intervjuerna var elevernas inspirationskällor för yrket. 

Det framkom att elevernas inspirationskällor hade samma intresseområde som dem,  hår- och 

makeup. Elevernas inspirationskällor hade också en stor inverkan på valet av utbildning.  

Under utbildningen har en majoritet av eleverna tappat intresset för hår och makeup vilket 

påverkar deras syn på sin yrkesroll. Flera av eleverna definierar inte sig själva som hår- och 

makeupstylister och beskriver sin yrkesroll som diffus. Praktikplatserna har sänkt elevernas 

självkänsla då en del av eleverna bland annat inte befunnit sig på en praktikplats som har med 

ämnet att göra, och dels att de inte fått göra de uppgifter som rör deras utbildning. Då eleverna 

har tappat sitt intresse för ämnet blir det mycket problematiskt för dem ute på 

arbetsmarknaden då de inte längre vill arbeta med de yrken som utbildningen öppnar upp. De 

har inte heller någon möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet då de inte valt 

att läsa till högskoleförberedande kurser. Däremot kan de läsa eftergymnasiala utbildningar 

som betalas, men de flesta av dem är ytterligare hantverksyrken som liknar utbildningen. 

Komvux är också en utväg som alla åtta elever har i bagaget när det gäller vidareutbildning. 

Eleverna upplever även att det kommer bli svårt att etablera sig på arbetsmarknaden utan ett 

brett socialt kapital. Det framkommer att eleverna inte innehar ett socialt nätverk inom yrket 

då de inte kunnat skapa sig kontakter på sin praktikplats.  

Vilken bakgrund eleverna kommer ifrån varierar stort. Föräldrarnas yrken skiljer sig åt en del, 

men en majoritet av eleverna kommer från en familj som innehar en akademisk utbildning 



41 
 

och arbetar med yrken som kräver eftergymnasial utbildning. Trots att fördomar om 

yrkesutbildningar ofta förekommer har föräldrarna varit stöttande i valet av utbildning.  

Teorierna som vi valt att använda oss av har hjälpt oss att belysa olika delar i studien. 

Ambjörnssons slutsatser skiljer sig en del från vår slutsats då hon beskriver att individers val 

baseras på individens bakgrund vilket vi i studien motsäger då elevernas val baserats på dem 

själva och deras intresse för utbildningen. Giddens teorier om reflexivitet och självidentitet är 

till viss del mer relevant för studien än Bourdieus då han menar att individers självidentitet 

utgörs genom individers egna val och beslut de tar under livets gång. Däremot har Bourdieus 

teorier hjälpt oss förstå andra delar i studien om kampfältet och innehavet av de olika 

kapitalen. Trots att eleverna gjort egna val i livet kan vi se hur de olika kapitalen påverkat 

yrkesrollen.  

Då denna studie varit tidsbegränsad har vi inte haft möjlighet att studera hur tiden efter 

gymnasiet ser ut. Genom att undersöka hur elevernas tid efter studenten ser ut hade det varit 

ett sätt att komplettera vår studie och få en bättre bild av hur tiden efter studenter ser ut och 

vilka mål eleverna når. Detta hade varit intressant då en majoritet av eleverna inte har planer 

på att fortsätta sin karriär som hår- och makeupstylist. Eleverna blir inte heller 

högskolebehöriga vilket kan bli problematiskt för dem i framtiden.   

Så frågan är hur det kommer gå för eleverna efter gymnasiet. Kan föräldrarna hjälpa eleverna 

vidare med hjälp av sitt sociala nätverk, då eleverna själva inte har haft möjlighet att skapa 

någon kundkrets? Eleverna har däremot inte slutat drömma och har stora ambitioner om vad 

de vill göra i framtiden. Kanske är de det som kommer driva dem framåt?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide - läraren 

 Kan du berätta lite om utbildningen ”Hår- och makeupstylist?  

 Vad blir eleverna utbildade till? 

 Vad kan eleverna arbeta med?  

 Hur ser arbetsmarknaden ut för eleverna?  

 Behövs det ytterligare utbildning för att söka arbete inom detta område/ämne?  

 Vad arbetar tidigare elever med idag? 

 Är de som läser på utbildningen ambitiösa studenter (STY13)? 

 Varför tror du att de väljer en yrkesinriktad utbildning och inte en 

högskoleförberedande utbildning? 

 Har du något mer att tillägga?  

Intervjuguide - eleverna 

 Varför har du valt den här utbildningen?  

 Varför valde du en yrkesförberedande utbildning och inte en högskoleförberedande 

utbildning? Hur tänker du kring detta? 

 Hade du en klar bild av vad du kunde arbeta med när du sökte den här utbildningen? 

 Vad arbetar dina föräldrar med?  

 Vilka är dina inspirationskällor för det här yrket? (t.ex. föräldrar, vänner, kändisar 

(youtube, instagram etc.)). 

 Vad har du för framtidsförväntningar/framtidsplaner?  

 Vad vill du arbeta med?  

 Har praktikplatser/praktikplatserna genererat arbete för dig? 

 Känner du oro inför att ta studenten?  

 Hur ser du på arbetslivet/arbetsmarknaden? 

 Hur skulle du beskriva din yrkesroll som Hår- och makeupstylist? 

 Definierar du dig som Hår- och makeupstylist? 

 Upplever du att arbetsgivare/handledare på praktikplats som du varit i kontakt med ser 

dig som Hår- och makeupstylist? 

 Upplever du att du har användning för det du lärt dig i din utbildning i ditt 

yrke/kommande yrke?  

 Har du något mer att tillägga?  
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