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Sammanfattning 

Ingenjörsutbildningar i Sverige har på ungefär hundra år gått från att enbart ta in män till en 

andel av 36 procent kvinnliga studenter. Även om en jämställd könsfördelning går framåt är 

andelen kvinnor på vissa program så låg som 16 procent. Den största rekryteringsbasen till 

ingenjörsutbildningar är gymnasieskolans Naturvetenskapsprogram (NV) och Teknik-

program (TE). Grundad teori (GT) användes som metodansats när kvinnliga elever på NV och 

TE intervjuades för att undersöka vad de upptas av när de står inför sina studieval. Ett brett 

spektrum av anledningar som kan sammanfattas i kärnkategorin Beslutsgrund visade att 

eleverna vägde in bland annat arbetsmarknad, behörighet till universitet och högskola, en 

utbildnings rankning, förväntad social tillhörighet, den upplevda självförmågan, sina betyg, 

ett undvikande av ett skolämne de inte gillade, om en utbildning leder till den karriär de vill 

ha, arbetsbelastning samt arbetsbelastning i relation till behörighet. Studien visade också att 

metodansatsen GT kan användas i ett examensarbete och att det finns utmaningar och 

möjligheter med denna kombination. 

Nyckelord: studieval, kvinnor, gymnasieskolan, intresse, grundad teori, Naturvetenskaps-

programmet, Teknikprogrammet. 

  



Abstract 

Education in engineering sciences in Sweden have for the past hundred years gone from solely 

recruiting men to a 36 percentage of female students. Even though the number of women is 

progressing in some fields, other fields still have as low proportion as 16 percent. The largest 

base for recruiting engineering students is the Swedish gymnasium programs in Sciences 

(NV) and in Technology (TE). The research method grounded theory (GT) was used when 

female students in NV and TE were interviewed to investigate the main concern of these 

students making choices about present and future studies. A broad spectrum of reasons, 

summarized in the core category Reasons for Decision (Beslutsgrund), showed that the 

students took into consideration the labour market, eligibility to university, the ranking of an 

education, expectations for social belonging, self-efficacy, grades, avoidance of a school 

subject, if the education led to the desired career, work load and work load in relation to 

eligibility. The execution of GT showed that this method could be used within the frame of a 

master thesis and that there are challenges and advantages in the combination. Keywords:  

Keywords: choice of education, women, high school, interest, grounded theory, science 

education, technology education.   
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1 INLEDNING 

På min första kurs när jag började Teknisk fysik på Uppsala universitet frågade föreläsaren klassen på 

120 studenter om han fick kalla oss ”grabbar”, för vi var ju mest grabbar. En av de tio tjejerna blev 

upprörd och hoppade senare av utbildningen. Förmodligen inte enbart på grund av det plumpa 

välkomnandet, men det hjälpte säkert till. Själv stannade jag och läste där i drygt tre år. Efter 

grundutbildningen skulle vi välja inriktning och efter att jag hade avverkat de tre kurser som jag 

tyckte var intressanta hoppade jag av (och ägnade mig åt annat till dess att jag började senare del av 

program på Civilingenjör och lärare på KTH). Jag funderar ibland på varför jag inte kunde hitta kurser 

som tilltalade mig. Hela tiden har jag sett mitt avhopp som ett misslyckande från min sida, men tänk 

om det också var universitetet som misslyckades? Vad är det som gör om någon lyckas ta sig igenom 

en teknisk utbildning? 

KTH (2016) anger att ett av målen de har med rekryteringen till sin grundutbildning är en jämnare 

könsfördelning (s. 6). Enligt KTH (2016) var andelen nybörjare på civilingenjörsutbildningarna 35 

procent kvinnor och 65 procent män. Om könsfördelningen ligger inom intervallet 40-60% brukar 

den betraktas som jämn och med den definitionen skulle könsfördelningen på nybörjarna på 

civilingenjörsutbildningarna ligga väldigt nära en jämn könsfördelning. Enligt UKÄ (2017) ökade 

andelen kvinnor på programmen inom området teknik med cirka en procentenhet de senaste fem 

åren (s. 32). Med den takten skulle en jämn könsfördelning uppnås tidigast 2037. Inom vissa program 

är dock könsfördelningen jämn (t.ex. Design och produktframtagning samt Energi och miljö) och på 

programmet Bioteknik är de kvinnliga studenterna i majoritet (Ladok, refererad i KTH, 2016, s. 11). På 

de stora programmen Datateknik och Teknisk fysik var andelen kvinnliga studenter 21 respektive 16 

procent vid antagningen HT2016 (a.a.). Fördelningen mellan programmen är således ojämn, vilket 

inte alltid blir tydligt när man pratar om andelen kvinnor som läser civilingenjörsutbildningar. KTH 

(2016) är dock medvetna om denna obalans och anger det som ”den största utmaningen, 

rekryteringsmässigt” (s. 7). 

När uppstår då denna uppdelning av män som väljer teknik och kvinnor som väljer vissa områden 

inom teknik? Nordlander (2011, citerad i Grenholm, 2016, s. 17) har intervjuat tekniklärare i 

grundskolan och en majoritet av lärarna ansåg inte att det var svårare att nå ut till flickor än till 

pojkar. Enligt ROSE-projektet, där 15-åringars perspektiv, önskemål, intressen och behov inom teknik 

och naturvetenskap studerats, skiljer sig pojkars och flickors intressen markant åt (Sjöberg, 2010, s. 

435ff). Studien visar bland annat att pojkar i genomsnitt är mer intresserade än flickor av teknik 

(Sjöberg, 2010, s. 440). Lindahl (2003) har följt en grupp elever under de fem sista åren i grundskolan 

och hon noterar ett minskande intresse för fysik och kemi hos både flickor och pojkar (s. 230). Dock 

bevarades teknikintresset hos pojkarna till skillnad från flickorna (a.a.). 

Kanske kan det vara en av anledningarna till att fler pojkar än flickor väljer att läsa 

Teknikprogrammet (TE). Bland eleverna på TE skolåret 16/17 var 16 procent kvinnor och 84 procent 

män. På Naturvetenskapsprogrammet (NV) samma år var 54 procent kvinnor och 46 procent män 

(Skolverket, 2017). Eftersom både TE och NV kan ge behörighet till civilingenjörsutbildningar behöver 

inte en frånvaro av kvinnliga elever på TE betyda att dessa väljer bort civilingenjörsutbildningar i 

slutändan. Dock visar siffrorna att flickor väljer bort teknik under gymnasiet. 
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Enligt KTH:s startenkät 2015 är det i gruppen som läst NV på gymnasiet man kan se att kvinnorna 

väljer bort tekniska högskoleutbildningar i högre grad än männen. Av de som började på någon av 

KTH:s utbildningar och har läst NV är 38% kvinnor. Detta kan jämföras med 16% kvinnor från TE, 

vilket är lägre än 38% men visar inte på samma tapp. 

Gymnasieprogram Antal  Andel kvinnor  Andel män  

Naturvetenskapsprogrammet 1 547 38 61 

Teknikprogrammet 492 16 84 

Samhällsvetenskapsprogrammet 253 43 57 

Utländsk gymnasieutbildning 79 39 61 

Annat gymnasieprogram/uppgift saknas 295 32 67 

Tabell 1: Fritt efter https://static.sys.kth.se/uf/plu/startenkat/Huvudgrupper_startenkat_KTH_2015.xls 

Varför är det då eftersträvansvärt med en jämn könsfördelning inom civilingenjörsutbildning och 

inom yrket civilingenjör? Eftersom civilingenjörer till stor del skapar och underhåller de tekniska 

system och produkter som finns i vårt samhälle är det relevant att gruppen av dessa skapande och 

underhållande ingenjörer ska ha en sammansättning som återspeglar den grupp (det vill säga 

samhället som helhet) som konsumerar systemen och produkterna. Självfallet finns det fler aspekter 

som bör beaktas för en mer representativ fördelning. Dock kommer detta examensarbete att 

fokusera på könsaspekten. 

Eftersom en övervägande del av rekryteringen av kvinnor till civilingenjörsutbildningar sker från NV 

och från TE är det av intresse att undersöka dessa kvinnors resonemang när de står inför att välja 

utbildning. Syftet med denna studie är att undersöka vad som framträder som betydande när 

kvinnliga gymnasieelever på Naturvetenskapsprogrammet (NV) och Teknikprogrammet (TE) 

resonerar kring sina studieval. 

Att undersöka vad som verkar vara betydande är att försöka förstå och förklara den process som ett 

studieval kan beskrivas som. När eleverna resonerar kring sina studieval skapas data som skulle 

kunna analyseras med ett teoretiskt ramverk som grund. Ett annat sätt att analysera data är att utan 

ett teoretiskt ramverk generera en egen teori med data som grund. Fördelen med det senare är att 

forskaren inte låter sig färgas av tidigare forskning i sina analyser och kan på så sätt utvidga 

förståelsen för det som studeras (Hartman, 2001). Nackdelen är att den genererade teorin riskerar 

att bli betydligt mer simpel än tidigare forskning och forskaren lägger energi på att uppfinna hjulet på 

nytt (Thornberg, 2012). 

Under sonderandet av möjliga metoder att använda för undersökningen blev jag intresserad av 

metodansatsen grundad teori (GT). Metodansatsen GT låter forskaren generera en egen teori med 

grund i data. Med den begränsade förförståelse som en student i färd med att skriva sitt 

examensarbete har inom sitt kunskapsområde anses ett examensarbete vara speciellt passande för 

att använda sig just av en sådan här induktiv metod (Glaser, 2010). 

Thornberg och Forslund Frykedal (2015) menar att GT 

erbjuder en systematisk men samtidigt flexibel vägledning för att samla in och 

analysera data i syfte att utveckla en egen teoretisk modell som är väl grundad i de 

data som samlas in för att bättre kunna förstå och förklara den sociala process eller 

aktivitet som studeras (s.44). 

https://static.sys.kth.se/uf/plu/startenkat/Huvudgrupper_startenkat_KTH_2015.xls
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För att genomföra en undersökning med GT rekommenderas av Glaser (2010) ett tidsspann på minst 

ett år. Dock utfördes arbetet under drygt två år  

Jag ville fördjupa mig i och pröva om användningen av GT lämpar sig i ett examensarbete. Enligt 

Glaser (2010) rekommenderas forskaren ett tidsspann på minst ett år för en väl genomförd 

undersökning. Till mitt förfogande hade jag de tjugo veckor som ett examensarbete inom 

Civilingenjör och lärare innebär. Dock utfördes arbetet under drygt två år (och tog förmodligen mer 

än de tjugo avsedda veckorna i tidsanspråk) och intresset för metodansatsen integrerades även i 

syftet i form av ett ytterligare syfte; att undersöka hur GT fungerar som metodansats i ett 

examensarbete. 

Det övergripande syftet blir att med grundad teori som metodansats generera en teori som beskriver 

vad som ligger till grund när kvinnliga gymnasieelever på NV och TE gör sina studieval. 

1.1 DISPOSITION 
I kapitel 2 redogörs dels för den litteratur som bidragit till modellen, dels för hur GT som 

metodansats beskrivs i litteraturen. Kapitel 3 innehåller en metodbeskrivning. I kapitel 4 åskådliggörs 

den modell som analysen resulterade i och i kapitel 5 får tidigare litteratur på området studieval och 

kön bidra till modellen. I kapitel 6 diskuteras hur begreppsliggörandet av intresse är betydande för 

synen på studieval. Tendenserna inom olika programinriktningar diskuteras och en reflektion över GT 

som metodansats för ett examensarbete beskriver för- och nackdelar med att använda GT inom 

ramarna för ett examensarbete. 
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2 TEORI 

Eftersom arbetet har två syften: att undersöka de kvinnliga elevernas motiv till beslut samt att följa 

metodansatsen GT kommer de teoretiska utgångspunkterna för de olika syftena att skiljas åt. I 

avsnitt 2.1. följer en redogörelse över den forskning som i litteraturgenomgången har kunnat 

relateras till min studie. Detta område utgörs av en del av kunskapsfältet studieval och kön. I avsnitt 

2.2. beskrivs GT och den arbetsgång som är karaktäristisk för en sådan studie. 

2.1 VALDA DELAR INOM KUNSKAPSFÄLTET STUDIEVAL OCH KÖN 
Speciellt utmärkande för GT som metodansats är att forskaren tar del av litteratur och tidigare 

teorier efter det att insamlade data analyserats. Kriteriet för den litteratur som får bistå som 

teoretiskt ramverk är att den kan kopplas till det resultat som framkommit efter analys av data. 

Därmed gör litteraturöversikten inte anspråk på att vara heltäckande för fältet. 

2.1.1 Självförmåga 

Inom studier på studieval förekommer i nästintill samtliga fall en aspekt som kallas självförmåga. 

Begreppet är översatt från engelskans self-efficacy och myntat av Albert Bandura (1977, refererad i 

Tellhed et al., 2016; 1994, refererad i Wang & Degol, 2016; 1997, refererad i Eccles & Wigfield, 2002). 

Självförmåga syftar på den ”upplevda egna förmågan att hantera en viss given situation eller 

händelse” (Egidius, 2018a). 

2.1.2 Forskning på svenska populationer 

Lindahl (2003) har följt elever under den senare delen av grundskolan med syfte att undersöka hur 

attityder och intresse för naturvetenskap och teknik utvecklas och förändras samt hur dessa faktorer 

i kombination med förmåga, förståelse av naturvetenskapliga koncept, kön och social bakgrund 

påverkar dem i gymnasievalet. Det som framkommer som de viktigaste determinanterna för 

gymnasievalet är attityd tillsammans med upplevd förmåga i något ämne, så kallad självförmåga. 

Dessa i sin tur påverkas av den utbildningsgrad eleven har med sig hemifrån. En god förmåga är 

nödvändigt men ingen förutsägelse för om eleven väljer naturvetenskap. Flickor visade sig ha en mer 

negativ attityd till naturvetenskap än pojkar, även om pojkarna ju äldre de blev också fick en mer 

negativ attityd. 

Lindahl framhåller att de karriärsambitioner eleverna uttrycker i början av studien ofta inte ändrar sig 

till gymnasievalet, vilket implicerar att ett intresse för naturvetenskapliga utbildningar fordrar 

positiva upplevelser av naturvetenskap under de tidiga åren i grundskolan. 

Grenholm (2016) har i sin studie samtalat med elever om studieval under deras sista år i grundskolan. 

Syftet har varit att undersöka vilka motiv som ligger till grund för deras beslut i valet av 

gymnasieprogram. Speciellt fokus låg på faktorer som påverkar val av utbildning med tekniska 

inriktningar. Med GT som metodansats och data från gruppintervjuer fann han en modell över 

beslutsgången. Figur 1 beskriver:  

modell över beslutsgången och hur den grundade teorin byggs upp av kärnkategorier. 

Texten i cirklarna har, av utrymmesskäl, förkortats enligt: LK-Lokala kontexter, MTB- 

Motiv till beslut, Insatser för NT-Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik, 

Konstr. av kön-Konstruktion av kön (Grenholm, 2016, s. 120). 
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Figur 1: Modell över beslutsgången… (Grenholm, 2016). 

Grenholm fann att ungdomarna i allmänhet fattade självständiga beslut och är väl medvetna om de 

förväntningar arbetsmarknaden har på utbildning. Tekniskt inriktade utbildningar visade sig locka fler 

pojkar än flickor 

Lidegran (2009) och Broady och Börjesson (2008) har använt sig av utbildningssociologen Pierre 

Bourdieus kapitalbegrepp som verktyg i sina studier där de har analyserat hur social tillhörighet har 

betydelse för hur personer rör sig genom utbildningssystemet. Kapital, enligt Bourdieus definition, är 

symboliska och materiella tillgångar som igenkännes som värdefulla och tillerkännes värde. Inom det 

utbildningssociologiska fältet pratar man om utbildningskapital, och menar då det symboliska kapital 

som utgörs av examina och höga betyg (Broady, 1991). Lidegran (2009) menar att dessa tillgångar 

inte alltid fungerar som kapital utan vad som erkänns som utbildningskapital beror på var i 

utbildningssystemet någon befinner sig och vilka yrkesområden utbildningarna leder till (s. 12). 

Lidegran (2009) har studerat två kapitalrika områden; Uppsala där det finns stora tillgångar av 

utbildningskapital och norra Storstockholm där ekonomiskt kapital dominerar. Hon visar bland annat 

med statistiska metoder som geometrisk dataanalys att det finns särskilda mönster i dessa områden 

för hur barnen i de bemedlade familjerna rör sig genom utbildningssystemet. Trots en tillsynes 

obegränsad valmöjlighet väljer de bemedlade barnen från ett begränsat antal elitutbildningar. 

2.1.3 Möjliga förklaringar till bristen på kvinnor inom STEM 

Som nämndes i inledningen ökar andelen kvinnor inom vissa STEM-områden1, men fortfarande väljer 

kvinnor i hög grad bort data- och ingenjörsvetenskap samt fysik (DIF). Cheryan, Ziegler, Montoya och 

Jiang (2016) antar ett kulturellt perspektiv när de kritiskt granskar de vanligast citerade faktorerna till 

att kvinnor väljer bort dessa områden. (Inom biologi, kemi och matematik är könsfördelningen 

relativt jämn.) Tre anledningar framträder då som relevanta. För det första genomsyras DIF-områden 

                                                           
1 STEM är en förkortning av Science, Technology, Engineering and Mathematics och innefattar biologi, kemi, 
fysik, datavetenskap, ingenjörsvetenskap och matematik. 
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av en manlig kultur som signalerar en lägre grad av tillhörighet till kvinnor. För det andra har de 

funnit att en brist på tidiga erfarenheter inom DIF gör att kvinnliga elever inte väljer att engagera sig 

inom dessa områden. För det tredje diskuterar de könsskillnader i självförmåga. En högre 

självförmåga brukar identifieras som en grund till intresse och om en person väljer att engagera sig i 

en uppgift (Se Expectancy value theory i avsnitt 2.1.3. för en beskrivning av sambandet.) Flera studier 

har visat på en skillnad mellan könen i tilltro till den egna förmågan inom STEM där män har en högre 

upplevd självförmåga än kvinnor, med undantag för olika resultat inom ingenjörsvetenskap och inga 

resultat från kemi. 

Wang och Degol (2016) har gått igenom de 30 senaste årens forskning inom psykologi, sociologi, 

ekonomi och utbildning i jakten på faktorer som bidrar till underrepresentationen av kvinnor inom 

STEM. Deras fynd kan sammanfattas i sex förklaringar där de beskriver förklaringar till varför 

amerikanska kvinnor (kvinnor från USA) saknas inom STEM-områden. Till varje förklaring diskuteras 

biologiska och sociokulturella faktorer som kan ligga bakom samt i vilken utvecklingsperiod 

förklaringen verkar. De formulerar även rekommendationer för beslutsfattare i arbetet med att 

minska könssegregeringen inom STEM. 

Kognitiv förmåga. Skillnaden mellan kvinnor och män i matematisk förmåga och resultat har visat sig 

i flera studier men ingen av de uppvisade skillnaderna är betydande. Kvinnor får i allmänhet högre 

betyg i matematik och män får i allmänhet högre resultat på ”high-stakes standardized assessments”. 

Relativa kognitiva styrkor. Denna förklaring innebär att individer som är kognitivt starka inom ett 

område tenderar att satsa på det området, medan de som är allsidiga inte gör lika självklara 

karriärval. Kvinnor i allmänhet har uppvisat mer jämlika färdigheter i matematik och läsförmåga än 

män, som är relativt sin läsförmåga starka i matematik, och detta anges som en anledning till att 

kvinnor som är starka i matematik har möjlighet att välja, och väljer, andra områden än STEM. 

Karriärrelaterade preferenser. Flera studier har visat att kvinnor föredrar att arbeta med, och hjälpa, 

människor, så kallade samverkansorienterade2 jobb, och män föredrar att arbeta med objekt. Även 

inom STEM tenderar kvinnor att välja inriktningar som fokuserar på det gemensamma eller är 

människoorienterade. 

Livsstilsrelaterade värderingar. Kvinnor är mer benägna att göra jobbrelaterade uppoffringar för 

familjens skull. Dessutom har kvinnor visat sig i lägre grad föredra en jobbcentrerad livsstil än vad 

män gör. 

Områdesspecifika uppfattningar om förmåga. Forskning från 2015 har visat att individer skattar 

behovet av medfödd intelligens för att lyckas högre om ett område är mansdominerat än om det är 

kvinnodominerat. Detta gäller både för områden inom STEM och andra områden som är 

mansdominerade. 

Könsrelaterade stereotyper och fördomar. Även om direkt diskriminering inte förekommer lika 

frekvent som tidigare finns det fortfarande subtila former av diskriminering (exempelvis bemötande 

från föräldrar och lärare) och sexism. Dessa påverkar kvinnor i val av karriärvägar samt deras intresse 

för STEM. 

                                                           
2 Egidius (2018b) översätter communal som samverkan, samhörighet eller gemenskap. Motsatts till communal 
är agentic, vilket kännetecknas av att vara aktiv, självständig, handlingskraftig och initiativrik. 
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Diekman, Steinberg, Brown, Belanger och Clark (2016) har använt goal congruity processes3 som 

teoretiskt ramverk när de undersökt varför kvinnor väljer bort STEM-orienterade karriärer. 

Ramverket utgår ifrån att motivation påverkar och påverkas av sociala roller och att kvinnor i högre 

grad attraheras av karriärer som är samverkansorienterade. Författarna föreslår att kvinnor tilltalas 

mer av en utbildning/karriärväg om den presenteras som att de har möjlighet att arbeta med och 

hjälpa människor (kollektiv eller samverkansinriktad orientering). Att kvinnor väljer bort STEM-

orienterade karriärer skulle vara en effekt av att de uppfattar att dessa saknar möjligheter att bidra 

kollektivt. 

2.1.4 Expectancy-value theory of achievement motivation 

Expectancy-value theory (EVT) utvecklades av J. W. Atkinson på 1950- och 1960-talet med syfte att 

kartlägga människors motivation. På 1980-talet presenterade Jaquelynne S. Eccles (1983) en 

vidareutvecklad modell av teorin som var speciellt anpassad för utbildning och prestationsmotivation 

och med syfte att förstå ungdomars val och prestationer inom matematik (Wigfield, 1994). Modellen 

(se Figur 2) illustrerar hur barns och ungdomars val av mål, hur ihärdiga de är och hur de gör för att 

uppnå målet bestäms av deras upplevda förmåga, förväntan att nå målet (expectation of success) 

och det värde de tillskriver målet, målets upplevda värde (subjective task value) (Eccles et al. 1983, 

Eccles & Wigfield 2002). I Figur 2 visas hur förväntan att nå målet och målets upplevda värde 

påverkar val och prestation. Målets upplevda värde definieras som en sammansättning av 

intresse/nöje i uppgiften, hur målet bidrar till ens idealbild av sig själv, hur väl målet stöder ens 

karriärmål samt kostnader (beskrivs längre fram). Förutom att förväntan att nå målet och det 

upplevda värdet påverkar varandra ömsesidigt finns det en mängd faktorer i modellen som i sin tur 

påverkar dessa två, direkt eller indirekt. 

                                                           
3 Goal congruity processes är ett socialpsykologiskt perspektiv som utgår ifrån att de mål vi strävar efter styrs 
av vilka sociala roller vi har. 
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Figur 2: Expectancy Value Model Hämtad från: 

http://psychology.iresearchnet.com/sports-psychology/sport-motivation/expectancy-value-theory/. 

2.1.5 Social tillhörighet 

Social tillhörighet definieras som upplevelsen av att höra ihop med andra människor. Enligt Montoya 

och Horton (2012, citerad i Tellhed et al. 2016) attraheras vi av människor som vi uppfattar som lika 

oss själva, vår egengrupp, och förväntar oss att platsa bättre i egengruppdominerade sammanhang 

(Easterbrook & Vignoles, 2013). Strävan efter social tillhörighet har visat sig vara en mycket kraftfull 

källa till motivation (Baumeister & Leary, 1995). Relationer med kompisar har visat sig vara speciellt 

viktiga under ungdomsåren (Somerville, 2013).  

Tellhed, Bäckström och Björklund (2016) har undersökt svenska gymnasieungdomars intressen när 

det kommer till fortsatt utbildning inom antingen STEM eller HEED4, två mycket könssegregerade 

områden. Med SCCT5 har de testat könsskillnader i upplevd självförmåga och förväntad social 

tillhörighet som orsaker till ungdomarnas intresse. Den största skillnaden mellan könen var att 

kvinnor inte trodde att de skulle klara av en utbildning inom STEM, det vill säga en låg upplevd 

självförmåga. Även en låg förväntad social tillhörighet kunde förklara ett lägre intresse för STEM-

utbildningar hos kvinnor. Männens lägre intresse för HEED-utbildningar kunde delvis förklaras av en 

lägre förväntad social tillhörighet, men inte av låg upplevd självförmåga. 

                                                           
4 HEED är en förkortning av Health care, Elementary Education, and the Domestic spheres. 
5 SCCT är en förkortning av Social cognitive career theory. 

http://psychology.iresearchnet.com/sports-psychology/sport-motivation/expectancy-value-theory/
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2.1.6 Jämförelser mellan länder 

Tendensen att välja bort STEM-orienterade karriärer är mer framträdande ju mer jämställt ett land 

är. Stoet och Geary (2018) har i sin studie sett ett omvänt samband mellan jämställdhet och kvinnor 

som väljer STEM-relaterade karriärvägar. Ju mer jämställt ett land är desto större skillnad är det 

mellan kvinnors och mäns utbildningsval. Stoet och Geary såg ett omvänt samband mellan overall life 

satisfaction (OLS) och andelen kvinnliga examina inom STEM. En möjlig anledning till sambandet, 

menar de, är att i länder där livskvaliteten är hög (overall life satisfaction, vilket den ofta är i 

jämställda länder) får personliga preferenser styra. I länder som är mindre jämställda kan en karriär 

inom STEM vara en väg till social och ekonomisk trygghet. 

 

The Relevance of Science Education (ROSE) är ett internationellt forskningsprojekt drivet av Sjöberg 

och Schreiner (2010). Medan tester som PISA och TIMSS fokuserar på kognitiva aspekter av 

naturvetenskap och teknik (exempelvis kunskapsnivåer) undersöker ROSE de affektiva/känslomässiga 

aspekterna av dessa områden. Fokus ligger på att undersöka intresse och attityder till 

naturvetenskap hos ungdomar i femtonårsåldern. Resultatet visar på skillnader mellan könen där 

flickor är mer skeptiska än pojkar. Denna tendens är speciellt framträdande i rikare länder (Sjöberg & 

Schreiner, 2010, s. 7). 

2.1.7 Kvinnor i minoritet 

Wahl (1992) beskriver i sin avhandling Könsstrukturer i organisationer bland annat olika strategier för 

att hantera att vara kvinna i en mansdominerad studiemiljö. Strategierna beskriver ”kvinnors sätt att 

hantera gapet mellan könsstruktur och självkänsla” (s. 255) och härleddes ur enkätsvar där kvinnliga 

civilingenjörer och civilekonomer fick beskriva sina upplevelser av att vara kvinna i en 

mansdominerad miljö. Beskrivningarna delades in i fördelar, nackdelar, ingen betydelse samt 

påstående om att miljön inte var mansdominerad. Utifrån resultaten utvecklades en teori om 

kvinnors strategier i manligt dominerad miljö (s. 163). Fyra olika strategier framträdde: positiv 

strategi, omvärldsstrategi, könsneutral strategi samt det relativa synsättets strategi. I den positiva 

strategin och omvärldsstrategin är strukturerna och villkoren som ligger bakom desamma nämligen 

att kvinnorna är i underordnad minoritet. I den positiva strategin upplever och tolkar kvinnorna sin 

minoritetsställning som en fördel, exempelvis att få uppmärksamhet eller att inte vara anonym. 

Upplevelser som kopplas till minoritetssituationen och som utgör en omvärldsstrategi var känslor av 

att inte passa in, att inte känna sig välkommen och upplevelse av ensamhet. Omvärldsstrategin 

innebär att den diskriminering som upplevs kopplas till omvärlden istället för den egna personen; på 

så sätt skadas inte självkänslan. Även om samtliga fyra strategier kan ses i de transkriberade 

intervjuerna kommer jag att fokusera på omvärldsstrategin och den positiva strategin eftersom dessa 

blir särskilt synliga i en valsituation. 

2.1.8 Könsmärkning 

Begreppet könsmärkning används för att beskriva hur vissa positioner, sysslor och yrken kopplas 

samman med ett visst kön. Könsmärkningen skapas utifrån den rådande könsstrukturen6 och kan 

förändras om könsstrukturen förändras. Mekanismer som kan driva denna förändring är antingen 

avsiktliga, såsom jämställdhetsarbete och feministisk aktivism eller konsekvenser av samhälleliga 

förändringar såsom ekonomiska eller politiska förändringar (Wahl et al., 2011, s. 114). 

                                                           
6 Könsstruktur innebär den ordning eller segregation som råder mellan könen i en organisation utifrån antal 
eller position. 
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I forskning om varför kvinnor är underrepresenterade inom STEM eller vissa områden inom STEM 

framkommer bland annat att en manligt dominerad kultur bidrar till en förväntan om en lägre grad 

av tillhörighet för kvinnor än för män (Cheryan et al., 2016, Wang & Degol, 2016, Tellhed et al., 2017). 

Även om det inte uttryckligen talas om könsmärkning så skulle den lägre graden av känsla av 

tillhörighet kunna förklaras med en allmän uppfattning om att vissa områden inom STEM är manligt 

könsmärkta. 

2.2 GRUNDAD TEORI 

2.2.1 Bakgrund 

GT utvecklades eller, som upphovsmännen själva beskriver det, upptäcktes av Barney Glaser och 

Anselm Strauss under 1960-talet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s.45). 1965 gav de ut 

Awareness of dying som handlar om människor i livets slutskede där de tillämpade sin nyfunna teori. 

Två år senare utkom metodboken The Discovery of Grounded Theory. Syftet med utvecklandet av GT 

var att visa hur forskaren kan utgå från insamlade data för att bygga en egen teoretisk modell 

snarare än att utgå från etablerade teorier. Med hjälp av GT skulle forskaren kunna studera den 

sociala världen på ett öppet och fördomsfritt sätt (a.a., s.45).  

Efter Glaser och Strauss lansering kom metoden att utvecklas separat av sina respektive 

upphovsmän. Det ska ha spekulerats i en fiendskap mellan de två, något som Glaser (2010) 

tillbakavisar (s. 54). Deras meningsskiljaktigheter om GT är dock tydliga. Strauss vidareutvecklade 

teorin tillsammans med Juliet Corbin och de skrev sin första bok, Basics of Qualitative Research: 

Grounded Theory Procedures and Techniques, 1990. Efter Strauss död 1996 har Corbin fortsatt att 

föra fram deras version av GT. 

2.2.2 Arbetsgången inom GT 

Hartman (2001) beskriver kärnan av GT som ”idén att den teori som genereras måste växa fram, utan 

att på något sätt påverkas av teoretiska förutsättningar, och att alla element i teorin måste vara 

grundade i data” (s. 41-42). Processen rör sig cykliskt, men ett projekt kan ha flera cykler igång 

samtidigt. En cykel består av teoretiskt urval, insamling av data, analys för att ur analysen härleda 

hypoteser som leder till ett nytt teoretiskt urval och så vidare (Figur 3). Litteratur och tidigare 

forskning studeras först när den genererade teorin anses ha uppnått teoretisk mättnad och 

innehållet i litteraturen och den tidigare forskningen vävs samman med den genererade teorin som 

ytterligare datainsamling (Glaser, 2010).  

Genom hela processen ska forskaren ägna sig åt konstant jämförande. Med det menas att de koder, 

begrepp och kategorier som skapas under analysen hela tiden ska jämföras mot nya data, nya koder, 

begrepp och kategorier. Syftet med att ständigt jämföra koder, kategorier och begrepp är att förfina 

och förbättra förklaringskraften hos den teori som skapas, samt att denna ska vara väl grundad i data 

(Denscombe, 2016, s. 167, Glaser & Strauss, 2006, s. 101). 
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Figur 3 Arbetsgången inom GT 

 

2.2.2.1 Val av substantivt område 

Corbin och Strauss (2008) anger fyra källor till uppkomsten av en undersöknings syfte och menar att 

källorna kan vara desamma till kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

There are four main areas: 

Problems that are suggested or assigned by an advisor or mentor 

Problems derived from technical and nontechnical literature 

Problems derived from personal and professional experience 

Problems that emerge from the research itself (kap2 s. 4) 

2.2.2.2 Teoretiskt urval 

Vid användandet av GT som forskningsansats börjar forskaren med att fokusera sin undersökning på 

en situation, händelse eller grupp. Platsen för undersökningen ska, till skillnad från fallstudien där det 

finns ett krav på att miljön är representativ, typisk eller extrem, vara relevant. Med det menas att det 

verkar rimligt att förvänta sig att hitta för undersökningen relevant information där (Denscombe, 

2016, s. 162). 

2.2.2.3 Datainsamling 

Vad som styr och får styra den första datainsamlingen råder det delade meningar om (Hartman, 

2001, Thornberg, 2012, Glaser, 2010, Corbin & Strauss, 2008). Glaser och Stauss (2006) formulerade i 

den ursprungliga metodboken att den första datainsamlingen ska grunda sig på ”a general 

sociological perspective and on a general subject or problem area” (s. 45). För att definiera vad 

forskaren ska studera kan hen börja med en struktur av ”lokala” koncept, vilkas relevans och varande 

(existens) ska ifrågasättas under arbetets gång (a.a., s. 45). Liknande menar Glaser (2010) i ett senare 

verk att forskaren väljer ett substantivt område där data samlas in utan förutfattade meningar. 

Corbin och Strauss (2008) menar å sin sida att den första datainsamlingen ska styras av den i förväg 

formulerade forskningsfrågan (kap 2). Så skillnaden mellan Glaser och Strauss versioner ligger i när i 

processen forskningsfrågan formuleras. Glaser (2010) menar att preliminära forskningsfrågor 
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formuleras efter den första datainsamlingen och ändras hela tiden utifrån den framväxande teorin (s. 

173). 

Efter att den första datainsamlingen är gjord och datamängden har analyserats ligger denna till grund 

för vidare datainsamling och vilken insamlingsmetod forskaren då väljer. Således bör forskaren anta 

ett flexibelt förhållningssätt till datainsamling. Möjliga metoder som Thornberg och Forslund Frykedal 

(2015) föreslår är:  

observationer, intervjuer, informella samtal, fokusgrupper, enkäter samt samla in eller avbilda 

olika dokument (åtgärdsplaner, protokoll, läromaterial, prov, policydokument, elevproducerade 

texter, affischer om skolregler etc.) (s. 46). 

2.2.2.4 Analys 

Den första frågan som forskaren bör ställa till sitt insamlade datamaterial är ”Vad är det som händer 

här?” (Glaser 1978 refererad i Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Glaser och Strauss (2006) 

uttrycker det som att forskaren ska undersöka vad de inblandade individernas ”main concern” är, det 

vill säga vad individerna är ”upptagna av eller inriktade på att göra, vad som är deras huvudsakliga 

fråga, huvudbry eller problem” (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s. 47). 

Kodningen är inom GT den process där forskaren tar reda på vad dennes insamlade data handlar om. 

Kodningen delas upp i substantiv kodning och teoretisk kodning. Den substantiva kodningen består 

av öppen kodning och selektiv kodning. Syftet med den substantiva kodningen är att stegvis urskilja, 

förändra och förfina vilka koder som är de viktigaste (Denscombe, 2016, s. 166). Under den 

teoretiska kodningen begreppsliggörs de substantiva koderna och integreras till en teoretisk modell 

(Thornberg och Forslund Frykedal, 2015, s. 55). Enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015) pågår 

ofta substantiv och teoretisk kodning parallellt, men fokus ligger på substantiv kodning i början av 

processen och på teoretisk kodning mot slutet. De (a.a.) menar också att det ”i praktiken ofta finns 

anledning att röra sig fram och tillbaka mellan de olika stegen” (s. 48). 

I den öppna kodningen bör koderna vara konkreta och ligga så nära det empiriska materialet som 

möjligt. Detta för att se till att analysen är grundad i empirin och inte blir abstrakt för tidigt 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s.49). Praktiskt går den öppna kodningen till genom att 

forskaren stryker under ord, meningar eller stycken och ger dessa arbetsnamn eller benämningar, 

bestående av ett eller flera ord som summerar den identifierade enheten (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015, s. 48-49). Allteftersom koderna skapas jämförs de med varandra för att hitta likheter 

och skillnader. Koder grupperas och dessa grupperingar definieras med mer abstrakta koder. Så 

småningom bildas kategorier, vilka enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015) kan sägas ha 

uppstått då du med egna ord kan formulera en definition av den (s. 51). 

Vid selektiv kodning väljs ”de koder som framstår som viktigast eller som är de mest frekventa” ut 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s. 52). Analysen avgränsas på så sätt till någonting som kallas 

kärnkategorin, en kategori eller ett begrepp som flera av de andra kategorierna har kopplingar till 

eller relationer med. Kärnkategorin ska som alla andra koder, kategorier och begrepp ses som 

preliminär, det vill säga vara ”föremål för utveckling och förfining under analysen” (a.a., s. 53). Det 

teoretiska urvalet för fortsatt datainsamling styrs därefter av kärnkategorin. 

Som hjälp i den selektiva kodningen har Thornberg och Forslund Frykedal (2015) identifierat ett antal 

frågor: 
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• Vilka kategorier återkommer mest i datamaterialet och kan därmed ses som stabila 

mönster i empirin? Vilken kategori framstår som den mest centrala kategorin genom 

att ha flest förekommande eller mest betydelsefulla kopplingar till andra kategorier? 

• Vad innehåller kärnkategorin (egenskaper och dimensioner)? Hur utvecklas eller 

modifieras den under den fortsatta analysen? 

• Vilka andra koder och kategorier är intressanta att undersöka vidare mot bakgrund av 

kärnkategorin? 

• Vilka nya frågor väcker kärnkategorin och hur kan kärnkategorin och dessa frågor dels 

vägleda analysen av redan insamlade data, dels vägleda den fortsatta 

datainsamlingen? (s. 53-54) 

Under den teoretiska kodningen begreppsliggör forskaren de substantiva koderna med syfte att 

utarbeta en teoretisk modell (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s. 55). För att underlätta denna 

del av processen uppmuntrar Glaser (2010) forskaren att läsa många teorier på andra områden än 

den substantiva teori som genererats (s. 180). Målet för en GT-forskare är, enligt Glaser (a.a.), ”att 

utveckla en repertoar av så många teoretiska koder som möjligt” (s. 180). Detta skulle ge forskaren 

ett bibliotek av koder att välja mellan och dessutom utveckla forskarens blick för den variation som 

koderna uttrycker (a.a.). Glaser (2010) presenterar en lista över totalt 28 kodfamiljer som här kan 

vara till hjälp (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015 s. 55, Glaser, 1978 s. 72-82, Glaser 2012, s. 186-

191). 

Lindgren (2009) refererar till Dey (1999) när han reder ut ytterligare verktyg att använda i analysen, 

egenskaper och dimensioner. Till skillnad från kategorier som kräver jämförelser för att skapas 

eftersom de beskriver skillnader, beskriver egenskaper ett attribut eller en beskaffenhet hos något, i 

GT:s fall en kategori. Dimension refererar till en mätbar utsträckning av något, exempelvis tid, rum 

eller längd. Dimensioner beskrivs med en skala, vilken inte behöver vara numerisk (Lindgren, 2009, s. 

55). 

En undersökning kan anses vara klar när teoretisk mättnad uppnåtts. Corbin och Strauss (2008) 

definierar teoretisk mättnad som punkten när ytterligare datainsamling inte bidrar till att fler 

kategorier eller relationer mellan dessa upptäcks. 

2.2.2.5 Relation till litteratur och tidigare teorier 

Inom GT-fältet råder det delade meningar om hur litteratur och tidigare teorier på det beforskade 

området ska behandlas i relation till teorin som genereras. Gemensamt inom GT-fältet är dock att 

litteraturen inte ska styra analysarbetet. I vilken grad och i vilket stadie i processen litteraturen får 

och bör användas skiljer sig mellan de olika falangerna. 

Glaser (2010) avråder forskare som står inför att göra GT från att läsa in sig på litteratur inom sitt 

forskningsområde eftersom de då riskerar att färga sin analys. Att läsa litteratur inom andra områden 

går bra och rekommenderas till och med för att träna upp sin ”teoretiska känslighet” (s. 91). Ibland 

krävs dock en litteraturstudie inför ansökan om anslag eller liknande och då rekommenderar Glaser 

(2010) att studien ses som ett initialt insamlande av data, det vill säga ett första teoretiskt urval (s. 

90). Efter teorin är genererad går forskaren igenom litteratur på området och väver in sina fynd i 

teorin som ytterligare data (a.a., s. 85). 

Corbin och Strauss (2008) välkomnar användning av litteratur inom ramen för GT och föreslår sju 

punkter för hur litteraturen kan användas (kap 2 s. 18). Dock vill de varna för att en för ihärdig 

inläsning av litteratur kan hämma forskaren istället för att hjälpa: ”Use the literature, don’t let it use 
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you” citerar de Becker (1986, citerad i a.a.) och syftar på risken att bli paralyserad vid anblicken av 

tidigare teorier. Efter analysen är färdig och forskaren skriver ihop sin teori kan litteratur användas 

för att bekräfta teorin eller belysa skillnader mellan teorin och litteraturen (a.a., kap. 2, s. 20). 

Thornberg (2012) hävdar att forskarens förhållningssätt till litteratur är en nödvändig utveckling av 

GT och menar att den nollställdhet som klassisk GT kräver inte är realistisk; att ren induktion är en 

omöjlighet (s. 247). Även om det teoretiskt är möjligt för forskaren att undvika litteratur och teorier 

inom sitt område anser Thornberg (2012) att undvikandet är ett onödigt sätt att inte använda 

befintlig kunskap: ”Risken att återuppfinna hjulet är överhängande likväl som att återupprepa andras 

misstag.” (Thornberg 2012, citerad i Grenholm 2016, s. 32). För att göra GT bör forskaren istället 

enligt Thornberg (2012) använda tidigare teorier som ”a source of inspiration, seeing, and 

interpretation in order to detect patterns” (Alvesson & Sköldberg, 2008, citerad i Thornberg 2012, s. 

247) och anamma en kombination av induktion och abduktion7. Thornberg (2012) refererar till (cf. 

Bryant, 2009; Carson, 2009; Truzzi, 1976) när han beskriver en forskare som använder sig av 

abduktivt resonerande:  

a researcher who uses abductive reasoning constantly moves back and forward between data 

and pre-existing knowledge or theories, and makes comparisons and interpretations in the 

searching for patterns and best possible explanations (cf. Bryant, 2009; Carson, 2009; Truzzi, 

1976, citerade i Thornberg, 2012, s. 247). 

 

Hur väl abduktionen faller ut beror, enligt Kelle (1995, citerad i Thornberg 2012) på “the researcher’s 

previous knowledge, rejection of dogmatic beliefs and development of open-mindedness” (s. 248). 

 

  

                                                           
7 Abduktion är en term inom filosofin som är besläktad med både induktion och deduktion. Med abduktion 
menas att forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen succesivt växa fram. 
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3 METOD 

Tillvägagångssättet illustreras nedan i Figur 4 och beskrivs i det följande. Teorin för hur en GT ska 

genomföras har följts så långt det är möjligt. När det funnits meningsskiljaktigheter inom teorin eller 

där jag har behövt göra avsteg från det föreskrivna beskrivs vägvalet i respektive stycke.  

 

Figur 4: Forskningsprocessen som flödesschema. 

Hur syftet har uppstått redogörs i avsnitt 3.1. Därefter beskrivs urvalsprocessen (avsnitt 3.2.) följt av 

en beskrivning av hur datainsamlingen gick till (avsnitt 3.3.). Analysen genomfördes i enlighet med 

den för GT karaktäristiska kodningen (avsnitt 3.5.). Slutligen beskrivs hur litteraturen ger ett 

ytterligare bidrag till resultatet (avsnitt 3.6.) och hur den etiska aspekten av att forska om människor 

har behandlats (avsnitt 3.7.). 

3.1 FORMULERING AV SYFTE 
Formuleringen av syftet grundar sig både i egen erfarenhet, diskussion med handledare samt 

inläsning av viss litteratur. I Figur 3 representerar formuleringen av syftet de tre första stegen 

(rutorna). Erfarenheten består i att jag själv gick NV och har valt att läsa till civilingenjör, vid två olika 

tillfällen. Funderingar om varför färre kvinnliga än manliga elever/studenter väljer utbildningar med 

teknisk inriktning och civilingenjörsutbildningar har funnits med mig sedan gymnasietiden. Diskussion 

fördes med handledare om hur ett examensarbete utifrån detta skulle kunna se ut. Jag läste in mig 

på viss litteratur för att undersöka om liknande studie tidigare gjorts och för att ringa in ett område 

som var möjligt att studera med metodansatsen GT. Detta utmynnade i ”Beskrivning av 

examensarbete” som låg till grund för teoretiskt urval och en första datainsamling. 

I och med formulerandet av en beskrivning av examensarbetet gjordes viss litteraturinläsning. Syftet 

med denna var att göra mig en bild av tidigare forskning inom området teknikintresse och fortsatta 

studier. Här kommer jag att använda mig av Corbin och Strauss (2008) version eftersom jag inte 

kommer att betrakta inläsningen som en datainsamling som Glaser (2010) rekommenderar. 



18 
 

 

Figur 5: Formulering av syfte. 

3.1.1 Val av metod 

Det första steget i forskningsprocessen är att ”tydliggöra vilket fenomen som ska studeras” (Fejes och 

Thornberg, 2009, s. 27) och att utifrån denna skriva en preliminär problemformulering. Därefter 

behöver forskaren välja en metodansats som verkar lämplig för hur det fenomen som ska studeras 

kan förstås. Valet av metodansats påverkar ontologi, epistemologi och metodologi. Det vill säga att 

inom de olika metodansatserna ser man olika på hur världen är beskaffad, hur kunskap produceras 

och hur en vetenskaplig analys får gå till (Fejes och Thornberg, 2009). I detta examensarbete har GT 

använts som metodansats.  

Grundad teori (GT) passar för att studera sociala händelser och interaktioner. Syftet med 

metodansatsen är att förstå eller förklara sociala processer eller aktiviteter och bilda en teori om 

fenomenet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 38). GT passar även forskare som avser att ta sig 

an ett obeforskat område eller att finna nya perspektiv på ett redan beforskat (Denscombe, 2016). 

Det finns en hel del forskning inom kunskapsområdet studieval. Därmed blir min avsikt inte att 

utforska ett nytt område utan att upptäcka nya perspektiv av studieval inom den respondentgrupp 

av kvinnliga elever på NV och TE som deltar i studien. Jag har även låtit mitt intresse för GT som 

metodansats bli en del av arbetets syfte genom att undersöka om GT lämpar sig som metodansats i 

ett examensarbete. 

Nedan beskrivs möjliga alternativa metodansatser och vilka implikationer för examensarbetet dessa 

skulle haft. 

Diskursanalys studerar bland annat ”språkets roll i hur vi skapar oss själva och andra” (Bolander och 

Fejes, 2009, s. 81). Den används för att synliggöra språkets formgivande och skapande kraft. T.ex. vad 

anser vi är ”en bra elev”, hur är en ”ingenjör” (och hur är inte en ”ingenjör”) eller vad menas med 

”teknikintresse”. Om min studie hade anpassats till att använda diskursanalys som metodansats hade 

jag bland annat kunnat studera hur kvinnliga gymnasieelever pratar om sitt ”intresse för teknik” och 

”framtid” eller hur en elev som har en framtid som civilingenjör(-sstuderande) är. 
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Fenomenologi studerar människors upplevelser. Om jag istället hade valt den metodansatsen hade 

jag kunnat studera kvinnliga gymnasieelevers upplevelser av att gå på TE respektive NV. 

3.2 URVAL 
En gymnasieskola valdes ut med motiveringen att den har flera inriktningar inom teknikprogrammet 

och ett naturvetenskapligt program. Ett första teoretiskt urval gjordes där kvinnliga elever i årskurs 

tre tillfrågades om de kunde medverka i gruppintervjuer. Anledningen till att begränsa urvalet till 

årskurs tre var att dessa elever genomgått merparten av gymnasietiden samt var närmre ett beslut 

om vad tiden efter gymnasiet skulle ägnas åt. 

Varje grupp som intervjuades bestod av mellan två och sex elever från en klass och initierades genom 

att lärare i årskurs tre på TE och NV kontaktades och informerades om studien. Samtliga kontaktade 

lärare var positiva till studien. Jag fick utrymme att under lektionstid komma och informera eleverna 

om studien och undersöka intresset för deltagande bland de kvinnliga eleverna. Intresset hos de 

tillfrågade var försiktigt då flera befarade att intervjun skulle vara tidskrävande och att tiden till 

skolarbete skulle bli mindre. Samtliga lärare erbjöd dock oplanerad lektionstid som tid för 

intervjuerna varpå intresset höjdes något. 

 

Figur 6: Urval. 
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3.3 DATAINSAMLING 

 

Figur 7: Datainsamling. 

Det finns teorier om vilket antal gruppmedlemmar som anses vara optimalt för en gruppintervju. 

Denscombe (2000) anser att mellan fyra och sex personer är en lämplig gruppstorlek. Här har antalet 

medlemmar i varje grupp styrts av hur många kvinnliga elever som gick i respektive klass. Eleverna i 

NV delades dock in i två grupper eftersom de totalt var åtta personer8. Denna indelning ansvarade 

eleverna för själva. I grupper med fler än fyra elever var det en större utmaning att få alla att komma 

till tals, något som stöds av Dunbar (2007, refererad i Grenholm, 2016). Detta krävde en mer aktiv 

roll av mig som intervjuare. I en annan grupp med fyra elever kom dock inget samtal igång på grund 

av elevernas mer introverta personligheter. Hur aktiv intervjuaren är bör således bestämmas av 

respektive situation oavsett antal gruppmedlemmar (Denscombe, 2016). 

Totalt genomfördes sex intervjuer med två till sex elever närvarande enligt följande: 

1. TE inriktning Teknikvetenskap (TT) – fyra elever 

Närvarande: Intervjuare (Int), TT1, TT2, TT3, TT4. 

2. TE inriktning Design och produktframtagning (TD) – sex elever 

Närvarande: Int, TD1, TD2, TD3, TD4, TD5, TD6. 

3. NV inriktning Naturvetenskap (NV) – fyra elever 

Närvarande: Int, NV1, NV2, NV3, NV4. 

4. TE inriktning Informations- och medieteknik (TI) – två elever 

Närvarande: Int, TI1, TI2. 

5. TE inriktning Samhällsbyggande och miljö (TS) – fem elever 

Närvarande: Int, TS1, TS2, TS3, TS4, TS5. 

6. NV inriktning Naturvetenskap (NV) – tre elever 

Närvarande: Int, NV5, NV6, NV7. 

                                                           
8 I den andra intervjun var en av eleverna frånvarande, varför det slutliga antalet intervjuade NV-elever är sju. 
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En fördel med gruppintervjuer är att normer och allmänna sanningar inom gruppen kan belysas. Å 

andra sidan blir detta en nackdel då personer som har en avvikande åsikt kan välja att inte säga sin 

mening om denna strider mot gruppens konsensusuppfattning (Denscombe, 2000). En annan 

svårighet med gruppintervju som behöver hanteras är att vissa individer hörs mer på bekostnad av 

tystare individer. Som intervjuare valde jag att i samtalet göra plats för elever som inte självmant tog 

till orda för att inte gå miste om värdefulla perspektiv. 

Intervjuerna spelades in med både ljud- och videoupptagning. Videoupptagningen fungerade som 

stöd för att kunna skilja elevernas röster från varandra och var till hjälp att transkribera dialogen då 

den var särskilt tät. I gruppen med enbart två medlemmar avstods dock från att göra 

videoupptagning eftersom jag bedömde att det inte skulle vara någon svårighet att skilja rösterna 

från varandra. Dessutom misstänkte jag att videoupptagningen kunde verka hämmande för samtalet 

i vissa fall. 

3.3.1 Intervjuguide 

Under intervjuerna användes en intervjuguide som stöd för samtalet. För att inleda samtalet på ett 

avslappnat sätt och ta upp något där alla skulle ha någonting att berätta (Denscombe, 2000) ställdes 

en fråga om vad de arbetade med för gymnasiearbete. Det var också oftast en naturlig inledning då 

detta var den lektionen då de flesta grupper hade fritt arbete och släpptes till intervjun av sina lärare. 

Intervjun kan klassas som semistrukturerad till ostrukturerad. Ambitionen var dock att eleverna 

skulle få prata fritt för att få fatt i ämnen som skulle kunna vara av vikt och som jag inte tagit upp i 

mina frågor. 
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3.4 TRANSKRIBERING 
De inspelade intervjuerna transkriberades för att ha en substantiell datamängd att utgå ifrån i 

analysen. Glaser (2010) anser att fältanteckningar är tillräcklig dokumentation vid datainsamling och 

att transkribering tar onödig tid ifrån de upprepade teoretiska urval forskaren annars kan göra. 

Corbin och Strauss (2008) avråder inte från transkribering av intervjuer annat än att det är 

tidskonsumerande. 

Mitt val att transkribera intervjuerna grundade sig i min oförmåga eller ovana att ta fältanteckningar. 

Därför bestämde jag mig redan innan intervjuerna för att göra ljud- och videoupptagningar som 

Intervjuguide - Elevintervjuer 

(Hjälpfråga) (Egen anteckning) 

Syftet med studien är att undersöka, kartlägga och förstå vad som framträder som betydande 

rörande utbildningssval. 

Vad gör ni för gymnasiearbete? 

Val av program 

Varför valde ni teknik-/naturprogrammet? (Funderade ni på att välja någonting annat?) 

Skulle ni välja samma program idag om ni fick välja om? (Syfte att se om erfarenheterna på 

programmet har motsvarat förväntningar/varit utvecklande) 

Vilka ämnen tycker ni bäst om? Varför? 

Har det funnits tillfällen som ni velat byta program? Varför? 

Skulle ni rekommendera andra att välja era/ert program? (Finns det några speciella egenskaper som 

är viktiga för att gå/klara ditt program?) 

Syn på framtid 

Vad vill ni göra efter gymnasiet? Varför? När visste ni vad ni ville göra? Har detta förändrats? Varför? 

Civilingenjör, vad innebär det? Vad gör en civilingenjör? Vilka inriktningar känns relevanta? Har ni 

blivit kontaktade av tekniska högskolor? 

Arbetssätt 

Hur brukar ni jobba på lektionerna? (läraren föreläser, enskilt arbete, grupparbete, annat) 

Vad tycker ni bäst om? Vilken arbetsform lär ni er mest på? Har ni saknat någon arbetsform? 

Identitet 

Hur är en typisk elev på ert program? Är ni ”typiska”? 

Hur är en typisk elev på de andra programmen? 

Tänker ni på att ni är färre tjejer än killar i klassen? När? 

Om ni ser tillbaka på när ni började åk 1 på gymnasiet, har ni förändrats sedan dess? Hur? 

 Figur 8: Intervjuguide. 
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sedan transkriberades. Detta gjorde att jag kunde vara en mer närvarande intervjuare. De 

minnesanteckningar jag skrev efter intervjuerna tedde sig för informationsfattiga för att analysera 

med hjälp av kodning och eventuellt subjektiva. Således transkriberades intervjuerna till en total 

datamängd om 39 387 ord som sedan analyserades. 

3.5 ANALYS 
Analysen i GT innebär att forskaren systematiskt kodar sina insamlade data genom substantiv 

kodning och teoretisk kodning. I Figur 9 illustreras hur forskaren rör sig fram och tillbaka mellan 

substantiv kodning, teoretisk kodning och litteraturstudie. 

3.5.1 Substantiv kodning 

Den substantiva kodningen delas upp i öppen kodning och selektiv kodning. Den öppna kodningen 

resulterade i sex preliminära rubriker som elevernas uttalanden delades in under: 

• Påverkansfaktorer för elevernas val av gymnasieutbildning 

• Påverkansfaktorer och identitetsskapande inom gymnasieutbildningen 

• Framtida ambitioner och vad som styr val inför framtiden 

• Teknikintresset och inspirationskällor (enbart TE) 

• Andra frågor som kom upp under intervjun 

• Diskussioner som engagerade 

Under den selektiva kodningen betraktades all data som framkommit under den öppna kodningen. 

En stor del av datamängden kunde kategoriseras som anledningar till elevernas beslut vare sig det 

handlar om val av gymnasieutbildning, val av högre utbildning eller yrkesval. Kärnkategorin 

Beslutsgrund bildades. Inom Beslutsgrund kunde anledningarna kategoriseras och tolv kategorier 

uppkom. Ytterligare en kategori Influenser framträdde som effekt av att viss data verkade påverka 

eleverna men inte på det direkta sätt som anledningarna inom Beslutsgrund gjorde. Kategorierna 

illustreras med uttalanden från eleverna i kapitel 4. Vissa citat förekommer i fler än en kategori. Det 

beror på att jag valt att skriva ut ett längre stycke än det ord, sats eller mening som speglar kategorin 

(för att få ett sammanhang) och då kan flera kategorier förekomma i det stycket. 

3.5.2 Teoretisk kodning 

De kategorier som framträtt under den substantiva kodningen arrangerades under den teoretiska 

kodningen i en modell. Under processen uppkom frågor som: Vad resulterar Beslutsgrund i? Vad 

leder en sammanvägning av alla faktorer som spelar in i val av utbildning/yrke till? För att samla data 

om elevernas utbildningsval och framtida ambitioner gick jag tillbaka till de kodade intervjuerna och 

hittade en mängd data som kunde ge svar på dessa frågor. Detta resulterade i ännu en kategori, Val, 

som kompletterade modellen. 
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Figur 9: Analys och litteraturstudie. 

3.6 LITTERATURSTUDIE 
Det sista steget i analysarbetet var att använda litteratur och teorier som kan kopplas till min modell 

som en ytterligare datainsamling. Thorndal (2012) förespråkar abduktion vid genomförandet av GT. 

För att tydligt kunna redovisa genomförandets olika delar valde jag att inte använda mig av 

abduktion utan sammanställde analysen av insamlade data innan jag läste litteraturen inom 

kunskapsfältet studieval och kön. 

Som finns beskrivet i avsnitt 2.2.5. jämfördes och vävdes samman litteraturen med min genererade 

teori. I betraktandet av litteraturen och tidigare teorier på området framkom alternativa synsätt på 

den process som styr utbildningsval. Det blev tydligt hur tidigare forskning och ämnesspecifika 

begrepp skapar en bild av system som är långt mer komplexa än den modell jag har skapat 

(exempelvis expectancy-value modellen, avsnitt 2.1.4.). I och med inläsningen av litteraturen kunde 

jag uppfatta ytterligare kategorier, underkategorier, egenskaper och dimensioner till Influenser, 

Beslutsgrund och Val. För att inte riskera att övergeneralisera litteraturen samt behålla grunden i 

insamlade data valde jag att ta med exempel från mina data i kombination med att applicera 

litteraturen på min modell. Därmed relateras litteraturen till både data och modell. De dubbelriktade 

pilarna i modellen över metoden i Figur 9 får göra skäl för sig när substantiv kodning, teoretisk 

kodning och litteraturstudien pendlar mellan att vara i fokus. Resultatet efter litteraturstudien 

redovisas i kapitel 5. 

3.7 ETISKA ÅTGÄRDER FÖR MEDVERKANDE 
Det är lagstadgat (Lag (2003:460)) att personer som deltar i forskning ska ge sitt samtycke. Ett 

samtycke gäller endast om personen fått information om forskningen. Informationen ska förmedlas 

både i tal och skrift på ett sätt som personen förstår. Huvudprincipen för innehållet är att allt som 

kan tänkas påverka en persons ställningstagande om medverkan ska vara med (Vetenskapsrådet, 

2018). Utifrån Vetenskapsrådets (2018) riktlinjer utformades en informationsblankett (Bilaga A) att 

utgöra underlag för informerat samtycke. 
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Rektorn för skolan kontaktades för att säkerställa att det gick bra att genomföra studien på skolan. 

Därefter tillfrågades ansvariga lärare på TE och NV. Samtliga lärare var positiva till studien (då många 

ser en ökning av kvinnliga elever som något eftersträvansvärt) och uppmuntrade sina elever att 

delta. Jag var dock tydlig i både skriftlig och muntlig information att medverkan var frivillig och att de 

när som helst kunde dra sig ur studien samt att varken skolan eller eleverna skulle nämnas vid sina 

rätta namn. Informationsblanketterna (Bilaga A) delades ut i samband med klassrumsinformationen 

så att eleverna i lugn och ro kunde överväga sin medverkan. Inför intervjuerna fick samtliga 

medverkande skriva under samma informationsblankett som de fått under informationen att de 

samtycker till sin medverkan. 
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4 RESULTAT 

Analys av intervjuerna resulterade i en modell över vad som spelat in när eleverna gjort sina 

studieval och när de pratar om sina framtida studieval. Modellen illustreras i Figur 10 och Figur 11. 

Kärnkategorin Beslutsgrund består av de huvudsakliga anledningarna till att välja eller välja bort en 

utbildning. I vissa fall berättar eleverna om något eller någon som har påverkat dem; dessa faktorer 

finns samlade i kategorin Influenser. Som sista länk i kedjan finns kategorin Val, vilken kan delas in i 

sex olika typer av val.  

  

Figur 10 Teoretisk modell   Figur 11 Teoretisk modell med kategorier 

I följande kapitel redogörs för de olika kategorierna och deras innehåll. Vissa citat förekommer i fler 

än en kategori. Det beror på att jag valt att skriva ut ett längre stycke än det ord, sats eller mening 

som speglar kategorin (för att få ett sammanhang) och då kan flera kategorier förekomma i det 

stycket. De förkortningar för program, inriktningar och elevernas beteckningar som används finns i 

avsnitt 3.3. 

4.1 KÄRNKATEGORIN BESLUTSGRUND 
Kärnkategorin Beslutsgrund består av anledningar som spelar in när en kvinnlig elev på NV och TE 

fattar beslut om sin utbildning och framtida yrke. Beslutsgrund kan delas in i tolv kategorier som 

beskriver de olika anledningarna. Dessa kategorier är: Intresse, Ointresse, Bredd, Taktik, Status, 

Arbetsbelastning, Personliga egenskaper, Arbetsmarknad, Andra tjejer, Ekonomi, Betyg, Närstående 

föregångare. 

4.1.1 Intresse 

Inom alla programinriktningar uttrycks intresse för någonting som en Beslutsgrund. Föremålet för 

intresset skiljer sig dock mellan de olika programinriktningarna. De uttalanden som faller inom ramen 
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för kategorin Intresse är, förutom det uppenbara ”intresserad av”, uttalanden där eleven använder 

ord som ”gillar”, ”tyckte om”, ”var jätteroligt”, ”hade roliga saker”. 

Eleverna på TD anger intresse för bild, design och formgivning som en anledning till att de valde att 

gå TD: 

TD1: […] och sen design har jag alltid varit intresserad av, formgivande och sånt. Så då 

kände jag att det var en bra linje för mig. 

[…] 

TD2: […] och jag har alltid varit intresserad av bild och liksom design och liksom rita 

och lite sånt. Och jag valde nog för att det är ju seriöst, men samtidigt får jag inslag av 

bild och de här roliga ämnena som jag gillar. Så det var därför jag valde det tillslut. 

Även ett intresse för matematik spelade in när eleverna på TD valde gymnasieutbildning. 

TD3: Jag vet inte, jag gillar matte, ibland typ, […] 

[…] 

TD6: […] Men det var typ såhär, jag tyckte om matte […] 

Intresset för matematik återkommer på flera teknikinriktningar samt på NV. 

NV3: Nej, men jag valde naturkunskap för att jag hade ett intresse för matematik. 

/ 

TI1: […] Sen har jag alltid tyckt om matte sen jag var liten. 

På TI var teknikintresset som föddes i grundskolan betydande när de valde gymnasieprogram. 

TI2: Jag hade mer… eller jag visste att jag vill välja teknik, för jag tyckte att teknik var 

jätteroligt i grundskolan. Alltså träslöjd och sånt. 

TI1: Just det! Det tyckte jag också… teknik. ”Åh, jag vill gå teknik!” 

Även ett intresse för datorer motiverade TI1 att välja TI. 

TI1: Båda mina föräldrar håller på med datorer, jag har också varit intresserad av det. 

[…] 

En elev på TT fastnade för TT när hon såg vilka roliga ämnen/kurser som de läser.  

TT1: Men sen tycker jag om teknik också. Jag fastnade för teknik, men jag kollade på 

både natur och teknik, men natur hade biologi. (Skratt alla) Och teknik hade andra 

roliga saker. 

På NV är intresset för biologi en viktig anledning för ett par av eleverna till att de valde NV. 

NV1: Jag har alltid varit intresserad av biologi. När jag var liten.. Istället för att titta på 

skräpet som finns i vanlig TV så kollade jag baaara på National Geographic. Så det var 

liksom, jag var typ en mininörd. Så det är därför, jag fick intresset därifrån. Intresse för 

allt möjligt: astronomi, biologi, kemi. Så jag har alltid varit bestämd att jag ville ta 

natur. 

/ 
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NV5: […] Jag, i alla fall, är väldigt intresserad av biologi, eller jag var det i grundskolan. 

Jag tyckte att det var väldigt fascinerande med ämnet biologi och det är ju natur som 

har mycket biologi, kemi och såna ämnen. 

En av eleverna på TS säger att intresset för miljöfrågan spelade in när hon valde TS. 

TS1: […] Och jag har alltid gillat miljöfrågan så satte jag mig med min pappa en kväll 

och bläddrade i någon såhär broschyr man hade fått och då hittade jag den här 

samhällsbyggnad och miljö. Och så bara: ”Den är ju kul, det är såhär miljö och 

arkitektur.” 

Inom både NV och alla inriktningar på TE uttrycker elever att något intresse eller något som de tycker 

om har motiverat dem att välja en viss utbildning på gymnasiet. 

Även i diskussioner om eftergymnasial utbildning uttrycktes intresse som betydande i valet av 

högskole-/universitetsutbildning. 

NV6: Jag kom också på, det var nyligen jag kom på vad jag vill plugga inom. Under 

SACO-mässan. Jag är intresserad av materialdesign, civilingenjör… 

/ 

TT4: Jag har funderat på farkostteknik för jag tycker att den låter intressant, […] 

4.1.2 Ointresse (ogillar, tråkigt) 

I motsats till Intresse uttryckte vissa elever att de valt bort eller funderar på att välja bort 

utbildningar som de inte var intresserade av. I valet av gymnasieutbildning säger flera elever på TE 

att de valt bort NV på grund av att de inte gillar biologi. 

TD3: […] Och sen så tänkte jag att tekniklinjen var bättre än natur också, för jag gillar 

inte biologi.[…] 

[…] 

TD2: Jag gillar inte Natur eller jag gillar inte typ biologi. 

Tydligast är detta på TT där samtliga fyra elever uppger att de valde TT för att de inte vill läsa biologi. 

Int: Kommer ni ihåg varför ni valde teknikprogrammet? 

TT2: Jag ville inte gå natur. 

(Skratt.) 

TT3: Exakt. 

TT1: Samma. 

Int: Ni ville inte gå natur. Varför då? 

TT1: Jag ville inte läsa biologi. Jag tycker inte om det. 

(Skratt.) 

Alla: Samma här. 

På TD blev Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) bortvalt eftersom elever uttryckte att de inte var 

intresserade av det. 
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TD3: […] Och så kollade jag samprogrammen, det är såhär ingenting som jag är intresserad av 

där, så då kände jag såhär: ”Det är bättre att göra någonting som jag är intresserad av.” 

[…] 

TD6: […] och jag ville definitivt inte gå samhäll, för det var inte min grej. 

TD5: Det var det jag också kände. 

Att uttrycka att ett program ”inte är min grej” kan antingen ses som att eleven inte har något intresse 

för det som utbildningen innehåller eller som att eleven inte besitter de egenskaper som gör någon 

framgångsrik inom programmet. För att få veta vad eleven menar hade en följdfråga krävts. Längre 

fram diskuteras uttalanden som kan höra hemma i flera kategorier. 

En elev på TI sa att hon inte velat gå TT eftersom det verkade tråkigt. 

TI2: […] Och sen så ville jag inte gå teknikvetenskap för det verkade tråkigt, […] 

På TS uttryckte en elev att hon tyckte att arkitekturämnet hade blivit långtråkigt under 

gymnasietiden och därför tvivlade på om hon vill arbeta med det. 

TS3: Nej, jag tror att det är att arkitekturen blir långtråkig. Att det blir liksom, kommer det att 

bli kul då att va arkitekt då om man tycker att rita fyra hus som är likadana är tråkigt? Då 

kanske det blir jobbigt att bli arkitekt (B: Ska man jobba med att va arkitekt i fyrtio år…) också 

för att man ska göra det hela livet. Och rita likadana hus. 

4.1.3 Bredd 

Flera elever på TT och NV uppger att de valt gymnasieutbildning eftersom den är bred. Olika 

argument för att välja en bred utbildning på gymnasiet kan vara behörighet till många olika 

universitetsstudier, att man inte vet vad man vill bli, att man kan ändra sig på vägen, att man inte vill 

rikta in sig på något speciellt. 

NV1: Precis det är ett högskoleförberedande program och den täcker ju alla krav som ett 

universitet vill ha. 

/ 

NV4: […] Och då när man har haft ”vilken linje ska jag välja” så blir det ”men ta någonting som 

täcker mycket så du kan bli någonting”, alltså så man kan ändra sig på vägen om man vill. 

/ 

NV6: […] Och jag var bara, visste inte vad jag ville bli, så jag tänkte att jag tar natur för det ger 

öppna dörrar för universitetet. 

/ 

TT1: […] Jag ville inte rikta in mig på något speciellt och teknikvetenskap kändes som bredast så 

det var därför jag valde det. 

/ 

TT3: Jag valde mellan teknik och natur, för jag ville ha en bred linje för jag vet fortfarande inte 

vad jag vill jobba med i framtiden. 

En elev på TS ville gå NV med anledning av att programmet öppnar flest dörrar. 

TS1: Ja. Jag ville också gå natur från början för att jag visste att den öppnar flest dörrar. […] 
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En elev på TD har angett bredd som ett motiv till att välja TD. Bredden på TD ställs här i relation till 

det estetiska programmet som hon skulle ha börjat men som blev inställt. 

TD5: Först tänkte jag välja, eller jag valde estet. Sen den skolan, de inställde estetlinjen så jag 

var tvungen att välja någon annan skola. Sen så gick jag till SYV och frågade henne såhära, jag 

vill fortfarande ha estet och sådär. Sen tänkte jag efter och bara: ”Nej vänta! Jag vill ha design 

och sånt. Fast jag vill ha lite bredare. Alltså med matte och ja, alla andra.” Och så frågade jag 

henne om det finns någon linje. Sen så tipsade hon mig om linjen Teknik Design och så jag bara: 

”Okej, tar den.” 

4.1.4 Taktik 

Ett val som faller inom ramarna för kategorin Taktik kan se lite olika ut. Generellt handlar det om att 

anpassa sin utbildning i relation till det mål man har. TS2 hade från början tänkt läsa NV men ändrade 

sig när hon upptäckte TS och såg att den var anpassad till att utbilda sig till arkitekt. 

TS2: Jag hade tänkt att gå natur först, men sen var jag på gymnasiemässan och då såg jag den 

här inriktningen och då tyckte jag att den verkade rolig. Jag hade… jag ville bli arkitekt, eller 

arkitekt var tanken egentligen. Och då kunde man tydligen gå natur först, eller som jag hade 

sett innan. Men sen så var den här bättre anpassad. 

Elever uttrycker att de gör vissa val för att minska arbetsbelastningen (eller svårhetsgraden som är en 

form av arbetsbelastning). 

TS1: Ja. Jag ville också gå natur från början för att jag visste att den öppnar flest dörrar. Men 

det tyckte inte mina föräldrar att jag skulle gå, för de trodde att matten och fysiken skulle vara 

för svår för mig. […] Och sen var inte Matte 4 och Fysik 2 obligatoriskt, så då kände jag att om 

jag inte orkar det så behöver jag inte läsa det om jag inte vill… 

En annan typ av taktik kan vara att välja en utbildning som man tror att man skulle kunna göra bättre 

än en annan. 

TT4: Jag stod och skiftade mellan teknik-info och teknikvetenskap. Jag tyckte båda lät 

intressant, sen så valde jag teknikvetenskap för att det kändes som något som jag skulle kunna 

göra bättre än teknik-info. 

Eftersom att en del av gymnasieutbildningen består av valbara kurser kan valet av dessa även 

innefatta taktiska val. Eleverna på TD diskuterar både möjligheten att läsa Fysik 2 efter gymnasiet 

(basår och Komvux) och universitetsutbildningar till vilka Fysik 2 inte är ett behörighetskrav. 

TD5: Jag har kollat bara högskolor som behöver behörighet såhär fysik. Finns det någon 

högskola som inte behöver fysik? 

TD1: Det beror på vilken linje. 

TD3: Jag tror inte någon civilingenjörslinje. 

TD4: Man kan välja basgrejen och läsa fysik och matte. 

TD3: Man kan gå typ en extra termin bas. 

TD1: Komvux. 

TD5: Komvux? 
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TD1: Det är det, jag ska förmodligen välja Industridesign och Industridesign i vissa skolor 

behöver man inte fysik… alls. 

(fnitter) 

TD3: Jag känner att om jag skulle bli intresserad av det så skulle jag kunna läsa det på Komvux. 

Jag känner bara att jag orkar inte det nu. Fysik 1 räckte. (skratt) 

TD1: När jag kollade på den, jag bara: ”Yes! Ingen fysik.” 

På NV pratas det inte taktik förutom en elev som tycker att hon läser onödiga ämnen utifrån det mål 

hon har. 

NV2: […] sen har jag ändrat mig igen och jag vill bli civilingenjör. Så det är ändå bra att jag gick 

natur, men jag hade kunnat valt teknik istället om jag visste det i förväg. 

Int: Ja, just det. Men natur fungerar ju också. 

NV2: Det fungerar, men jag tycker att det är lite onödigt att jag läser vissa ämnen som är 

onödiga, tycker jag. 

En annan typ av taktik som kommer fram är hur man kan komma in på det man vill trots att man inte 

kommer in. En elev på TS berättar om hur hon valde TD som andrahandsval, delvis med syfte att 

kunna byta till den inriktning hon egentligen ville gå. 

TS1: Jag hade design som andrahandsval, men det var mest för att den var lik, och sen om man 

kommer in här och säger till skolan att man vill byta till arkitektur så vill ju de gärna hjälpa en 

med det så att de inte förlorar sin skolpeng. 

Även på vissa högskolor finns det andra sätt att komma in än att söka direkt till den utbildning man 

vill gå. En elev på TI överväger att läsa tekniskt basår trots att hon är fullt behörig eftersom hon efter 

basåret kommer in på KTH. 

TI2: […] Jag funderar på det här tekniskt basår för att få… då får man ju sen extra… eller man 

kommer in på KTH det vet jag, eller alltså om jag kommer in på basåret så kommer jag in på 

KTH sen efter. […] 

4.1.5 Status 

Ett val kan grunda sig på den status personen i fråga upplever att produkten av valet ger. På NV 

uttryckte flera elever att status kan påverka deras val. Eleverna berättar att det är viktigt för deras 

föräldrar att barnen väljer en utbildning där man ”blir någonting”, vilket verkar syfta på yrken som 

läkare eller tandläkare. 

NV4: Och sen kanske familjen säger ”Du ska bli en doktor”. Det är det man får höra. Alltså alla 

mångkulturella familjer. Föräldrarna vill att du ska plugga på en linje där du kan bli någonting. 

[…] 

NV2: […] och sen att, som NV4 säger, alltså föräldrarna som kommer från ett fattigt land vill 

alltid att barnet ska bli så bra och framgångsrikt som möjligt. De vill ju vårt bästa. Då tänker 

man mest läkare och tandläkare för de är de mest uppsatta […] 

[…] 
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NV1: […] Så jag har alltid varit bestämd att jag ville ta natur. Och mina föräldrar var glada för 

det. De var, som I säger, de vill att du ska bli någonting i livet. Och det är klart att de blir stolta 

och glada över att du blir någonting så viktigt. Förstår du? (Int hummar) Så det är därför. 

När eleverna på TT pratar om vad de vill göra efter gymnasiet uttrycker de att de vill studera till 

civilingenjör. 

Int: Har det klarnat nu? 

TT3: Alltså lite mer. För nu tänker jag civilingenjör, fast jag har inte tänkt på själva inriktningen, 

djupare. Så jag måste kolla runt lite (skratt). 

TT1: Samma sak här också. Jag visste inte vad jag ville gå innan, men nu har det blivit, aa, men 

civilingenjör låter bra. 

TT3: Ja, exakt. (skratt) 

TT1: Det känns bra. 

Anledningen till att de vill bli civilingenjörer är att det ”låter bra” eller ”känns bra”. Samma elev, TT1, 

säger att det är viktigt att utbildningen hon väljer är ”hög och bra”, där ”hög” kan tolkas som status. 

TT1: […] Jag vet att jag nog, med största sannolikhet, vill gå någon civilingenjörsinrikting dårå, 

men jag vet inte riktigt vad. Det är svårt. Det finns så mycket att välja mellan. Jag har ingen 

aning om vad jag vill göra i framtiden. 

Int: Vad är viktigt när du väljer? 

TT1: Att det ska va en såhär hög och bra utbildning som man kan få något bra jobb med sen. 

Och… mycket kunskap, typ… 

Att gå en utbildning på en bra skola lockar en elev på TS. 

TS5: Ja, och sen så var min pappas kompis på middag hos oss och han sa att hans kompis 

dotter, typ, studerade till arkitekt i typ Danmark. Och de har Skandinaviens bästa arkitektskola 

så jag tänkte söka dit. Det är vad jag tänkt göra. 

Två elever på NV berättar om hur de valde NV för att kunna tävla mot sina äldre bröder. 

NV6: […] Det är mer, när min storebrorsa tog natur, han är tre år äldre än mig, när han tog 

natur, jag tog det som en utmaning. Jag gillar att tävla mot honom. 

[…] 

NV5: […] Jag var som henne (NV6). Jag har alltid varit tävlingsinriktad med min bror, för jag 

gillar det här: ”men vet du vad, jag har bättre betyg än dig”. Så det har alltid varit det där 

egentligen, så när han valde natur, så såg jag ju honom studera och själv ville jag ju biologi så 

det var inte ”nej nej nej!” […] 

Att tävla kan ses som ett sätt att mäta status, där de tävlande erhåller en viss status kopplad till 

placeringen i tävlingen. 

Så i Statuskategorin kan elevernas resonemang sammanfattas med att få status genom ett yrkesval 

som läkare, tandläkare, doktor eller civilingenjör, att välja en utbildning som är ansedd eller att 

uppnå status genom att vinna en tävling. 
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4.1.6 Arbetsbelastning 

Den förväntade arbetsbelastningen spelar in när elever väljer utbildning. Här definieras 

arbetsbelastning både som ”mycket jobb” och när något uppfattas som svårt. Elever i TD uttrycker 

att de har valt bort NV och TT på grund av en för hög arbetsbelastning. 

TD3: Jaaa. Alltså, det är typ lite samma saker, men det var ju såhär, Natur eller Teknik, det är 

såhär väldigt seriöst typ. Det är väldigt mycket jobb. 

[…] 

TD2: Jag gillar inte Natur eller jag gillar inte typ biologi. (fnitter) Och det verkar väldigt seriöst. 

TD1: Tunga ämnen. 

TD2: Ja, tunga ämnen. 

En elev på TS blev avrådd från att välja NV eftersom hennes föräldrar trodde att matten och fysiken 

skulle vara för svår. 

TS1: Ja. Jag ville också gå natur från början för att jag visste att den öppnar flest dörrar. Men 

det tyckte inte mina föräldrar att jag skulle gå, för de trodde att matten och fysiken skulle vara 

för svår för mig. […] Och sen var inte Matte 4 och Fysik 2 obligatoriskt, så då kände jag att om 

jag inte orkar det så behöver jag inte läsa det om jag inte vill… 

Likväl som att arbetsbelastningen kan ses som för hög kan en för låg arbetsbelastning också 

avskräcka. På TD valde flera elever mellan att läsa estetiskt program inriktning bild (ES bild) och TD. 

De uttrycker att de valde TD eftersom det är mer ”seriöst” än ES bild. 

TD2: […] Och jag valde nog för att det är ju seriöst, men samtidigt får jag inslag av bild och de 

här roliga ämnena som jag gillar. Så det var därför jag valde det tillslut. 

[…] 

Int: […] så när du inte kunde gå estet då började du tänka om. 

TD5: Jaaa. Alla bara: ”Estet, det är typ såhära, vet inte, det är en lallskola, eller lallinje.” 

(fnitter) 

TD2: Jaaa, jag tänkte också så, att jag kanske måste vara lite seriös. 

TD5: Ja, då är det här lite seriösare. 

I valet av universitetsutbildning pratas det också om arbetsbelastning som något som vägs in i val av 

utbildning… 

TT4: Jag har funderat på farkostteknik för jag tycker att den låter intressant, men sen så kollade 

jag vad de läste och jag kände då: oj. Men det kanske är värt det i alla fall, så jag pendlar… 

… eller val av högskola. 

TI2: […] Men sen vet jag inte riktigt om jag vill gå KTH. Jag vet inte om jag vill plugga så mycket. 

Alla blir avskrämda: ”70 procent hoppar av”. 

Så det verkar som att i fall där en hög arbetsbelastning befaras tvekar eleverna att göra det valet. 
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4.1.7 Personliga egenskaper 

Även Personliga egenskaper kan ligga till grund för ett utbildningsval. Egenskaper som kopplas till 

denna kategori är: nyfikenhet, tekniskt självförtroende, kreativitet, vill hjälpa till samt vill inte 

bestämma över folk. För vissa elever kan det vara motiverande att välja något som man känner sig 

bra på. En elev på TI angav samtidigt som hon uttryckte intresse för teknik som en anledning till att 

hon valde TE även att hon tyckte att hon var bra på tekniska saker. 

TI2: Jag hade mer… eller jag visste att jag vill välja teknik, för jag tyckte att teknik var jätteroligt 

i grundskolan. Alltså träslöjd och sånt. 

TI1: Just det! Det tyckte jag också… teknik. ”Åh, jag vill gå teknik!” 

TI2: Precis! Och jag tyckte jag var bra på tekniska saker. 

En elev hade en ambition att jobba som byggingenjör, men sedan när hon fick följa med en 

byggingenjör upplevde hon att hon inte skulle klara av det eftersom hon inte anser sig vara tuff och 

kunna bestämma över andra. 

TD4: Först så ville jag plugga inom såhär bygg. Och sen när jag var i mitt hemland […] då fick 

jag följa med en kompis till brorsan. Han jobbar som ingenjör inom bygg och sånt. Då tyckte jag 

inte det var roligt alls. (skratt alla) Nej, nej, nej, jag skulle inte klara det. Så bytte jag typ bana. 

Först så hade jag valt fysik för att kunna komma in på den inriktningen, sen tog jag bort den 

och tog biologi istället. Så att jag har behörighet till sjuksköterska. 

[…] 

Int: Men vad var det som fick dig, när du fick göra det här besöket […], vad var det som fick dig 

att… 

TD4: Alltså, man måste kunna, jag vet inte, bestämma över andra liksom, vilket jag inte kan 

göra det. Nej, man måste vara tuff. 

4.1.8 Arbetsmarknad 

För att välja yrke och högre utbildning blev en elev rekommenderad av sina föräldrar att undersöka 

vilka yrken som det kommer att bli brist på i framtiden för att för få utbildar sig till dessa. 

TI2: […] Jag frågade mamma och pappa och då var det såhära: ”Kolla på dom jobben som man 

behöver senare liksom, eller dom där, alltså där man behöver arbetskraft senare för det är inte 

så många som pluggar till det.” 

Samma elev pratar om fjärde året på TE och att hon är osäker på om det leder till jobb. 

TI2: Man kan ju ta det här fjärde året, men det verkar inte vara så många som vill det, för då 

blir man ju gymnasieingenjör. Jag vet inte hur mycket man får på det. 

Ett annat perspektiv på som framkom var fördelen av att vara mobil på en global arbetsmarknad. 

TD4: Jag vet inte, det kanske är enklare för mig. Jag vet inte, ska jag bo här i Sverige eller ska 

jag flytta tillbaka efter examen. Då kanske sjuksköterska är enklare att få jobb i både […] och 

Sverige. 

Att vara unik på arbetsmarknaden är motiverande för två av eleverna på TT. 

Int: På vilket sätt motiverar det dig? 
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TT2: Typ att det kanske kan vara bra på arbetsmarknaden. Till exempel det är inte så många 

tjejer som är civilingenjörer, så det kanske kan vara en bra grej att bli det. 

[…] 

TT3: Det är typ samma som TT2 sa. Att det är för få tjejer på just den här inriktningen. 

4.1.9 Andra tjejer 

I valet till gymnasiet uttrycker flera elever på TD att förekomsten av kvinnliga klasskamrater hade 

betydelse för deras val. 

TD1: Ja, och sen så hade jag också hört att [skolans namn] var en av de få som hade tjejer på 

tekniklinjerna. Alltså mer tjejer. 

TD2&3: Ja, det hörde jag också. 

(skratt) 

TD3: Det var ändå viktigt. 

TD2: Ja. 

TD1: Jomen så att man inte känner att man är ensam tjej i en hel killklass liksom. 

En av eleverna på TI uttrycker samma önskan att inte vara ensam tjej. 

TI2: När man kommer hit, eller på öppet hus, så frågade jag hur många tjejer det var i 

klasserna, för man vill inte… eller jag vill inte vara ensam tjej i alla fall, för det blir ändå en 

speciell grej, [nu är vi ändå tre]. Men… de flesta bara skrattade när man kom hit och frågade 

om det. Man togs som typ ett skämt kändes det som. Men sen så när man började, det vart 

bättre då. 

För en elev på TD var förekomsten av andra kvinnliga elever avgörande för val av inriktning. 

TD4: Det var ett misstag. För egentligen skulle jag ha gått Arkitektur istället, men när jag kom 

till öppet hus så sa de att: ”Aaa, det brukar inte vara så många tjejer som går på Arkitekt.” Då 

tog jag Design istället. 

På TT uttrycker elever istället att bristen på kvinnliga elever har motiverat dem att välja TE. 

TT2: Jag känner att eftersom det är så få tjejer som går teknik så känns det som att det 

motiverar en att välja det som ingen annan, eller som många tjejer inte gillar. Jag vet inte hur 

jag ska förklara.. 

Int: På vilket sätt motiverar det dig? 

TT2: Typ att det kanske kan vara bra på arbetsmarknaden. Till exempel det är inte så många 

tjejer som är civilingenjörer, så det kanske kan vara en bra grej att bli det. 

Int: Kommer du ihåg när du började tänka på det? 

TT2: Nej, jag vet inte, det var kanske innan gymnasiet när jag skulle välja linje. För jag visste 

från början att jag inte skulle gå natur så då var det antingen teknik eller kanske något annat 

inom teknik, kanske arkitektur. Det blev som det blev, jag kommer inte ihåg varför riktigt. 

[…] 

TT3: Det är typ samma som TT2 sa. Att det är för få tjejer på just den här inriktningen. 
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4.1.10 Ekonomi 

Ett par motiv som rör ekonomi kom fram i intervjun med NV-eleverna. Det första var att utsikten att 

inte tjäna så bra med pengar fick en elev att välja bort ett yrke. 

Int: Ja. NV1, vet du vad du vill göra efteråt? 

NV1: Jag tänker mest på det jag gillar och pengar också, såklart, som är viktigt i framtiden. Så 

jag ville bli toxikolog, men jag vet att de tjänar inte så jättebra. 

Det andra var en tolkning av förslaget om att kvinnliga studenter på IT-utbildningar inte behöver 

betala tillbaka studiemedlet. 

NV2: Ja, jag har redan bestämt det där. Civilingenjör industriell ekonomi. 

Int: Okej. 

NV2: Jag har bara en fråga till dig: Vet du om den räknas som ett teknikprogram så att tjejer, 

vet du, får… vad heter det… (fniss) Du vet vad jag menar? Om en tjej väljer ett teknikprogram så 

behöver de inte betala tillbaka. 

4.1.11 Betyg 

Två elever anger att deras betyg spelar in när de gör sina val. I ena fallet har utnyttjandet av sina 

höga betyg styrt en elev att välja NV. 

NV5: Jag håller med er båda två. Det är ju det här med att man inte vet, och sen att 

man har haft bra betyg så att de inte går till spillo. […] 

Betygen kan också verka styrande för val av högre utbildning, där valet anpassas till vad betygen 

räcker till. 

TI2: […] jag har inte riktigt de betygen för att komma in på KTH på den kursen, så då så blir det 

någon av de mindre sökta, eller vad man säger. 

4.1.12 Närstående föregångare 

Vissa elever motiverade sina val med att personer i deras närhet har gått eller går en utbildning. NV2 

valde NV eftersom de flesta i hennes släkt går natur. 

NV2: […] jag valde mest för de flesta i min släkt de går natur […] 

TD1 fick upp ögonen för TD eftersom hon hade en kompis som gick där. 

TD1: […] Men då hade jag en kompis som går här, som gick här, och gick Teknik Design […] 

TD2 vill gå Civilingenjör inriktning industriell ekonomi eftersom hennes kompis går den. 

Int: Industriell ekonomi? 

TD2: Ja, precis, den! Den har jag tänkt, eller jag kollar på den för en av mina kompisar går där, 

[…] 

Man kanske kan tänka sig att elevernas närstående har uttryckt sig positivt om respektive 

utbildningar och att det är därför valen lockar. Detta uttalas hursomhelst inte i intervjuerna utan här 

motiveras valet enbart med släktens respektive kompisens närvaro. 

När kärnkategorin Beslutsgrund framträdde/skapades återstod ett antal kategorier som inte tycktes 

falla under Beslutsgrund, men ändå vara relaterade till den på något sätt. Kategorierna Familj, 
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Kompisar, Situationer, Medier, Grundskolan, Öppet hus, Skoltrötthet och SACO-mässan undersöktes 

och gemensamt för dessa var att alla påverkade olika kategorier inom Beslutsgrund på något sätt. 

Dessa fick därför samlas i kategorin Influenser och beskrivs i kommande avsnitt. Alla kategorier inom 

Beslutsgrund har här inte visat sig påverkas av Influenser utan kan verka mer självbestämmande. 

4.2 INFLUENSER 
Faktorer som påverkar kategorierna inom Beslutsgrund sammanfattades i kategorin Influenser och 

kunde delas in i underkategorierna: Familj, Kompisar, Situationer, Medier, Grundskolan, Öppet hus, 

Skoltrötthet och SACO-mässan. Alla dessa Influenser påverkar på olika sätt Beslutsgrund. De olika 

sätten kan beskrivas antingen som: 

• information, som i fallet med TD2 vars mamma hittade information i tidningen,  

• värderingar, som eleverna på NV vars föräldrar vill att deras barn ska ha ett statusfyllt jobb, 

• fysiska artefakter, som eleven på TT:s pappa som köpte teknikleksaker till henne, 

• konkurrenter, som bröderna till två av NV-eleverna. 

4.2.1 Familj 

En stor del av inflödet av information, åsikter, attityder och värderingar kommer från elevernas 

familjer. Familjen bidrar på olika sätt till kategorierna inom Beslutsgrund. I den första intervjun på NV 

framkom föräldrarnas roll som påverkansfaktor tydligt. 

NV4: Och sen kanske familjen säger ”Du ska bli en doktor”. Det är det man får höra. Alltså alla 

mångkulturella familjer. Föräldrarna vill att du ska plugga på en linje där du kan bli någonting. 

[…] 

NV1: […] Så jag har alltid varit bestämd att jag ville ta natur. Och mina föräldrar var glada för 

det. De var, som NV4 säger, de vill att du ska bli någonting i livet. 

[…] 

NV2: […] och sen att, som NV4 säger, alltså föräldrarna som kommer från ett fattigt land vill 

alltid att barnet ska bli så bra och framgångsrikt som möjligt. 

Här uppger eleverna att föräldrarna ”vill att du ska bli något” vilket kan ses som att status är viktigt 

för föräldrarna. 

En annan typ av påverkan som rör status bidrar två av elevernas bröder med.  

NV6: […] Det är mer, när min storebrorsa tog natur, han är tre år äldre än mig, när han tog 

natur, jag tog det som en utmaning. Jag gillar att tävla mot honom. 

[…] 

NV5: […] Jag var som henne (NV6). Jag har alltid varit tävlingsinriktad med min bror, för jag 

gillar det här: ”men vet du vad, jag har bättre betyg än dig”. Så det har alltid varit det där 

egentligen, så när han valde natur, så såg jag ju honom studera och själv ville jag ju biologi så 

det var inte ”nej nej nej!” […] 

Familj kan även influera Beslutsgrund Personliga egenskaper. 
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TD2: Jag valde teknikprogrammet för att min mamma sa att det kanske skulle passa mig (alla: 

fnitter). Hon såg det i tidningen nånstans och jag har alltid varit intresserad av bild och liksom 

design och liksom rita och lite sånt. 

/ 

NV7: […] Men de [föräldrarna] har varit jättestöttande när jag har berättat att jag vill jobba 

inom juridik. När jag förklarade för dem varför så sa de att det är jättefint, det passar min 

personlighet. 

Det finns många exempel på hur föräldrar influerar Beslutsgrund Intresse. Exemplen handlar både 

om föräldrarna som förebilder och där föräldrarna aktivt (men kanske inte medvetet) har 

uppmuntrat ett intresse.  

TI1: Båda mina föräldrar håller på med datorer, jag har också varit intresserad av det. 

/ 

TS6: Min mamma, tror jag. Hon jobbar… eller hon är någon såhär avdelningschef på […], på 

bostad och sånt. Och hon jobbar mycket med att såhär bygga hus, så… och inte 

inredningsarkitekt, men det var på något sätt där som det började: ”Åh, det här är roligt”. Nåt 

sånt. 

/ 

TT4: […] Och pappa också, teknikleksaker. 

/ 

TT1: Det är svårt. Jag vet inte riktigt vad som motiverade mig. Det är väl bara min familj skulle 

jag tro. De har uppmuntrat tekniska prylar. De har köpt lego och saker att bygga hela tiden. Jag 

vet inte. Pappa och hans morbror bygger mycket på vårt lantställe. 

Även Beslutsgrund Arbetsmarknad influeras av föräldrar. TI2 får råd av sina föräldrar att inrikta sig på 

yrken där behovet av arbetskraft förväntas bli stort. 

TI2: […] Jag frågade mamma och pappa och då var det såhära: ”Kolla på dom jobben som man 

behöver senare liksom, eller dom där, alltså där man behöver arbetskraft senare för det är inte 

så många som pluggar till det.” […] 

Elevernas föräldrar verkar fungera som förbilder, rådgivare eller leverantör av intresseskapande 

leksaker (artefakter). De äldre bröderna som influerade två elever på NV verkar ha varit både 

förebilder och konkurrenter. 

4.2.2 Kompisar 

Kompisar har en del i influerandet också. En elev på TD berättar att ”alla” sa att Estetiska 

programmet (ES) är en ”lallinje”. 

TD5: Sen så tipsade hon mig om linjen Teknik Design och så jag bara: ”Okej, tar den.” Jag 

bestämde mig inom en dag. 

Int: Snabbt! Du ville inte läsa… så när du inte kunde gå estet då började du tänka om. 

TD5: Jaaa. Alla bara: ”Estet, det är typ såhära, vet inte, det är en lallskola, eller lallinje.” 
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Med tanke på ordvalet ”lallinje” verkar det troligt att åsikten kommer från jämnåriga och vilkas 

åsikter dessutom påverkar TD5, eventuellt kompisar. Att benämna något som en ”lallinje” kan syfta 

på att programmet har så låg arbetsbelastning att eleverna har tid att gå runt och sjunga, lalla. 

”Lallinje” kan också tolkas som nedsättande, det vill säga att ES anses ha lägre status än andra 

program. 

4.2.3 Situationer 

I två fall kom situationer att så starkt påverka Beslutsgrundprofilen att dessa blev avgörande för 

Valet. 

TD4: Först så ville jag plugga inom såhär bygg. Och sen när jag var i mitt hemland […] då fick 

jag följa med en kompis till brorsan. Han jobbar som ingenjör inom bygg och sånt. Då tyckte jag 

inte det var roligt alls. (skratt alla) Nej, nej, nej, jag skulle inte klara det. Så bytte jag typ bana. 

Först så hade jag valt fysik för att kunna komma in på den inriktningen, sen tog jag bort den 

och tog biologi istället. Så att jag har behörighet till sjuksköterska. 

[…] 

Int: Men vad var det som fick dig, när du fick göra det här besöket […], vad var det som fick dig 

att… 

TD4: Alltså, man måste kunna, jag vet inte, bestämma över andra liksom, vilket jag inte kan 

göra det. Nej, man måste vara tuff. 

TD4 upplevde som konsekvens av arbetsplatsbesöket att hon skulle behöva anta en roll som hon inte 

mäktar med. Hon omvärderade därför sitt yrkesval och beslutade sig för att välja en annan 

utbildning. 

En elev på NV berättar om hur situationen på hennes sommarjobb motiverade henne att vilja plugga 

vidare. 

NV6: Jag jobbade i en vanlig […]. Men jag jobbade under en man som var väldigt sexistisk som 

ansåg att unga tjejer som jag inte vet någonting egentligen. Och det fick mig att bli väldigt arg. 

Jag tänkte att han ska inte få se ned på mig för att: ett, jag är kvinna, två, för att jag är ung. Så 

jag tänkte: om jag inte pluggar till någonting som kan göra mig högre ställd så kommer jag att 

bli behandlad så för resten av mitt liv. […] Men absolut, jag vill jobba… eller vad säger jag, jag 

vill plugga. Så att jag inte ska behöva jobba med människor som han igen. 

Motivet till att plugga vidare; att plugga någonting som kan göra henne ”högre ställd” kan ses som en 

önskan om att plugga sig till status. När NV6 fick frågan hur hon hanterade situationen just då 

berättar hon om hur hon i diskussion med sin pappa får råd om att ”plugga sig uppåt”. 

NV6: […] Och då sa min pappa att om du inte pluggar. Han sa: det är sorgligt, men kvinnor blir 

behandlade på det här sättet av vissa människor. Han sa att för din egen skull, gör dig själv till 

en person som ingen kan behandla dåligt. Så då sa han att bland annat kan du uppnå det 

genom att plugga dig uppåt. 

Så förutom situationen som influens till Beslutsgrund förmedlade elevens pappa en värdering om att 

plugga sig till status. 
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4.2.4 Medier 

Medier, såsom TV och tidningar, har haft betydelse för flera elevers Beslutsgrund. En elev på NV 

berättar att TV-kanalen National Geographic var avgörande för hennes intresse för biologi och andra 

naturvetenskaper. 

NV1: Jag har alltid varit intresserad av biologi. När jag var liten.. Istället för att titta på 

skräpet som finns i vanlig TV så kollade jag baaara på National Geographic. Så det var 

liksom, jag var typ en mininörd. Så det är därför, jag fick intresset därifrån. Intresse för 

allt möjligt: astronomi, biologi, kemi. […] 

En elev på TD berättar att hennes mamma såg TE/TD i tidningen. Informationen i tidningen har 

förmedlat en bild av TE/TD som elevens mamma har uppfattat skulle passa dottern. 

TD2: Jag valde teknikprogrammet för att min mamma sa att det kanske skulle passa 

mig (alla: fnitter). Hon såg det i tidningen nånstans och jag har alltid varit intresserad 

av bild och liksom design och liksom rita och lite sånt. 

4.2.5 Grundskolan 

Två elever på TT berättar om hur tekniken i grundskolan stärkte deras teknikintresse. En av eleverna 

tror också att mer teknik i grundskolan kan öka intresset för teknik hos kvinnliga elever. (När 

eleverna pratar om hur grundskolan har stärkt deras intresse skulle man kunna tänka sig att läraren 

har förmedlat tekniken på ett tilltalande sätt.) 

Int: Finns det något som har stärkt ert teknikintresse? 

TT4: Lite en kombination kanske men tekniken i grundskolan var relativt rolig för att 

man byggde ju saker och det var kul. […] 

[…] 

TT1: […] Tekniken i åttan och nian också kanske. 

Int: Vad fick ni göra då? 

TT1: Bygga saker. Vi fick göra spagettibroar det var ganska roligt. Och råttfällebilar. 

Inte så mycket däremot, det tycker jag var lite tråkigt. Det var bara ett år sammanlagt. 

Jag tycker man borde ha mer teknik i skolan. 

Int: Tycker ni att det är viktigt? 

TT1: Ja, jag tror fler tjejer kan bli intresserade om de får chansen att ha teknik i 

grundskolan. Det är många som inte riktigt vet vad det är för någonting när de väljer 

gymnasium sen. 

Även eleverna i TI pratar om att tekniken i grundskolan fick dem att välja teknik. 

TI2: Jag hade mer… eller jag visste att jag vill välja teknik, för jag tyckte att teknik var 

jätteroligt i grundskolan. Alltså träslöjd och sånt. 

TI1: Just det! Det tyckte jag också… teknik. ”Åh, jag vill gå teknik!” 

En elev på NV berättar om att intresset för biologi fick utlopp i grundskolan. 
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NV5: […] Jag, i alla fall, är väldigt intresserad av biologi, eller jag var det i grundskolan. 

Jag tyckte att det var väldigt fascinerande med ämnet biologi och det är ju natur som 

har mycket biologi, kemi och såna ämnen. 

4.2.6 Öppet hus 

Några av de elever som tyckte det var viktigt med andra kvinnliga elever på TE sökte och fick 

information på skolans öppet hus. 

TI2: När man kommer hit, eller på öppet hus, så frågade jag hur många tjejer det var i 

klasserna, för man vill inte… eller jag vill inte vara ensam tjej i alla fall, för det blir ändå 

en speciell grej, [nu är vi ändå tre]. Men… de flesta bara skrattade när man kom hit 

och frågade om det. Man togs som typ ett skämt kändes det som. Men sen så när man 

började, det vart bättre då. 

/ 

TD4: Det var ett misstag. För egentligen skulle jag ha gått Arkitektur istället, men när 

jag kom till öppet hus så sa de att: ”Aaa, det brukar inte vara så många tjejer som går 

på Arkitekt.” Då tog jag Design istället. 

 

4.2.7 Skoltrötthet 

En elev på TD beskriver en känsla av skoltrötthet i nian, vilken verkar få henne att vilja minska 

arbetsbelastningen i gymnasiet. 

TD3: […] Natur eller Teknik, det är såhär väldigt seriöst typ. Det är väldigt mycket jobb. 

Jag vet inte, jag kände när jag gick i nian att jag inte skulle orka det, jag var 

jätteskoltrött redan då. Så jag ba: ”Neeej”. 

4.2.8 SACO-mässan 

I ett fall berättar en elev på NV att hon under SACO-mässan kom på att hon är intresserad av 

materialdesign. 

NV6: Jag kom också på, det var nyligen jag kom på vad jag vill plugga inom. Under 

SACO-mässan. Jag är intresserad av materialdesign, civilingenjör… 

Sannolikt finns det fler sätt på vilket Influenser som tas upp här influerar och Influenser som ännu 

inte upptäckts påverkar Beslutsgrund. Ytterligare datainsamling skulle kunna bidra till fler kategorier 

eller fylligare beskrivningar av de existerande kategorierna. 

4.3 VAL 
Efter att ha sammanställt vad som påverkar och har påverkat elevernas val uppkom frågor som: Vad 

resulterar Beslutsgrund i? Vad leder en sammanvägning av alla faktorer som spelar in i val av 

utbildning/yrke till? 

För att samla data om elevernas utbildningsval och framtida ambitioner gick jag tillbaka till de 

kodade intervjuerna och hittade en mängd data som kunde delas in i sex kategorier: Gymnasieval, 

Yrkesval, Befattningsval, Val av sektor, Utbildningsval och Högskole-/universitetsval. Mängden av de 

sex kategorierna kallades Val och utgör den sista länken i modellens kedja.  
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Gymnasieval som framkommit under intervjuerna är: Teknikprogrammet (TE), TE inriktning Design 

och produktframtagning (TD), TE inriktning Samhällsbyggnad och miljö (TS), TE inriktning 

Informations- och mediekunskap (TI), TE inriktning Teknikvetenskap (TT), 

Naturvetenskapsprogrammet (NV), Estetiska programmet inriktning bild (ES bild), 

Samhällsprogrammet (SP). 

Yrkesval som framkommit under intervjuerna är: läkare, civilingenjör, biokemist, sjuksköterska, 

flygledare, arkitekt. 

Befattningsval som framkommit är: chef 

Val av sektor: vården 

Utbildningsval: juridik, gymnasieingenjör, arkitektlinjen, civilingenjör, civilingenjör inriktning 

bioteknik/samhällsbyggnad/industriell ekonomi/farkostteknik/datateknik/energi och miljö, 

inredningsdesign, tekniskt basår, biokemi 

Högskole-/universitetsval: KTH, Konstfack, Lund  
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5 RESULTAT EFTER LITTERATURSTUDIE 

Efter inläsningen av litteratur på kunskapsområdet studieval och kön framträdde nya perspektiv på 

de kategorier som modellen i Figur 10 och Figur 11 är uppbyggd av. Genom att uppdatera modellen 

med nya kategorier, egenskaper och dimensioner och ta bort de kategorier som fått nya namn 

framträder en modell (Figur 12) med 13 olika anledningar (istället för tolv) till en elevs val eller 

bortval av utbildning. 

 

Figur 12: Modell efter litteraturstudie. 

Litteraturens bidrag till modellen har delats in i fyra avsnitt. I första avsnittet utvidgas kategorin 

Intresse. Två nya dimensioner av intresse framträder mot bakgrund av Krapp et al.’s (1992, refererad 

i Lindahl, 2003) definition av intresse. I det andra avsnittet ges ett utbildningssociologiskt perspektiv 

på modellen. Lidegrans (2009) avhandling ger information om hur familjens utbildningskapital har 

inflytande över ungas utbildningsval och bekräftar därmed Familjen som Influens. Broady och 

Börjesson (2008) beskriver hur en närhet till utbildningssystemet ger kännedom om detsamma och 

möjlighet att göra ”rätt” val (taktikval för vissa eller val som alstrar eget utbildningskapital). En 

diskussion i en NV-grupp om studie- och yrkesvägledares (SYV) roll som informatör gör att SYV kvalar 

in som en ytterligare Influens i modellen. I avsnitt tre visar sig social tillhörighet vara en bra 

beskrivning av ett par kategorier, vilka därmed byts ut. Självförmåga förekommer frekvent i 

diskussioner om studieval och kan även ses i resultatet från den här studien. Detta framförs i avsnitt 
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fyra. I avsnitt fem ger en ny studie (Stoet & Geary, 2018) som sett ett samband mellan jämställdhet 

och bortval av STEM ett nytt perspektiv på kategorin Status. Slutligen upptäcks en ny kategori, 

Nyttovärde, med stöd i EVT. 

5.1 INTRESSE 
Begreppet intresse definieras i Svensk ordbok (2009) som en ”spontan och lustbetonad inriktning av 

uppmärksamhet på ngt ämne, ngn företeelse e.d.”. Krapp et al. (1992, citerad i Lindahl, 2003) har 

gjort en forskningssammanställning och då funnit begreppet intresse i tre tolkningar beroende på 

”forskningsfrågornas teoretiska bakgrund och vilken metod man använt” (s. 52). I den första 

tolkningen beskrivs intresse som ett långvarigt personligt engagemang å ena sidan och en allmän 

nyfikenhet å andra sidan. De uttalanden som jag kategoriserat som Intresse är i flera fall intressen av 

mer bestående natur, i alla fall de intressen som legat till grund för gymnasievalet. ”Jag har alltid varit 

intresserad av biologi” och ”jag har alltid gillat miljöfrågan” är exempel på intressen som verkar ha 

funnits med eleverna under en längre tid. De två elever som uttrycker intresse för att läsa 

civilingenjörsutbildningar verkar drivas av mer nyfikenhet än ett väl grundat intresse. En av dem vill 

läsa farkostteknik eftersom hon ”tycker att den låter intressant”. Dessa iakttagelser skulle kunna ligga 

till grund för införandet av en ny dimension i kategorin Intresse. Precis som i Krapp et al.:s (1992, 

refererad i Lindahl, 2003) tolkning av intresse ovan skulle kategorin Intresse få dimensioner som 

ytterligare beskrivning av Intresses natur. Dimensioner som kan utläsas av Krapps tolkning och 

gruppintervjuerna är: 

Tid: Hur länge har personen haft intresset? Är det något som alltid 

funnits eller uppkom det nyligen? Uttalanden som illustrerar detta är 

eleverna som säger att de alltid gillat matte och den elev som uppger 

att hon blev intresserad av materialdesign när hon besökte SACO-

mässan. 

Spridning: Hur pass riktat är personens intresse? Är det specifikt eller 

generellt? Exempel på specifikt kontra generellt intresse skulle kunna 

vara intresset för datorer som en elev uppger som en anledning till 

att hon sökte TE, vilket kan jämföras med en elev som valde NV på 

grund av sitt intresse för biologi, kemi, astronomi med mera. 

Varför dessa inte upptäcktes under analysen utan först nu kan vara 

en kombination av ett litet dataunderlag, men jag tror framförallt att 

det på grund av en ovana hos mig vid metoden och hur begreppet 

dimension kan användas. 

5.2 ETT UTBILDNINGSSOCIOLOGISKT PERSPEKTIV SOM BIDRAG TILL MODELLEN 

5.2.1 Familjen som Influens 

Lidegran (2009) har undersökt hur utbildningskapital alstras, fördelas och förmedlas. Avhandlingen 

beskriver hur två olika sociala grupper, utbildningseliten i Uppsala och den ekonomiska eliten i 

Stockholms norra förorter, reproducerar sina ställningar inom utbildningsfältet. Lidegran skiljer 

mellan nedärvt och förvärvat utbildningskapital, där det nedärvda är ett mått på föräldrars utbildning 

Figur 13: Intresse får två dimensioner. 



45 
 

och det förvärvade beskriver eleverna och studenternas egna tillgångar. Familjens förmedlande av 

utbildningskapital kan sammanfattas i tre punkter: 

- Föräldrar som själva hade långa utbildningar förmedlade ”en känsla för att placera sig ”rätt” i 

systemet och en naturlighet i att tidigt göra selektiva utbildningsval” (s. 236). Det 

förmedlades också en tillit till utbildningssystemet och att en mångårig utbildning var mödan 

värd.  

- Inte bara föräldrarnas utbildningstillgångar förmedlades utan även släktens visade sig ha 

betydelse. 

- Barnen till de välutbildade föräldrarna blev inte utsatta för direkta påtryckningar av 

föräldrarna utan uppfattade det som att de gavs stor frihet i såväl skolarbete som val av 

utbildning (a.a. s. 236). 

Punkt ett, att placera sig rätt i systemet, kommenteras i avsnitt 5.2.2. Punkt två, att släktens 

utbildningstillgångar har betydelse, verkar stämma med det jag funnit hos eleverna jag pratat med. 

Kategoriserat som Närstående föregångare, uppger en elev att hon valt NV eftersom de flesta i 

hennes släkt går det programmet. Två andra elever på NV valde programmet för att deras bröder valt 

det och de ville tävla med dem. 

Punkt tre, att utbildningskapitalet förmedlades ”med mjuk hand” (a.a. s. 236), kan även det bekräftas 

med en utsaga från mina intervjuer. Nästan samtliga elever på NV uppgav att deras familj velat att de 

skulle välja en utbildning där du kan ”bli något”. En elev, där jag uppfattade att påtryckningarna från 

hennes familj varit särskilt stora, beskrev påtryckningarna som ”ett skämt”. 

Int: Du har alltid vetat att du vill plugga vidare? 

NV4: Ja, men mina föräldrar sa inte så mycket, det var ett… skämt, och så levde man 

upp till det skämtet bara. Det är svårt att förklara… 

Int: Ja, det är alltid svårt att sätta sig in i hur det är hemma hos någon, i någons familj. 

Men jag uppfattar det som att dina föräldrar har haft en hel del inverkan på det valet 

du har gjort, även om du är nöjd med det, så har de påverkat dig. 

NV4: Nej, men jag får ju göra vad jag vill. Om jag vill bli en dansare så får jag bli en 

dansare, men de har alltid kommit med sina åsikter. Men om jag vill bli en dansare, då 

gör jag det. Jag får ju absolut bli det. 

Int: Du skulle få stöd hemifrån då också? 

NV4: Ja, absolut! 

Den frihetsgrad som NV4 här hävdar speglar den frihet Lidegran (2009) vittnar om. Min uppfattning 

här är dock att det finns starka åsikter inom elevens familj om vad man ska bli. I sammanhanget att 

välja utbildning finns det en norm som säger att man självständigt ska välja utbildning – du kan bli 

vad du vill! – varför eleven vill ge sken av att göra självständiga val. 

5.2.2 Taktik – kännedom om systemet och studie- och yrkesvägledare 

Broady och Börjesson (2008) uppmärksammar de alltmer komplicerade intagningssystemen som en 

källa till ojämlikhet inom utbildningssystemet. 

Alla dessa nya intagningssystem är mer mångskiftande och komplexa än det tidigare 

och kräver en uppdriven orienteringsförmåga. Familjer med höga 
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utbildningsambitioner för sina barns räkning måste genomskåda de studievalsråd som 

ges i grundskolan och budskapen i gymnasieskolornas reklambroschyrer. Den sortens 

orienteringsförmåga är ojämnt fördelad i befolkningen. Mest välunderrättade om de 

faktiska konsekvenserna av olika studieval är de grupper som bygger sin ställning på 

omfattande utbildningsinvesteringar. Ju längre avstånd till utbildningssystemet, desto 

mindre kunskap om detsamma (Broady & Börjesson, 2008, s. 5). 

Även Lidegran (2009) vittnar om hur en rik tillgång till nedärvt utbildningskapital gör att elever får en 

”känsla för att placera sig ’rätt’ i systemet och en naturlighet i att tidigt göra selektiva utbildningsval” 

(s. 236). 

Flera av eleverna i TS och TD sa att de valde teknik bland annat eftersom de inte orkade eller inte 

trodde att de skulle klara av NV. Inom ramen för det individuella valet hade samma elever valt till 

Matematik 4 och/eller Fysik 2 för att få den särskilda behörighet som krävs för flera program på de 

tekniska högskolorna. I TD diskuterades till och med hur rätt behörighet skulle fås med minsta 

möjliga ansträngning. I TI diskuterades meritpoäng i samband med vilka kurser eleverna valt som 

individuellt val. Det verkar som att eleverna på TE hade relativt god kännedom om systemet och vad 

som krävdes av dem för att nå dit de ville. 

På NV å andra sidan upplevdes en bristande information i samband med gymnasievalet. Diskussionen 

landade i studie- och yrkesvägledarens (SYV) roll som förmedlare av gymnasieprogrammens innehåll 

och yrkesmässiga fortsättning. Flera av eleverna ansåg att de inte fått tillräckligt med information för 

att göra ett informerat val och tyckte att SYV borde utförligt berätta om programmens innehåll och 

vilka utbildningar/yrken de leder till. Här verkade det som att eleverna generellt befann sig längre 

från systemet (än eleverna på TE), vilket bekräftades när de berättade vad deras föräldrar arbetade 

med. 

Det kan tyckas motsägelsefullt att studier visar att utbildningskapitalets 

söner och döttrar samlas på NV, men här verkar det inte vara så. Vad är då 

skillnaden? En möjlig orsak är att elevernas föräldrar inte arbetar med vad 

de är utbildade inom. Utbildningskapitalet återspeglas då inte i deras yrken. 

Eleverna uppgav alla att de inte kom från Sverige vilket jag tolkar som att 

deras föräldrar är invandrade. Svårigheterna att få ett arbete inom det 

område man är utbildad inom om man är invandrad är allmänt känd (se 

exempelvis Petersson, 2014). Eleverna på NV skulle då sägas ha det 

nedärvda utbildningskapitalet som uppmuntrat (uppmanat) dem att välja 

NV. Den bristande kännedomen om systemet kan på liknande sätt förklaras 

med att deras föräldrar inte utbildat sig i Sverige och därmed inte har den 

närhet till det svenska skolsystemet som skulle kunna hjälpa eleverna att 

navigera i detsamma. 

Kännedom om systemet gör således att vissa elever kan göra ”rätt” val, 

vilket här definieras som att minska sin arbetsbelastning och samtidigt få den behörighet som krävs 

för högre utbildning. En SYV skulle kunna jämna ut den snedfördelning som finns i fråga om 

kännedom om systemet. Men då gäller det att ha turen att möta en SYV som har tid och 

engagemang att förklara systemets snåriga vägar och genvägar. 

Figur 14: Studie- och yrkesvägledare. 
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5.3 SOCIAL TILLHÖRIGHET 
Tellhed et al. (2016) har visat att kvinnors bristande intresse för STEM-utbildningar på eftergymnasial 

nivå delvis kan förklaras av att kvinnor i lägre grad förväntar sig att känna gemenskap med de andra 

studenterna. I samtliga intervjuer med teknikinriktningarna kom existensen av andra tjejer på 

utbildningen på tal. I kategorin Andra tjejer beskrivs flera scenarion om farhågan att börja en klass 

och vara ”ensam tjej” och flera elever angav förekomsten av andra kvinnliga elever som en av de 

viktigaste faktorerna när de bestämde sig för att söka TE. För en elev på TD var det avgörande till den 

grad att hon beslutade sig för att välja en annan inriktning än den hon egentligen ville gå. I intervjun 

med TT-eleverna uttrycktes aldrig någon sådan farhåga utan när de talade om sig själva som 

minoritet såg de detta som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden (se diskussion?). Således söker 

vissa av eleverna en social tillhörighet bland andra tjejer samtidigt som de väljer utbildning. En 

förväntad social tillhörighet har uppenbarligen även här haft mer eller mindre betydelse för de 

kvinnliga eleverna i mitt urval. Därmed kan en dimension av viktigt-oviktigt introduceras för att 

bättre beskriva kategorin. 

 

Det finns ett exempel som vittnar om att social tillhörighet inte enbart behöver vara kopplat till andra 

tjejer. 

TI1: Jaaa! (paus) Jag har alltid bara umgåtts med killar hela mitt liv så för mig var det 

ganska naturligt eller skönt. Jag har alltid tyckt att det har varit så mycket drama med 

tjejer, så jag tyckte det var skönt att börja i en klass med bara killar. 

TI1’s uttalande verkar visa att hon upplever mer social tillhörighet 

med killar än med tjejer. Eftersom människor har flera olika sociala 

identiteter vilket gör att de identifierar sig med olika grupper verkar 

det rimligt att den sociala tillhörigheten bestäms av den för 

närvarande sociala identiteten (Tellhed et al. 2016). Därmed kan kön 

sägas vara en egenskap (till kategorin Social tillhörighet) bland andra 

när ungdomar söker social tillhörighet genom studieval. 

 

Utifrån definitionen av social tillhörighet skulle kategorin Närstående 

föregångare (avsnitt 4.1.12.) helt kunna ingå i den nya kategorin Social 

tillhörighet. De tre elevernas uttalanden som bygger upp Närstående 

föregångare handlar om att de motiverar sitt utbildningsval med att 

de känner en eller flera personer som har gått eller går den tilltänkta 

utbildningen. När någon i elevernas egengrupp går en utbildning 

förväntar de sig att även de själva ska höra hemma i den miljön. 

5.4 TILLTRO TILL DEN EGNA FÖRMÅGAN - SJÄLVFÖRMÅGA 
Cheryan et al. (2016) har kritiskt granskat de vanligast citerade faktorerna till bristen på kvinnor inom 

data- och ingenjörsvetenskap samt fysik. En av de tre anledningarna som framstod som relevanta 

orsaker till kvinnlig underrepresentation är en bristande tilltro till den egna förmågan inom dessa tre 

ämnen (Cheryan et al. 2016). Den här orsaken kastar nytt ljus på kategorin Arbetsbelastning. I 

exempel berättar elever om att de tvekar inför utbildningar eftersom de har ”tunga ämnen” (TD) 

eller att utbildningen ”skulle vara för svår för mig” (TS). De här uttalandena skulle kunna spegla en 

bristande tilltro till den egna förmågan och inte en rädsla för arbetsbelastning som jag tidigare trott. 

Figur 15: Social tillhörighet. 
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Det finns studier som visat att tilltron till den egna förmågan att lösa en uppgift är beroende av om 

personen kopplar ihop framgången med intelligens eller med hårt arbete (Dweck, 2007, refererad i 

Wang & Degol, 2016). Individer som antar förmågan vara beroende av intelligens och därmed inte 

föränderlig skulle i lägre grad engagera sig i uppgifter som de tror att de inte klarar av. Uttalanden 

från de elever ovan som säger att de valt bort utbildningar på grund av arbetsbelastningen skulle 

egentligen kunna vara indikationer på bristande tilltro till den egna förmågan. 

 

När två elever i TT respektive TI pratar om vad de ska välja för utbildning efter gymnasiet befarar de 

hårt arbete om de väljer det tänkta. TT4 funderar på om ansträngningen är värd besväret och TI2 vet 

inte om hon vill plugga så mycket. 

 

TT4: […] sen så kollade jag vad de läste och jag kände då: oj. Men det kanske är värt 

det i alla fall, så jag pendlar… 

TI2: […] Jag vet inte om jag vill plugga så mycket. 

Det verkar inte handla om en bristande tilltro till den egna förmågan utan en förväntan om en hög 

arbetsbelastning. Återigen ser det ut att vara skillnad mellan TS/TD och TT/TI där bristande tilltro till 

den egna förmågan är närvarande i högre grad på TS/TD än på TT/TI. Eleverna på TD:s uttalanden om 

”tunga ämnen” skulle dock kunna vara en faktisk farhåga med stor arbetsbelastning men är svår att 

kategorisera som det ena eller andra. Dessutom behövs mer data för att dra slutsatser om generella 

skillnader mellan inriktningarna. Hursomhelst kan konstateras att en bristande tilltro till den egna 

förmågan kan spela in när elever väljer utbildning. 

5.4.1 En positiv upplevd självförmåga ökar förväntan att lyckas 

Enligt Expectancy-value-modellen skulle en elev som tror att hen kommer att lyckas med något ha 

större benägenhet att välja just det. Att säga att man är bra på något kan ses som att personen 

förväntar sig att klara av det som hen säger sig vara bra på. Ett 

exempel på det är eleven i TI som säger att hon tyckte att hon var bra 

på tekniska saker och därför valde teknik. Uttalandet är kategoriserat 

som Personliga egenskaper men får en ny kategori som stämmer 

bättre överens med befintlig teori och dessutom är bättre beskrivande. 

Personliga egenskaper försvinner och bildar tillsammans med en del av 

kategorin Arbetsbelastning istället Upplevd självförmåga och 

innefattar de val som grundar sig på elevernas uppfattningar om de är 

bra på någonting, klarar av någonting eller motsatserna. Kategorin får 

dimensionen hög-låg för att beskriva elever som har en hög upplevd 

självförmåga å ena sidan och elever som har en låg upplevd 

självförmåga å andra sidan. Eftersom självförmåga är kopplad till 

specifika uppgifter eller områden får dessa uppgifter/områden utgöra 

egenskaper i kategorin Upplevd självförmåga. Exempelvis bestämma 

över andra eller teknik. 

5.5 STEM-KARRIÄR GER SOCIAL OCH EKONOMISK TRYGGHET 
Tendensen att välja bort STEM-orienterade karriärer är mer framträdande ju mer jämställt ett land 

är. Stoet och Geary (2018) har i sin studie sett ett omvänt samband mellan jämställdhet och kvinnor 

Figur 16: Upplevd självförmåga. 
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som väljer STEM-relaterade karriärvägar. När vi i en NV-intervju pratade om var eleverna kom ifrån 

visade det sig att killarna i klassen kom från Sverige medan tjejerna kom från många olika länder. När 

jag frågade vad de trodde att uppdelningen beror på svarade de: 

 

NV3: Tjejer från Sverige, de vill inte plugga natur. De gillar mer sam. 

NV1: Sam ekonomi. 

NV3: Där är fullt med tjejer från Sverige. 

 

Att svenska tjejer väljer bort NV påminner om Stoet och Gearys (2018) teori. 

De tjejer som bor i Sverige och kommer från andra länder skulle med det 

synsättet påverkas av den kultur de är uppväxta i och fortfarande se STEM 

som en attraktiv karriärväg. Om vi betraktar kategorin Status där många av 

NV-eleverna uttryckte att deras familjer vill att de ska bli något kanske detta, 

med Stoets teori som perspektiv, kan ses som ett uttryck för att familjerna 

önskar social och ekonomisk trygghet för sina döttrar snarare än en önskan 

om status. Trygghet får därför utgöra en ny kategori inom Beslutsgrund. 

 

5.6 EXPECTANCY-VALUE THEORY GER ETT PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 

5.6.1 Ett val som stödjer ett karriärmål 

Inom EVT är ett av de fyra värden som bygger upp det samlade värdet av ett mål eller en uppgift ett 

så kallat nyttovärde (utility value). Nyttovärdet mäts i hur väl det stödjer framtida mål, exempelvis 

karriärmål. Den här typen av anledning till att välja en utbildning uttrycks av eleverna i TS. De flesta 

av eleverna där uppgav att de valde TS eftersom de ville bli arkitekter eller jobba med inredning. 

TS5: jag ville jobba inom någonting med inredning 

TS4: jag vill bli arkitekt så jag kollade upp de linjerna som var möjliga att gå 

TS2: Jag insåg att arkitekt vore ju kul att bli. Så när jag sökte skolor så hittade jag den 

här. Och då valde jag. 

TS3: Jag hade… jag ville bli arkitekt, eller arkitekt var tanken egentligen. Och då kunde 

man tydligen gå natur först, eller som jag hade sett innan. Men sen så var den här 

bättre anpassad. 

Även en elev på NV motiverar valet av NV med att det täcker det hon vill bli. 

NV4: Anledningen till att jag valde natur är att det täcker det jag vill bli. Det jag alltid 

velat bli. Det är att jag vill bli något inom vården. Jag har alltid haft 

intresse för det. 

Några av de elever Lindahl (2003) observerat uppger att de ser valet av NV 

endast som en väg till det man vill bli. ”Vid samtalet i skolår 9 framgår det 

tydligt att alla tre ser gymnasiet som en transportsträcka till något bättre, att 

det naturvetenskapliga programmet är något man måste klara av för att kunna 

bli det man vill” (s. 173). Den nya kategorin inom Beslutsgrund, Nyttovärde, får 

innefatta de motiv där valet syftar till att stödja ett karriärmål. 

Figur 17: Trygghet. 

Figur 18: Nyttovärde. 
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5.6.2 Kostnader förknippade med val 

Associerat med det värde som tillskrivs ett mål finns också kostnader. Dessa kostnader kan både 

utgöras av insatsen som krävs för att lyckas nå målet och den kostnad som upplevs då möjligheter 

går förlorade när man väljer ett mål istället för ett annat (Eccles & Wigfield, 2002, s. 118). Ett uttryck 

för viljan att minska de senare kostnaderna, möjligheter som går förlorade, skulle kunna vara 

eleverna som säger att de vill ha, och väljer, breda utbildningar. Genom att välja en bred utbildning 

undviker de att välja bort alternativ och minimerar därmed ”kostnaderna” som uppkommer i och 

med bortval. 

 

Arbetsbelastningen skulle också kunna ses som en kostnad, vilket Eccles och Wigfield (2002) menar 

alltid finns inbyggt när det handlar om att företa sig en uppgift. Ett resonemang kring om den 

kostnad som arbetsbelastningen innebär är värd att bära gör en elev i TT. 

TT4: Jag har funderat på farkostteknik för jag tycker att den låter intressant, men sen 

så kollade jag vad de läste och jag kände då: oj. Men det kanske är värt det i alla fall, 

så jag pendlar… 

Därmed kan kostnader kopplas till både kategorin Bredd och till Arbetsbelastning. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som framträder som betydande när kvinnliga 

gymnasieelever på NV och TE resonerar kring sina studieval. Ytterligare syfte till detta 

examensarbete var att fördjupa mig i och använda mig av metodansatsen GT. Det övergripande 

syftet var att generera en teori som beskriver vad som ligger till grund när kvinnliga gymnasieelever 

på NV och TE gör sina studieval. De tendenser som framkom inom de olika programinriktningarna 

diskuteras i avsnitt 6.2. 

Undersökningen resulterade i en modell (se Figur 12) med kärnkategorin Beslutsgrund i centrum, 

bestående av faktorer som spelat in när de kvinnliga eleverna har gjort val som inte bara innebär val 

av studier utan snarare bör klassas som framtida ambitioner. De faktorer som kunde urskiljas var: 

Intresse, Ointresse, Bredd, Taktik, Status, Arbetsbelastning, Personliga egenskaper, Arbetsmarknad, 

Andra tjejer, Ekonomi, Betyg, Närstående föregångare. När resultatet jämfördes mot 

litteraturgenomgången bytte Personliga egenskaper och Andra tjejer namn till Upplevd självförmåga 

respektive Social tillhörighet. Dessutom kunde Närstående föregångare ingå i kategorin Social 

tillhörighet. Två nya kategorier, Nyttovärde och Trygghet, kunde med hjälp av litteraturen urskiljas i 

intervjuerna. Således fick Beslutsgrund 13 kategorier efter jämförelser mot litteraturen. 

Faktorer som påverkar de nämnda kategorierna inom Beslutsgrund fick namnet Influenser. Åtta olika 

underkategorier till Influenser uttrycktes i intervjuerna: Familj, Kompisar, Situationer, Medier, 

Grundskolan, Öppet hus, Skoltrötthet samt SACO-mässan. Efter litteraturgenomgången tillkom 

underkategorin Studie- och yrkesvägledare. 

De val som eleverna uttryckte handlade inte enbart om utbildningsval, även om detta var vanligast. 

Kategorin Val, som får definiera målet med de resonemang som förs inom Beslutsgrund, innehåller 

underkategorierna: Gymnasieval, Yrkesval, Befattningsval, Val av sektor, Utbildningsval och 

Högskole-/universitetsval. 

Många aspekter har framkommit som faktorer när de kvinnliga eleverna väljer utbildning. Det är 

dock inte helt tydligt vad som kan ses som nytt. Kategorierna som framkommit efter analysen är 

resultatet av en tolkning och även om dessa sedan jämfördes mot litteratur är detta också en 

produkt av tolkande. Dessutom kan det som jag nu klassar som nytt förekomma i studier som jag inte 

läst. 

Först kommer jag att diskutera studiens begränsningar och osäkerhetsfaktorer. Sedan kommer 

begreppet intresse att problematiseras eftersom det har visat sig att beskrivningen av intresse är 

relevant för hur studieval betraktas. Därefter diskuteras skillnaden mellan de olika 

programinriktningarna inom TE. Slutligen reflekterar jag över användningen av GT som metodansats i 

mitt examensarbete. 

6.1 BEGRÄNSNINGAR OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

6.1.1 Tiden för datainsamling 

När jag intervjuade eleverna gick de höstterminen sista året på gymnasiet. Det var uppskattningsvis 

2,5-3 år sedan de valde gymnasieutbildning och sista ansökan till universitet och högskola ligger 4-6 
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månader framåt i tiden. Sannolikt kan tidsperspektiven påverka hur eleverna pratar om sina val. 

Gymnasievalet, som redan passerat, kan i backspegeln konstrueras på ett annat sätt än hur det tedde 

sig vid tidpunkten för beslutet. Med detta sagt kan jag konstatera att det som låg till grund för 

elevernas gymnasieval kan vara en efterkonstruktion och skilja sig från vad som verkligen styrde dem 

vid tidpunkten. Flera av eleverna på NV beskrev att de ändrat sina yrkesdrömmar många gånger. De 

har alltså tid att ändra sina ambitioner och önskemål fram till sista ansökningsdagen. 

6.1.2 Intervjuareffekten 

Undersökningar visar att intervjuarens personliga identitet har betydelse för hur ärligt en respondent 

svarar samt hur mycket information hen är villig att ge. I synnerhet intervjuarens kön, ålder och 

etniska ursprung är av betydelse (Denscombe, 2000, s. 138). I mina intervjuer kan även antas att min 

identitet som civilingenjörsstudent kan ha inverkat på hur eleverna uttryckte sig. Denscombe (2000) 

menar att intervjudatan riskerar att förvrängas när intervjupersonen ger ett svar som de tror att 

intervjuaren förväntar sig av hen. På så sätt är det möjligt att elever kan ha överdrivit sitt intresse för 

civilingenjörsutbildningar eftersom jag som civilingenjörsstudent uppfattas som en förespråkare för 

dessa utbildningar. Ett alternativ hade varit att hemlighålla denna del av min identitet men jag ansåg 

inte att en överdrift av intresset för civilingenjörsutbildningar skulle skada intervjudatan och valde att 

vara öppen. 

Dessvärre noterade jag i min teknik som intervjuare ett okritiskt förhållningssätt till elever som sa att 

de ville läsa till civilingenjör. I vissa fall ställde jag inga följdfrågor om varför de hade 

civilingenjörsambitioner, eventuellt för att jag inte ville verka skeptisk till valet. Eleverna kan också ha 

upplevt att de inte behövde motivera sitt val lika mycket när de sa att de ville läsa till civilingenjör. Ett 

växelspel som gick in i ett okritiskt samförstånd helt enkelt och som tyvärr begränsade mina 

intervjudata. 

6.1.3 Analysarbetet 

I analysarbetet hade jag stöd av mina två handledare som hade tillgång till både transkriptioner av 

intervjuerna och sammanfattningar av dessa. De kunde sedan bedöma om mitt resultat efter 

kodningen var rimligt. 

6.1.4 Generaliserbarhet 

Eftersom studien enbart studerar studieval bland kvinnliga elever på NV och TE går det inte att säga 

om de anledningar som eleverna har uppgett även kan vara betydande för manliga elever. Sannolikt 

kan flera av kategorierna inom Beslutsgrund vara relevanta även för dem. Undantaget skulle kunna 

vara hur könsfördelningen påverkar dem i deras val. Kanske finns det manliga elever som i sitt val 

reflekterat över att de är i majoritet på TE men kartläggningen av hur detta ter sig i just det här 

sammanhanget kräver ytterligare studier. Sannolikt skulle en homosocial miljö kunna locka vissa 

killar att välja TE (och kanske även avskräcka andra). 

Att social tillhörighet är viktigt bekräftas av Tellhed et al. (2016). De har dessutom visat att kvinnor 

har lägre förväntan att lyckas inom STEM, vilket även Cheryan et al. (2016) menar. Så faktorerna 

inom Beslutsgrunds kategorier Social tillhörighet och Upplevd självförmåga borde därför inte vara 

lika betydande för manliga elever som avser välja områden inom STEM som för kvinnliga. 

Alla studier präglas mer eller mindre av lokala kontexter. Den forskning som jämfördes mot min 

modell i kapitel 5 diskuterades med avseende på den kontext som studien var gjord i (Grenholm, 

2016; Lindahl, 2003 i avsnitt 6.1.1.). Fler jämförelser skulle säkerligen kunnat göras, men de nämnda 
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kunde tydligt kopplas till mitt resultat från kapitel 4. För att hålla skolan och eleverna anonyma kan 

inte lokala kontexter diskuteras, men sannolikt kan min studie inte generaliseras för hela landet utan 

präglas av sina lokala kontexter. 

6.2 INTRESSE 

6.2.1 Vikten av intresse 

Resultatet av min undersökning visar att många faktorer spelar in i processen att välja utbildning och 

framtida yrke. Ett intresse för något finns i nästan alla fall med i valet. Hur eleverna uttrycker intresse 

och vilken vikt de lägger vid intresse när de väljer utbildning varierar. I Grenholms (2016) studie är 

intresse dock centralt i elevernas beslutsfattande: 

Ständigt återkommande i samtalen med skolungdomarna är vikten av det egna 

intresset. Det tycks vara konsensus kring att det är det egna intresset som skall avgöra 

ditt gymnasieval, ditt yrkesval och din framtid (Grenholm, 2016, s. 113). 

Den naturlighet som Grenholm uppfattar i att det egna intresset får styra utbildningsväg är inte lika 

slående i min modell. Visst pratar eleverna om intresse och vad de gillar i relation till de val de har 

gjort och ska göra, men många andra faktorer påverkar och avgör vad beslutet i slutändan landar i. 

Kanske har jag definierat kategorin Intresse något snävt och skulle kunna hitta fler uttryck för 

intresse i mina transkriberade intervjuer. Jag får dock stöd av Lidegran (2009) som inledningsvis i sin 

avhandling om hur utbildningskapital alstras, förmedlas och fördelas illustrerar hur många andra 

faktorer än intresse spelar in i valet av utbildning (s. 11). Lindahl (2003) å sin sida har funnit intresse 

som centralt när ungdomar väljer gymnasieutbildning: ”Det viktigaste när de väljer program i 

gymnasieskolan är att det ska vara intressant men också att de vill få tid över till något annat än att 

bara plugga” (Lindahl, 2003, s. 180). 

 

Skillnaden mellan Grenholm och Lindahl å ena sidan och Lidegran och min undersökning å andra 

sidan skulle kunna vara att de undersökta gruppernas profiler skiljer sig år. Lidegran har studerat 

grupper med stor tillgång till utbildningskapital, jag har intervjuat elever på NV och TE, vilka enligt 

Broady och Börjesson (2008) kan i stor utsträckning antas ha utbildningstillgångar. Grenholms och 

Lindahls grupper är mer differentierade när det kommer till val av gymnasieutbildning och både 

studie- och yrkesförberedande program anges som möjliga val. Kanske väljer unga som väljer 

yrkesförberedande linjer i större utsträckning efter intresse än de som väljer studieförberedande. 

Eller snarare, de som väljer studieförberedande projicerar sina intressen på den eftergymnasiala 

utbildningen eller det framtida yrket snarare än på gymnasieutbildningen. 

6.2.2 Definitionen av intresse 

Hur intresse definieras är en essentiell faktor för om man anser att elever gör val efter intresse. Jag 

anser att diskussionen om intresse kan bli problematisk om man tolkar intresse för brett. Något 

kanske uttrycks som ett intresse men det bakomliggande motivet är egentligen någonting annat. 

Olika personer uttrycker också intresse på olika sätt; vissa genom ett försiktigt uttalande, andra med 

brinnande engagemang. Så hur ska intresse tolkas i undersökningar när uttrycken varierar?  

 

En annan omständighet när intresse i relation till utbildningsval undersöks är att det råder konsensus 

om att utbildningsval ska styras av intressen (Grenholm, 2016). Normen som säger att du ska välja 
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utbildning efter dina intressen skulle kunna göra att elever, efter att de berättat vilken utbildning de 

valt/avser välja, fabricerar ett intresse som stödjer bilden av ett val utifrån intresse. För att i en studie 

kunna skilja mellan intresse och val skulle det kunna hjälpa att reda ut vad som intresserar eleverna 

innan man frågar varför de har valt eller avser välja på ett visst sätt. 

 

Även ett bristande intresse kan bestå av många olika element. Det kan vara att man inte känner att 

man hör hemma, att man inte förstår det som sägs på lektionen, att man inte tror att man klarar av 

en uppgift eller att man inte ser ett sammanhang eller en mening med undervisningen. 

Ett alternativt perspektiv på intresse ges av EVT (se avsnitt 5.4). Där beskrivs hur barns och 

ungdomars val av mål, hur ihärdiga de är och hur de gör för att uppnå målet bestäms av en modell 

över en mängd faktorer som i sista steget summeras i en förväntan att nå målet och det värde det 

tillskrivs av personen. Intresse ingår som en del av det värde målet upplevs ha. Modellen ger det 

nyanserade perspektiv på hur det en stor del av forskningen kallar intresse är uppbyggt. 

6.3 TENDENSER INOM OLIKA PROGRAMINRIKTNINGAR PÅ TE 
När eleverna inom de olika inriktningarna ställs mot varandra kan vissa tendenser ses när de pratar 

om sina utbildningsval. Inriktningarna TD och TS har till antalet flest kvinnliga elever. Dessa program 

verkar också av eleverna ses som speciellt anpassade för tjejer. Inom de program som betraktades 

som ”killiga”, TT och TI, uttryckte flera av eleverna att tekniken i grundskolan inverkat på deras beslut 

att söka TE. Den vikt eleverna lade vid att ha andra tjejer i klassen skiljde sig markant åt mellan olika 

inriktningar. För eleverna på TD var detta mycket viktigt medan eleverna på TT såg bristen på tjejer 

som en fördel. De olika synsätten kan ses som olika strategier för att hantera sin minoritetsställning. 

6.3.1 De kvinnliga eleverna finns på TS och TD 

Ingen av eleverna i TS uppgav att förekomsten av andra tjejer var väsentligt i valet av 

gymnasieprogram. På en uttalad fråga om de hade övervägt någon annan teknikinriktning berättade 

en elev att hon funderat på att välja TD. När jag frågade om de övriga två inriktningarna lät det såhär: 

Int: De här inriktningarna informations- och medieteknik och teknikvetenskap, det var 

inga inriktningar som ni funderade på? 

Alla: Neej… 

TS1: De är väl ytterligare mer, liksom killiga. 

Int: Hur tänker du? Att det är mer killar som söker? 

TS1: Ja. Och mer killintressen eller vad man ska säga. 

Uttalandet ovan belyser inriktningarna TI och TT:s könsmärkning som manlig. En möjlig anledning till 

att ingen av eleverna på TS undersökte förekomsten av andra tjejer på inriktningen kan ha varit att 

inriktningen verkar vara kvinnligt könsmärkt. Även teknikämnet som helhet kategoriseras av eleverna 

på TS som manligt. 

TS2: Det är ändå en linje med mycket teknik [TI] och det känns som att teknik är liksom 

ett killämne mer. Alltså det känns så konstigt men alltså… 

TS1: Det är typ så. Alltså jag är inte så jätteteknisk, så det är jättekonstigt att jag går 

teknik. 
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Det verkar således som att könsmärkningen av utbildningar skulle kunna påverka elever i valet. Detta 

bekräftas av Cheryan et al. (2016), som anger att manlig kultur inom data- och ingenjörsvetenskap 

samt fysik (DIF) är en anledning till frånvaron av kvinnor inom dessa områden. 

6.3.2 Preferens för det kollektiva 

Diekman et al. (2016) har undersökt varför kvinnor väljer bort STEM-orienterade karriärer och 

föreslår att kvinnor tilltalas mer av en utbildning/karriärväg om den presenteras som att de har 

möjlighet att arbeta med och hjälpa människor (kollektiv eller samverkansinriktad orientering). Att 

kvinnor väljer bort STEM-orienterade karriärer skulle vara att de uppfattar att dessa saknar 

möjligheter att bidra kollektivt (Diekman et al. 2016). De kvinnliga civilingenjörsstudenterna som 

Lidegran (2009) intervjuat hade utvecklat strategier för att göra sina utbildningar mer 

samhällsorienterade (s. 226), vilket skulle kunna tala för en preferens för det kollektiva.  

 

Hur väl stämmer Diekmans fynd överens med det som jag funnit? Det som talar för kan 

sammanfattas i tre aspekter. För det första återfinns fler kvinnor på inriktningarna TS och TD än på 

inriktningarna TI och TT. Dessa inriktningar innehåller fler kurser som kan ses som att de är 

orienterade mot människor. För det andra verkar TS och TD vara kvinnligt könsmärkta sett ur 

elevernas perspektiv och kanske även ur omgivningens perspektiv. För det tredje berättar en elev om 

hur hon valt att bli sjuksköterska när hon insåg att arkitektyrket inte skulle passa henne. Att ”arbeta 

inom vården”, som en annan elev berättar att hon vill, kan även det ses som en tydligare orientering 

mot att arbeta med människor. Det som talar emot är att ingen av eleverna har nämnt just att arbeta 

med eller hjälpa människor. Kanske finns det bara med som en diffus känsla och behöver mer direkta 

frågor för att kartläggas och eventuellt tydliggöras. 

6.3.3 Tidiga erfarenheter 

Cheryan et al. (2016) uppger som en andra anledning till avsaknaden av kvinnor inom DIF, brist på 

tidiga erfarenheter av fysik, data- och ingenjörsvetenskap. Flera av eleverna pratade om tekniken i 

grundskolan som någonting positivt och som de upplevde bidrog till det intresse som var en 

anledning till att de valde TE. Om tekniken i grundskolan ses som de tidiga erfarenheterna som kan 

bidra till att fler kvinnor väljer DIF-inriktningar skulle skolan i dessa fall ha lyckats med detta. 

Intressant är att det bara är eleverna i TT och TI, de manligt könsmärkta inriktningarna, som nämner 

tekniken i grundskolan. Detta kan tala för att tekniken i grundskolan är viktig just när kvinnor ska ”ta 

sig in” i mer manligt dominerade teknikområden. Tidiga erfarenheter kan också vara föräldrar som 

uppmuntrar sina barn att leka med en viss typ av tekniska leksaker som ett par elever i TT beskrev i 

kategorin Familj. 

6.3.4 Olika strategier för att hantera minoritetsställning 

På de olika teknikinriktningarna varierade uttrycken för den vikt eleverna lade vid att ha andra tjejer i 

klassen. På både TS och TD uttryckte eleverna att det var viktigt att det fanns andra kvinnliga elever i 

klassen. Eleverna på TT hade en helt annan uppfattning, nämligen att det är en fördel på 

arbetsmarknaden att vara kvinna och utbildad inom teknik, vilken till och med framkom som en av de 

viktigaste anledningarna till att välja teknik- och civilingenjörsstudier. 

 

De olika strategierna för att hantera sin minoritetsställning kan ses i Anna Wahls (1992) avhandling 

Könsstrukturer i organisationer. Av de fyra strategierna som Wahl funnit: positiv strategi, 

omvärldsstrategi, könsneutral strategi samt det relativa synsättets strategi, är omvärldsstrategin och 
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den positiva strategin mest framträdande i den här studien. De farhågor om att bli ensam tjej i en 

klass som uttrycktes under mina gruppintervjuer kan ses som en vilja att undvika vissa av de 

upplevelser som kopplas till omvärldsstrategin. Omvärldsstrategin innebär att den diskriminering 

som upplevs kopplas till omvärlden istället för den egna personen; på så sätt skadas inte självkänslan. 

Exempelvis säger en av eleverna, TI2: ”eller jag vill inte vara ensam tjej i alla fall, för det blir ändå en 

speciell grej”. På frågan om de tänkte nu på att de är färre tjejer än killar hade de vittskilda 

upplevelser. TI2 tyckte, även om hon nu känner sig som en del av gruppen, att det var tråkigt ibland 

att det är så få tjejer. Hon nämnde också svårigheten att till en början komma in i gruppen. TI1 tyckte 

tvärt om, att avsaknaden av tjejer är bra. Ett tydligt exempel på hur samma struktur skapar olika 

strategier. 

TI2: I början tänkte jag. Alltså jag gick från att bara hänga med tjejer, till att gå i en 

klass med bara killar, så jag hade jättesvårt att komma in i en grupp. Men då kom 

[klasskamrat som inte kunde närvara] och sa att du kan sitta här med oss. Så det var 

så jag kom in i en grupp, eller hur man säger. I omklädningsrummet känns det att det 

är färre tjejer. Det är så himla tråkigt ibland! 

TI1: Jaaa! (paus) Jag har alltid bara umgåtts med killar hela mitt liv så för mig var det 

ganska naturligt eller skönt. Jag har alltid tyckt att det har varit så mycket drama med 

tjejer, så jag tyckte det var skönt att börja i en klass med bara killar. 

En positiv strategi kan även ses hos eleverna i TT när vi pratar om varför de valde TT. De tänker att 

det kan vara en fördel att vara kvinnlig civilingenjör på en mansdominerad arbetsmarknad.  

Som vi har sett i resultatet och ovan får de olika strategierna konsekvenser för val av utbildning. I ena 

fallet upplevs minoritetsställningen som en nackdel och någonting man vill så långt det går undvika, i 

det andra fallet ses minoritetsställningen som attraktiv och någonting eftersträvansvärt. Kategorin 

Andra tjejer får i ljuset av teorin ett nytt namn, Minoritetsställning, samt två underkategorier, Positiv 

strategi, vilken får de kvinnliga eleverna att söka sig till utbildningar där de är i minoritet och 

Omvärldsstrategi, vilken gör att kvinnor tvekar inför eller undviker vissa utbildningar. 

6.3.5 Att locka kvinnor till tekniken genom segregering 

TS1: Tvåan är det liiiite fler killar än tjejer, men ettan, det är typ fifty-fifty. Om inte att 

det är mer tjejer nästan. 

Även om eleverna uppfattar att vissa teknikinriktningar blir mer och mer kvinnodominerade i antal 

visar statistik från hela riket att andelen kvinnliga elever har minskat sedan införandet av 

inriktningarna. Inriktningen TD minskade från 28% kvinnliga elever läsåret 2012/13 till 25% 2017/18. 

TS ökade initialt från 35% till 37% mellan 2012/13 och 2013/14 för att sedan minska succesivt till 32% 

2017/189. Det verkar hursomhelst vara stora skillnader mellan skolor och en möjlig vidare 

undersökning skulle kunna vara att undersöka de skolor som lyckas rekrytera kvinnliga elever till sina 

teknikutbildningar. 

Tanken om att skapa teknikutbildningar som lockar kvinnor specifikt kan vara ett bekvämt alternativ 

för makthavare att jämna ut könsskillnader inom teknikområdet som helhet. Man utformar 

utbildningar med innehåll som förväntas tilltala kvinnor mer, eftersom det finns studier (Diekman et 

al. 2016) som visar att kvinnor tilltalas mer av en STEM-karriär om denna profileras som att jobba 

                                                           
9 Statistik hämtad från Skolverkets databas Siris 2018-04-10. 
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med och för människor. Sådana inriktningar uppmålas ofta som samhällsorienterade, som 

exempelvis teknikinriktningen Samhälle och miljö. Sjöberg (2010) har i sin ROSE-studie undersökt 15-

åriga elevers önskemål, intressen, perspektiv och behov inom naturvetenskap och teknologi. Även 

där fanns skillnader mellan flickors och pojkars intressen, men också mycket likheter. Sjöberg 

presenterar en lista med ämnesinnehåll som bygger på både flickors och pojkars intressen och 

attityder. Dessa handlar både om ett mer humanistiskt synsätt på naturvetenskap och teknologi men 

tar också upp de respektive könens särintressen som de såg ut i undersökningen. Så att skapa ett 

ämnesinnehåll i nationella gymnasieprogram, inriktningar och kurs- och ämnesplaner som tilltalar 

fler borde vara en möjlig väg att gå för att intressera en bredare elevgrupp för utbildningar inom 

naturvetenskap och teknologi. 

Är det någon fara att dela upp eleverna i tjejinriktningar och killinriktningar? Om man kan utforma en 

utbildning som lockar fler tjejer att välja teknik, är inte det då bra? I sin artikel Genussystemet – 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning beskriver Hirdman (1988) en genusproducerande 

verksamhet, som ständigt skapar institutioner, utbildningar och yrken som är manliga respektive 

kvinnliga, och som är ett effektivt sätt att upprätthålla och till och med vidareutveckla 

genussystemet. Det gränsöverskridande som Hirdman menar är nyckeln till ett nedmonterande av 

genussystemet blir istället en förflyttning av det manligt könskodade. Om teknik, som i de flesta 

avseenden ses som en manlig domän, delas in i manlig och kvinnlig teknik segregeras teknikfältet och 

det förfinande och den sofistikation av genussystemet som är karaktäristiskt för moderna samhällens 

utveckling fortskrider. Och dessutom, eftersom preferenserna inom teknik mycket väl kan vara10 

könsrollsbetingade återföder utformandet av manliga och kvinnliga teknikutbildningar normer 

istället för att bryta dessa. 

6.4 REFLEKTION ÖVER METODVALET OCH VAL INOM METODEN 
Under arbetets gång med examensarbetet utkristalliserades vilka utmaningar och behållningar som 

är förenade med att använda GT som metodansats i ett examensarbete. Perspektivet är högst 

subjektivt vilket här innebär att de utmaningar och möjligheter jag upplevde kan vara annorlunda för 

en annan student med en annan studie. Aspekter av metoden som diskuteras är: avgränsningen av 

studien, att göra litteraturstudien i sista hand, att bilda begrepp ur empirin (utan litteraturstudien), 

att hinna med upprepade teoretiska urval samt den breda bild av anledningar som ligger bakom 

studieval. 

6.4.1 Avgränsning 

Initialt väljer forskaren ut ett substantivt område som ska undersökas. Vanligtvis är detta en grupp 

människor som är relevanta för undersökningen i fråga. Forskaren ska sedan förutsättningslöst samla 

in data för att reda ut vad personernas huvudsakliga angelägenhet är (Glaser, 2010). Att vara så 

generell i sin analys innebär ett avkall på avgränsningen. Varje kategori innehåller begrepp som är 

kopplade till teorier som sträcker sig ut i flera olika fält. Jag hade en misstanke innan om att 

resultatet skulle kunna ha många olika aspekter och betraktas ur många olika perspektiv, men insåg 

inte vidden av angränsande litteratur förrän arbetet med litteraturstudien startade. En anledning till 

att mängden möjlig litteratur att infoga i teorin är så stor kan vara att den naturliga avgränsning som 

                                                           
10 Diskussionen om biologi och miljö som faktorer i könsrollsskapandet går utanför ramarna för den här 
uppsatsen, men vi antar att viss socialisation bidrar till skapandet av kön. 
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Glaser (2010) säger uppstår med upprepade teoretiska urval har jag inte haft tid till. Kanske hade min 

modell förfinats till färre kategorier och litteraturstudien hade då blivit mer stringent. 

Ett sätt som möjligen skulle kunna avhjälpa bristen på avgränsning med upprepade teoretiska urval 

är att antingen avgränsa i forskningsfrågan eller vara mer selektiv i analysen genom att exempelvis 

välja ut färre kategorier i den selektiva kodningen. Ett kritiskt granskande av resultatet kan peka på 

att de 30 kategorier och underkategorier som valts ut är ett symptom på girighet. Å andra sidan har 

jag tack vare min undersöknings breda perspektiv av studieval möjligtvis fått ta del av fler aspekter i 

befintlig litteratur och teori än vad jag hade gjort om jag hade avgränsat mig till ett teoretiskt 

perspektiv i början av studien. 

6.4.2 Litteraturstudie i sista hand 

Syftet med att inte studera litteraturen innan man gör sin dataanalys är att inte låta sig begränsas av 

tidigare teorier. Utgångspunkten i att studera litteraturen i sista hand implicerar på ett sätt också att 

forskaren inte är i stånd att inta ett sunt kritiskt förhållningssätt till tidigare teorier. Metoden vill, om 

den tolkas bokstavligt, låta påskina att forskaren är som en viljelös boll som studsar runt och låter sig 

påverkas av den litteratur som finns på området. 

Min upplevelse av att studera litteraturen efteråt var som känslan av att ha gått och hämtat vatten 

från en brunn och sen kommer någon och visar en vattenkran inne i huset. Efter att ha genomgått en 

GT-process håller jag med Thornberg (2012) som skriver att man riskerar att uppfinna hjulet två 

gånger. Tyvärr uppfann jag ett hjul som är fyrkantigt och saknar en del ekrar. En väl genomförd 

litteraturstudie innan en första datainsamling kan istället ge verktyg i form av strukturer och begrepp 

(som naturligtvis i enlighet med GT kan ifrågasättas under arbetets gång). Jag hade kunnat ställa 

följdfrågor till eleverna som fördjupade diskussionen. Självklart finns det en risk att litteraturen ger 

förutfattade meningar, men det finns det ändå och med en litteraturstudie innan, tror i alla fall jag, är 

fördomarna lättare att spåra. 

Som författare till en vetenskaplig artikel ger man sig in i en pågående diskussion. Gyllenpalm (2016) 

påminner om liknelsen av den vetenskapliga artikeln som att mingla på ett cocktailparty med syfte 

att åskådliggöra den funktion varje del i IMRaD11-strukturen har (s. 15-16). För att kunna delta i 

diskussionen behöver man först lyssna in vad andra ”har tagit reda på eller diskuterat” (Gyllenpalm, 

2016, s. 16) vilket man gör i inledningen. När man som i GT begränsar läsningen av tidigare forskning 

missas lätt delar av den pågående diskussionen och som oerfaren student finns det en risk att inte 

lyckas positionera sig i ett kunskapsfält. Det blir som att mingla från grupp till grupp och endast 

uppehålla sig fem minuter i varje. Till råga på den brist på sammanhang ett för stressat minglande 

kan ge blir det också som att du vid varje klunga utbrister kommentarer som inte har någon eller svag 

koppling till det som diskuteras. När diskussionen förs kring sommarens extremvärme utbrister du 

något i stil med: ”Goda snittar!” 

Å andra sidan; den ovetskap som präglar början av en GT-studie har varit motiverande på så sätt att 

forskaren inte behöver (eller ens kan eftersom hen inte är inläst) jämföra sig mot tidigare forskning. 

Att ge sig in i ett kunskapsfält kan vara intimiderande eftersom forskare med tiotals års erfarenhet 

självklart har kommit längre i sin forskning (och i sina tankebanor) än en masterstudent. Om 

                                                           
11 IMRaD är en förkortning för Introduction, Method, Results and Diskussion och är den vanligaste formen som 
vetenskapliga artiklar är skrivna på. 
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studenten som ska positionera sig i ett kunskapsfält liknas vid en femte årets fiolelev som ska ta plats 

i en symfoniorkester är det lätt att förstå det obekväma i att ge sig in och ta plats i forskningen. 

Så även om avsaknaden av att positionera sig inom kunskapsfältet med hjälp av litteratur på ett sätt 

har hämmat studien, har det samtidigt bidragit till att intresset för kunskapsfältet har kunnat 

användas som motor utan att bromsas av den prestationsångest som kan uppstå när tidigare teorier 

och litteratur kartläggs. 

6.4.3 Begreppsbildning 

Ett annat problem med att infoga litteraturstudien sist är att de begrepp som tillkommer under 

litteraturstudiens gång blir präglade av litteraturen medan de tidigare begreppen formas av data. Det 

blir som att jämföra en badboll med Ericson Globe. Visst finns vissa likheter, men strukturen i Ericson 

Globe kan inte jämföras med den i badbollen. Nivåskillnaden i begreppen, alltså att de hämtade från 

litteraturen är mer avancerade än de från data, kan vara en effekt av att min förmåga att 

begreppsliggöra fenomen inte är speciellt välutvecklad. Glaser (2010) skriver att forskarens förmåga 

att begreppsliggöra är en förutsättning för en lyckad GT-teori. Kanske är min förmåga inte så bra. 

Ett alternativ för att komma till bukt med problemet är att kategorierna låter sig inspireras av 

litteraturen men det slutliga begreppsliggörandet, till exempel namngivande av kategorierna, sker i 

samråd med data. På så sätt blir begreppen i teorin mer samstämmiga. Tyvärr tror jag att teorin 

förlorar på att inte låta sig inspireras av litteraturen. Den blir mer lekmannamässig och hamnar 

begreppsligt långt ifrån litteraturen. 

6.4.4 Tidsaspekten 

Glaser (2010) rekommenderar den som vill ta sig an ett område och göra GT på detta ungefär ett år 

av arbete. Tidsramen för ett examensarbete är normalt 20 veckor vilket, enligt Glaser, är för kort för 

att ro iland en studie gjord med GT. Ändå valde jag denna metodansats, driven av en nyfikenhet att 

prova på en forskningsmetodik som jag innan tiden för examensarbetet inte hört talas om. Baksidan 

med att genomföra en GT på mindre tid är att det upprepade teoretiska urvalet får färre iterationer 

(se Figur 3, s. 13) än vad den genererade teorin skulle behöva för att uppnå teoretisk mättnad. 

Litteraturgenomgången fick tjäna som andra datainsamling där vävdes i modellen, bekräftade den 

eller belyste skillnader. 

Min erfarenhet här är att Glaser (2010) har rätt i sin tidsbedömning. Förutom att hinna göra 

upprepade teoretiska urval har forskaren då tid att lära sig metoden och bli säkrare på 

datainsamlande och analys. 

6.4.5 En bred bild av studieval 

Behållningen av metoden är att fler områden än de som beskrivs i tidigare forskning har framkommit 

som betydande när eleverna väljer utbildning eller yrkesbana. Eleverna pratar om hur 

arbetsmarknaden ser ut (Arbetsmarknad), att ekonomin i form av studiemedel och förväntad lön 

påverkar deras val (Ekonomi), hur en förväntad hög arbetsbelastning på högskoleutbildningar kan 

verka avskräckande (Arbetsbelastning), hur ett ämne som eleverna vill undvika kan spela in i 

gymnasievalet (Ointresse), att förekomsten av andra tjejer har betydelse för vilken utbildning de 

väljer (Social tillhörighet, f.d. Andra tjejer), att en utbildnings status lockar (Status), hur betygen både 

bör utnyttjas och får sätta gränser för utbildningsvalen (Betyg) samt hur Öppet hus och studie- och 

yrkesvägledaren påverkar valet av skola och utbildning (Influenser). 
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7 SLUTSATS 

Aspekterna som spelar in när unga kvinnor står inför ett av sitt livs viktigaste karriärbeslut är många. 

De kvinnliga eleverna som intervjuats för studien har delat med sig av både olika perspektiv på vad 

de väljer, om det så är ett yrke eller ett åtråvärt universitet, och ett brett spektrum av anledningar 

varför de valt eller avser välja som de gör. Kunskapsfältet studieval har visat sig ha många aspekter 

samt många perspektiv som sträcker sig ut i många forskningsfält såsom psykologi, sociologi, 

utbildningssociologi och socialpsykologi. 

För att åstadkomma förändring i valet av karriärvägar finns därmed många olika angreppspunkter. I 

vilken ände vi bör börja visar inte denna studie. Däremot belyser den komplexiteten som ligger 

bakom ett studieval och de aspekter som betyder mest när de kvinnliga eleverna på NV och TE gör 

sina studieval. 

Ungdomar rekommenderas att välja utbildning efter intresse, men den här studien visar att många 

fler faktorer än intresse spelar in i det valet. Dessutom visar tidigare forskning att en djupare 

undersökning av det vi i dagligt tal kallar för intresse ofta frontar en rad andra anledningar såsom 

självförmåga, social tillhörighet och familjens värderingar. Därför är det särskilt intressant att plocka 

isär begreppet intresse för att komma så nära som möjligt det som ligger bakom studieval. 
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9 BILAGOR 

Bilaga A: Information och samtycke till respondenter 
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