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Abstract 
 
At the age of fifteen, school children in our country are faced with a decision which is likely 

to have big consequences for their future. That is when they are choosing which educational 
program to attend at the gymnasium (upper secondary school). 

The aim of this essay is to examine the motives, values and attitudes guiding a few young 
persons as they did their choice. Assuming that there can be several different factors affecting the 
decision, my questions therefore are: 

• Which part have important persons in their vicinity, as parents, siblings and friends, 
taken? 

• Which significance did the individual’s own biographical experience from school and 
work have? 

• How can the choice of program be related to the person’s present self-image or 
identity? 

• Could the individual’s culturally grounded attitudes towards work and career have 
influenced their decision? 

• Which significance did the individual’s relations to the structural patterns in the 
society have in these cases, in the aspect of class and gender? 

The examination was carried out in the form of one focus group and qualitative interviews, 
where five gymnasium-students took part. At the time, they attended their first grade, and had 
thus already made their choices and, in addition, started their education. The perspective, for 
them, is retrospective. 

My theoretical perspectives applied on the empirical material are three: With symbolic 
interactionism, I have tried to take an action theoretical perspective. Using Bourdieu’s concepts 
habitus and capital, I applied a structural perspective. Finally, I have, using the concept life 
project, aimed at linking the individual’s value patterns with their choice of gymnasium program. 

The conclusions that could be made are that all of these perspectives may have their 
appliance, sometimes at one and the same individual. However, it has been easier to describe the 
individuals as actors, rather than affected by structural factors. The results concerning value 
patterns have been more ambiguous. 
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Sammanfattning 
 
Vid femton års ålder ställs skolungdomar i vårt land inför ett beslut som sannolikt kommer 

att få konsekvenser för dem under lång tid. De ska då välja vilket gymnasieprogram de ska gå 
under de närmast följande tre åren, en tid under vilken de i hög grad formar sin identitet och 
skapar nya nätverk. Gymnasieutbildningen ger dessutom en första inriktning inför deras studie- 
och yrkeskarriär och valet kan därför ses som en manifestation av vad den unga människan har 
tänkt med sitt liv. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka motiv, värderingar och attityder som väglett 
några ungdomar vid deras val av gymnasieprogram. Min utgångspunkt är att det kan finnas en rad 
olika faktorer som spelar in och mina frågeställningar är därför: 

• Vilken roll har viktiga personer i den närmaste omgivningen, som föräldrar, syskon 
och kompisar spelat? 

• Vilken betydelse har individens egna biografiska erfarenheter av skola och arbete haft? 
• Hur kan valet av program relateras till deras nuvarande självbild eller identitet? 
• Kan individens mer kulturellt grundade attityder till arbete och karriär ha påverkat 

beslutet? 
• Finns det uttalade eller outtalade framtidsplaner eller livsprojekt i bakgrunden? 
• Vilken betydelse har individens förhållande till samhällets strukturella mönster vad 

gäller klass och kön i dessa fall? 
Undersökningen har genomförts i form av en fokusgrupp och kvalitativa intervjuer där fem 

gymnasieelever deltagit. De gick första året och hade därmed redan gjort sina val och dessutom 
påbörjat sin utbildning. Perspektivet för dem är retrospektivt. 

De teoretiska perspektiv jag har tillämpat på intervjumaterialet är tre: Med symbolisk 
interaktionism har jag försökt lägga ett aktörsperspektiv. Med Bourdieus begrepp habitus och 
kapital anlade jag ett strukturellt perspektiv. Slutligen har jag, med begreppet livsprojekt, velat 
koppla samman de intervjuades värderingsmönster med deras gymnasieval. 

De slutsatser som kan dras är att alla dessa perspektiv har sin tillämpning, ibland på en och 
samma individ. Men det har varit lättare att påvisa aktörskapet än de strukturella faktorerna. Vad 
gäller värderingsmönstren har undersökningen gett en mångtydig bild. 

 
 
Nyckelord: Gymnasieval, symbolisk interaktionism, habitus, kapital, livsprojekt. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Livet är för den moderna människan fullt av valsituationer. Även om man ofta hör folk 
berätta om att de upplever stress inför att tvingas göra alla dessa olika val, så ses det ändå allmänt 
som något eftersträvansvärt att ha möjligheten att välja mellan en mångfald av olika varor, 
tjänster och handlingsvägar. Valfrihet, ofta förenklat till att vara liktydigt med frihet, är ett 
honnörsord i samhällsdebatten. Att man ändå inte alltid ser fram emot valsituationer med 
entusiasm, beror förmodligen främst på att man sällan vet säkert – inte förrän kanske efteråt – 
om man valde rätt. 

Rationellt fattade beslut, där maximerad nytta eftersträvas, antas förutsätta att man först tar in 
en så stor mängd kvalificerad information som bara är möjligt och därefter värderar den sakligt. 
Men i själva verket gör vi nog sällan på det viset, eftersom det blir för komplicerat. I stället tror 
jag att vi många gånger blundar för fakta, gör som vi alltid gjort, följer strömmen, plockar åt oss 
den vara som ger ”rätt känsla” och hoppas att det blir bra till slut i alla fall. Vi låter en rad 
värderingar, oftast ganska omedvetna, ta över och avgöra. Men detta menar jag ska inte ses som 
detsamma som att vi gör irrationella val. Tvärtom kanske det rationella för oss just är att fatta 
subjektiva beslut, som till stor del baseras på våra egna erfarenheter, åsikter och känslor helt 
enkelt för att vi är människor, inte maskiner. 

Denna uppsats handlar om ett val som görs i unga år, men som kan komma att påverka hur 
hela livet utvecklar sig för individen. Genom intervjuer undersöks hur ett antal personer ser på 
sitt gymnasieval och vad de själva anser att det baserades på. Utgångspunkten för mig är här 
varken att deras beslut varit rationella eller inte; hur det är med den saken lägger jag inga som 
helst aspekter på. Läsaren bör i stället se den diskussion jag för här ovan som delar av min 
förförståelse, föreställningar jag har och som jag är medveten om, men som jag aktivt försöker 
hålla ifrån att påverka min undersökning. 

1.2 Problemområde 
1.2.1 Gymnasievalets samhälleliga betydelse  

I grundskolans nionde år, i början av vårterminen, ska eleverna välja vilket program de vill gå 
på gymnasiet. De är då femton år. Om de då enbart hade framgång på arbetsmarknaden som 
enda mål med sitt val, skulle det krävas att de hade god kännedom om åtminstone tre områden: 
gymnasieprogrammen, arbetsmarknaden och sig själva. Dessutom skulle de behöva kunna ta 
framtida förändringar med i beräkningen1, med tanke på att det är ett halvt århundrade tills dessa 
femtonåringar når (dagens) pensionsålder. 

Alternativen de har att välja mellan är många. De nationella programmen är sjutton till antalet 
och därtill kommer lokala specialutformade program, både på kommunala och fristående skolor. 
I många fall är programmen främst inriktade på att förbereda eleverna inom något yrkesområde, 
medan andra ger en mer teoretisk grund att bygga vidare på genom högre utbildning. Samtliga 
program ska dock ge grundläggande behörighet till högre utbildning.2

Eleverna väljer själva, tillsammans med sina målsmän, men det finns även andra intressenter. 
Dels naturligtvis skolan som också, genom att bestämma hur många platser som ska upplåtas 
inom varje program, faktiskt kan utöva en mer direkt styrning av de sökande. Dels företag och 
andra arbetsgivare som naturligtvis vill tillgodose sina framtida behov av arbetskraft och utövar 
sin påverkan genom information eller, som vissa branscher har gjort, genom att erbjuda 
praktikplatser. 

Det pågår även en diskussion om det framväxande kunskapssamhället, i vilken det 
understryks att framtidens arbetskraft kommer att behöva allt mer utbildning för att motsvara 

                                                 
1 Exempelvis genom att studera Scb:s Arbetskraftsbarometern, se www.scb.se 
2 Faktablad gymnasieskolan: http://www.skolverket.se/content/1/c4/08/42/Gymnasieskolan.pdf 
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kraven på arbetsmarknaden3. Samtidigt sker också konjunkturella förändringar på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten har nu sjunkit i några år, från att ha legat på en mycket hög 
nivå inte minst för lågutbildade ungdomar. Byggindustrin har en tid haft svårt att försörja sig med 
kvalificerad arbetskraft och även från andra sektorer kommer signaler om att behovet av 
yrkesutbildade ökar4. Å andra sidan har löneskillnaden, enligt LO:s lönerapport, mellan hög- och 
lågutbildade ökat en längre tid. De lägsta lönerna har kommunanställda kvinnor.5

Denna bakgrundsbeskrivning ska enbart ses som externa faktorer på institutionell nivå som 
skulle kunna inverka på enskilda ungdomars gymnasieval. Om (och i så fall hur) de gör det kan 
man på förhand inte anta som en förutsättning, lika lite som man kan utesluta det. 

1.2.2 Lokala förhållanden 
I den kommun där undersökningen gjordes finns långa industritraditioner, med ett par stora 

företag som länge varit dominerande inom det lokala näringslivet. Under de senaste årtionden har 
en hel del handel och tjänsteproduktion vuxit fram, men fortfarande präglar industrin orten. Det 
finns en regional högskola, men ganska svaga akademiska traditioner. 

Jag har tittat på siffrorna för förstahandssökande i gymnasievalet, eftersom de borde säga 
något om vad eleverna själva vill och därför bidrar till min förförståelse av gymnasievalet. I den 
aktuella kommunen ser det något annorlunda ut än riket i övrigt. Störst andel sökande har 
samhällsvetenskapsprogrammet, men inte långt efter kommer numera byggprogrammet, som 
ökat starkt de senaste åren. Denna ökning omfattar även andra yrkesprogram som fordon, energi, 
handels och inte minst industriprogrammet. En sådan utveckling påverkar förstås i sin tur 
intagningspoängen, så att allt högre betyg krävs för att komma in på dessa program. 

1.2.3 Gymnasievalets betydelse för individen 
I fokus för min undersökning är varken arbetskraftförsörjningen eller elevströmmarna, utan 

de individer som söker sig fram i dessa strömmar och för vilka valet av gymnasieprogram är det 
hittillsvarande livets förmodligen största beslut. Visserligen avgör detta val inte på något sätt 
slutgiltigt hur allt ska bli. Många fler tillfällen för byte av yrkeskarriär kan uppstå livet igenom, 
vare sig man vill det eller inte. Det moderna arbetslivet anses behöva allt flexiblare arbetskraft, 
vilket både innebär krav på individuell mångkunnighet och förmåga till anpassning till förändrade 
förhållanden. Kraven ökar också på numerisk flexibilitet, det vill säga att antalet anställda 
och/eller deras tjänstgöringsgrad kan varieras beroende på behovet.6  

Valet av gymnasieprogram kan för den enskilde ändå komma att bli betydelsefullt på andra 
sätt. Det avgör i vilken omgivning man ska tillbringa de närmaste tre åren, en tid då man i hög 
grad formar sin identitet och bygger nya nätverk. Utbildningarna och skolorna har mycket olika 
karaktär, status och drar till sig olika sorts människor. Jag tänker mig även att man kan se 
gymnasievalet som en ung människas öppna manifestation av vad den vill med sitt liv. Det beslut 
som fattas här ska man kunna motivera inför andra och man kommer att få leva med det under 
lång tid. Därför föreställer jag mig att valet upplevs som viktigt för den enskilde. Återigen: detta 
är min förförståelse, vilken kan komma att motsägas eller bekräftas av undersökningen. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka motiv, värderingar och attityder som vägledde några 

ungdomar vid deras val av gymnasieprogram. Utifrån dessa personers egna berättelser och med 
stöd av tidigare forskning och vetenskapliga teorier analyseras hur detta beslut var grundat, för att 
därigenom försöka öka kunskapen och förståelsen av gymnasievalet. 

                                                 
3 Svensson, Lennart G (2002): ”Arbete och kompetens” i Arbetslivet. Hansen, Lars H & Orban, Pal (red) Lund: 

Studentlitteratur. 
4 AMS, pressmeddelande november 2007, http://www.ams.se/GO.ASPX?AP=76635&A=76635 
5 Landsorganisationen (2007): Lönerapport år 2007. Löner och löneutveckling år 1996 – 2006. Stockholm: LO-

tryckeriet 
6 Allvin, Michael m.fl. (2006): Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber, s. 34. 
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1.3.1 Frågeställningar 
Valet av gymnasieprogram är sålunda den enskilda handling som undersökningen kretsar 

kring, men den ska sättas in i ett sammanhang för att förstås. Därför vill jag, i en hermeneutisk 
anda, veta vilken social och kulturell kontext individerna befinner sig i och vilken betydelse de 
själva anser att denna kan ha haft. Jag vill även försöka förstå individernas värderingar, deras bild 
av sig själva och vilken framtid de föreställer sig, både yrkesmässigt och privat.  

Så, utöver att fråga efter vad man skulle kunna kalla det ”officiella” motiv som individerna ger 
för sitt handlande, söker jag även efter mer dolda, bakomliggande sådana; 

• Vilken roll har viktiga personer i den närmaste omgivningen, som föräldrar, syskon 
och kompisar spelat? 

• Vilken betydelse har individens egna biografiska erfarenheter av skola och arbete haft? 
• Hur kan valet av program relateras till deras nuvarande självbild eller identitet? 
• Kan individens mer kulturellt grundade attityder till arbete och karriär ha påverkat 

beslutet? 
• Finns det uttalade eller outtalade framtidsplaner eller livsprojekt i bakgrunden? 
• Vilken betydelse har individens förhållande till samhällets strukturella mönster vad 

gäller klass och kön i dessa fall? 

1.4 Disposition 
I nästa kapitel redovisar jag tidigare forskning som jag anser vara av intresse för att kunna 

sätta in denna undersökning i ett vetenskapligt sammanhang.  
Därefter följer teorikapitlet, där jag presenterar de teoretiska perspektiv som ligger till grund 

för både den empiriska delen av undersökningen och analyserna. 
I det efterföljande metodkapitlet förklarar jag varför jag valt att lägga upp min undersökning 

just i denna form och diskuterar kort kring förutsättningarna för att den ska lyckas uppfylla 
kraven på trovärdighet och tillförlitlighet. 

Därefter följer resultatet av datainsamlingen och analysen av detsamma, där jag först redogör 
för de delar av fokusgruppintervjun jag tyckte gav mest information och därefter presenterar de 
intervjuade och deras berättelser. Mina analyser integreras i resultatredovisningen, men tydligt 
separerat från det empiriska materialet. 
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2 Tidigare forskning 
2.1 Inledning 

Forskning som har att göra med ungdomars utbildningsval och framtidsplaner ligger i 
skärningspunkten av flera olika forskningsområden. Dels hänger ämnet samman med den 
forskning som studerar ungdomar som en avgränsad social kategori, som lever under särskilda 
villkor. Dels finns både utbildnings- och arbetslivsforskning, som utgår från ett helt annat 
perspektiv, men som också är av intresse här. Vart och ett av dessa områden skulle dessutom 
kunna delas upp i en rad undergrupper. Tittar man närmare på ungdomsforskningen, så finner 
man snart att den rör sig mellan en rad skilda discipliner som sociologi, psykologi, pedagogik, 
socialantropologi, kriminologi, kulturvetenskap med flera. Man kan med andra ord säga att det 
egentligen är ett tvärvetenskapligt fält, vilket också betyder att olika vetenskapliga teorier och 
metoder ofta kombineras. Här kommer jag dock framför allt att lyfta fram forskning inom 
sociologiämnet. 

Ett antal forsknings- och kunskapsöversikter har gjorts av olika myndigheter, exempelvis den 
rapport som Stafseng gjorde för dåvarande Skolöverstyrelsen 19907 och Franssons och Lindhs 
kunskapsöversikt som Skolverket gav ut 2004.8 Även FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap gjorde 2003 en utvärdering av ungdomsforskningen.9 I alla tre framhålls just den 
stora bredd som ungdomsforskningen uppvisar.  

2.2 Vad är ungdom? 
Ett problem för detta vetenskapliga fält är att definiera sitt forskningsobjekt, det vill säga 

ungdomarna. Vid ett första påseende kan det tyckas enkelt att slå fast, i alla fall på ett ungefär, när 
ungdomsåldern börjar och när den slutar. Men det blir lätt en reducerad och siffermässigt 
operationaliserad kategorisering, utan förankring i vetenskaplig teori. För om man vill studera 
ungdomar som grupp måste man först bestämma vad som förenar dem, mer än åldern. Tänker 
man efter lite visar det sig nämligen att lika lätt som det var att föra ihop dem till en åldersmässigt 
enhetlig kohort, lika lätt är det att dela in samma grupp efter ett antal socialt skiljande linjer; 
socioekonomiskt skikt, kön, etnicitet, uppväxtplats och -förhållanden, för att inte tala om alla 
kulturella och subkulturella indelningar som ofta förekommer bland de unga. 

I forskningen betraktar man ofta ungdom utifrån ett socialisationsperspektiv, det vill säga att de 
alla har det gemensamt att de håller på att genomgå en process från barn till vuxna. Med detta 
synsätt kan man lyfta fram ett antal problemområden som har att göra just med övergången till 
vuxenlivet, som exempelvis inträdet på arbetsmarknaden.10  

I andra sammanhang betonas generationsperspektivet, i vilket man lyfter fram betydelsen av att de 
yngre har det gemensamt att de tillhör en annan generation än de äldre. De är intressanta just av 
den anledningen att de kommer att ”ta över” och prägla det kommande samhället med sina 
normer, värderingar och attityder. I mer populärvetenskapliga framställningar är detta en ganska 
vanlig vinkling, se exempelvis boken ”80-talisterna kommer”11 och Ungdomsstyrelsens 
rapport ”Unga med attityd”.12

Man kan också välja att studera ungdomar som social kategori, vilket Öhlund beskriver som 
att ”precisera de mer eller mindre gemensamma sociala och historiska villkor som gäller för den 

                                                 
7 Stafseng, Ola (1990): Ungdomsforskning i Sverige. En vetenskaplig granskning. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
8 Fransson, Karin och Lindh, Gunnel (2004): Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon. Stockholm: 

Skolverket. 
9 Jonsson, Jan O m.fl. (2003): Youth Research in Sweden 1995-2001. An Evaluation Report. Stockholm: FAS, 

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. 
10 Fransson och Lindh 2004, s. 12. 
11 Fürth, Thomas (m.fl.) (2002): 80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra 

ungdomar. Uppsala: Konsultförlaget (Uppsala Publishing House AB). 
12 Ungdomsstyrelsen: Unga med attityd: Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007. Stockholm: 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11. 
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del av befolkningen som definieras som ungdomar”.13 Detta synsätt torde vara särskilt fruktbart 
om man vill sätta in ungdomen i ett större sammanhang, för den som vill förstå mer om hela 
samhället. 

Generellt kan man slå fast att ungdomsbegreppet är flytande, något som inte bara har med 
olika forskningsperspektiv att göra utan också hänger ihop med de förändringar som samhället 
genomgår. Hagström pekar på att villkoren för de som i dag försöker etablera sig som vuxna med 
arbete, bostad och familj inte är enkla, utan verkar sammantaget mot att man betraktas som 
ungdom allt länge tid, kanske ända uppemot trettioårsåldern. Han tillägger: 

Än svårare att åldersmässigt avgränsa ungdomsfasen blir det givetvis i den mån vuxenhet avgörs av 
vad som skulle kunna kallas existentiella kriterier: När man vet vad man vill med sitt liv eller, än mer, 
när man funnit meningen med sitt liv.14

För denna uppsats kan det räcka att känna till att denna problematik existerar; det är dock 
knappast någon direkt svårighet att definiera undersökningens ungdomar. 

2.3 Ungdomskulturforskning 
När man talar om ungdomskultur avses inte bara uttrycksformer som musik eller klädstilar. 

Kulturforskning, eller cultural studies, betraktar ungdomar som medvetna aktörer och inriktar sig 
ofta på hur de konstrueras socialt som ungdomar, hur de formar sin identitet och väljer livsstil.15 
Enligt Jonsson m.fl. finns sedan 1980-talet en ganska rik flora av forskning kring ungdomskultur. 
En stor del av de avhandlingar och böcker som publicerades inom ungdomsforskningen i Sverige 
mellan 1995 – 2001 handlade just om ungdomskultur, livsstil och identitet.16  

Mats Trondman, som kallar sig kultursociolog och skrivit en hel del i detta område, förklarar 
sin syn på ungdomskulturer: 

[…] dvs. de kulturella former genom vilka unga människor ger uttryck för och lever sina liv, de sätt 
på vilka de handskas med, omskapar och/eller nyskapar sina såväl materiella som immateriella 
villkors möjligheter mot bakgrund av hur dessa erfars, upplevs och tolkas av de unga själva.17

Thomas Ziehe tillhör de internationellt tongivande på kulturforskningens område, även om 
han inte enkelt kan placeras in i något fack. Utifrån sin hemvist i pedagogik och psykoanalys 
diskuterar han ungdomars villkor i samhället. Ziehe har bland annat gjort sig känd för uttrycket 
att ungdomar blivit kulturellt friställda, som han myntade i början av 1980-talet. Med det menar 
han att de tidigare kulturella traditioner med dess lagar, regler och normer, vilka individen tidigare 
använt för sin orientering i livet monterats ner, så man nu fått mycket friare spelrum för egna 
handlingar, föreställningar och gestaltningar. Men de gamla bindningarna ersätts samtidigt delvis 
av marknadsmekanismer, vilka ställer krav på nya strategier och färdigheter för att bemästras. 
Följden blir att alla tvingas till ett livslångt arbete bestående av att utprova och erövra identiteter. 
Ziehe menar att det riskerar att blockera de produktiva aspekterna av denna friställning. 

Det blir […] allt svårare för ungdomar att se på sig själva ’med egna ögon’. Denna blick avskärs av 
ett helt universum av medialt förmedlade synsätt, bilder och tolkningar.18

Jag återkommer till detta perspektiv i teorikapitlet. 

2.4 Ungdomar i skolan 
Av naturliga skäl, då unga människor tillbringar en stor del av sin tid i skolan, är en stor del av 

forskningen inriktad på vad som rör sig i den världen. De frågor som min uppsats ägnas åt berörs 

                                                 
13 Öhlund, Thomas (2002): ”Splittrad ungdomsforskning: Dagens ungdomar är både äldre och yngre” I Nygård, 

Berit (red): Ungdomsforskning – skilda världar och värderingar. Stockholm: FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap). 

14 Hagström, Tom (red) (1999): Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet. 
Lund: Studentlitteratur, s. 7. 

15 Jonsson m.fl. 2003, s. 7. 
16 Ibid, s. 17. 
17 Trondman, Mats (1999): Kultursociologi i praktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 14. 
18 Ziehe, Thomas (1992): Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet. Andra upplagan. Stockholm/Skåne: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion, s. 36-39. 
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åtminstone delvis av forskningsprojektet ”Ungdomars livsprojekt och skolan som arena”, vilket 
är ett samarbete mellan fyra olika vetenskapliga discipliner.19 Ulla Jonsson tillför ett sociologiskt 
perspektiv med sina studier, varav den ena handlar om hur vardagen i skolan upplevs av 
respektive grupp: ungdomar, lärare och föräldrar, och vilka relationerna dem emellan är. Hennes 
andra bidrag är inte begränsat till skolan, utan handlar om vilka förväntningar ungdomar i 
åldrarna 14 – 18 år har på samhället och vilket ansvar de uppfattar sig själva ha.20 I en senare 
uppföljning ställdes samma frågor till de äldsta av de ungdomar som ingick i undersökningen, 
vilka då hade nått tjugoårsåldern.21 I undersökningen utvecklas och används begreppet livsprojekt, 
operationaliserat till enkätfrågan: ”När du tänker på ditt liv och din framtid, hur viktig är var och 
en av följande punkter för dig personligen?” Respondenten ombeds därefter gradera tjugofem 
påståenden. 22  

Därigenom antog man kunna påvisa vilken sorts livsprojekt den unga var inriktad mot. Tre 
sådana har konstruerats, vilka dock inte är varandra uteslutande. Vissa individer kan alltså vara 
inriktade på två eller tre av dem: 

Socialt orienterade livsprojekt. För dessa personer handlar det mycket om att ta socialt ansvar, stå 
familjen nära och att bidra till en bättre värld. 

Traditionella livsprojekt. I detta fall prioriterar man att tjäna pengar, att gifta sig och att skapa sig 
ett trevligt hem. 

Individualiserade livsprojekt. Hit har man fört värderingar som handlar om att bli respekterad, få 
utveckla sig själv och sina talanger samt att få en bra utbildning. Detta antas bygga på 
postmaterialistiska värderingar.23

Resultatet av dessa undersökningar visade att unga kvinnor överväger bland de som har 
sociala livsprojekt. Så är det även vad gäller individualiserade livsprojekt, men här finns också ett 
samband med att de flesta av dem går studieförberedande program och har föräldrar med hög 
utbildning. Traditionella livsprojekt finns företrädesvis hos unga män, främst hos dem på 
yrkesförberedande program och vars föräldrar bara har kortare utbildning.24

Jag tänker återkomma till begreppet livsprojekt senare, eftersom jag tycker det verkar 
användbart även för min undersökning. I teorikapitlet går jag igenom det närmare och sätter in 
det i sitt sammanhang, med teorierna om det sociala kontraktet och postmaterialism. 

2.5 Ungdomars sociala villkor 
Även om man, som tidigare påpekats, inte kan betrakta ungdomar som en enhetlig grupp 

finns det ändå skäl att studera hur de sociala villkoren för unga människor ser ut. Under slutet av 
1900-talet försämrades arbetsmarknaden för de unga och därmed möjligheten att få sitt första 
jobb, vilket förstås påverkat många negativt. Om detta skriver Trondman och Bunar med flera i 
boken ”Varken ung eller vuxen”,25 vilken handlar om hur unga ur arbetarklassen hanterat dessa 
försämrade livsvillkor. I tretton fallstudier gjorda på olika platser i Sverige under 1990-talets sista 
år har de låtit ungdomar, många av dem flyktingar och invandrare, själva berätta och sedan i 
Bourdieus anda relaterat dessas subjektiva erfarenheter till..: 

[…] de ekonomiska, sociala, kulturella (till exempel utbildningsmässiga resurser) och rumsliga villkor 
under vilka de formas och får konsekvenser.26

                                                 
19 Andersson, Bengt-Erik (red) (2001): Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: HLS förlag. 
20 Jonsson, Britta (2001): ”Upplevelser av framtidshot och ansvar i ett föränderligt samhälle” I: Andersson, 

Bengt-Erik (red): Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: HLS förlag. 
21 Jonsson, Britta (1999): ”Unga vuxna, deras livsprojekt och tankar om framtida yrke”. I: Hagström, Tom (red): 

Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 
22 Ibid, s. 69. 
23 Ibid, s. 74 – 76. Begreppet postmaterialistiska värderingar förklaras i teorikapitlet. 
24 Ibid, s. 77. 
25 Trondman, Mats och Bunar, Nihad (red) (2001): Varken ung eller vuxen: ”samhället idag är ju helt rubbat”. 

Stockholm: Atlas. 
26 Ibid, s. 461. 
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Författarna pekar på att en ökad polarisering skett i samhället mellan de som har högre 
utbildningar, säkrare anställningar, högre inkomster och mer politisk makt och de som inte har 
det. De befarar, i den epilog som skrevs sommaren 2000, att den utvecklingen kommer att 
fortsätta även om det går bättre för landet som helhet.27

Perspektivet är strukturellt och i analyserna, där de bland annat använder sig av Bourdieus 
begrepp habitus, försöker de koppla samman samhällsförändringarna med de intervjuades 
självförståelse och handlingsmönster. De diskuterar vad det är som gör att vissa av ungdomarna 
i ”gråzonen”28 ändå lyckas ta sig ur sina svårigheter, utbildat sig och skaffat jobb. Här används 
begreppet socialt produktiva val för de som handlar på ett sådant sätt att de kommer in i samhället, 
får arbete och känner sig behövda. Motsatsen är icke-socialt produktiva val, vilket syftar på de som 
inte lyckas göra det, åtminstone inte så länge det råder hög arbetslöshet. Dessa val leder till att 
individernas svårigheter permanentas eller fördjupas för kortare eller längre tid och att deras tillit 
till samhället försvagas. I sämsta fall kan man dessutom företa marginaliserande val och söka sig mot 
utanförskap, droger och kriminalitet.29

De socialt produktiva valen kan också vara av olika slag. Först de reproduktiva valen, med vilket 
författarna avser: 

[…] val, där ungdomarnas grundläggande livsvillkor, mer eller mindre medvetet eller omedvetet, 
formar en personlig viljestruktur som får dem att välja det som nuvarande eller tillblivande 
möjlighetsstrukturer efterfrågar.30

Man syftar på de ungdomar som, präglade av sin bakgrund, söker sig till yrken som efterfrågas 
och lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Här finns såväl medelklassens väg genom högre 
utbildningar som arbetarklassens mer direkta yrkesfokuserade vägar. Bägge dessa fungerar, så 
länge arbetsmarknaden fungerar något så när. 

En annorlunda form av produktivt val är det transformativa valet, vars klassiska exempel är 
klassresenären, som växer upp i en miljö där det inte finns tradition av att studera, men som gör 
det ändå. Man förklarar i boken dessa fall med att de lyckats ”omvandla[r] den personliga 
viljestrukturen så att den möter nya möjlighetsstrukturer […]”31 Vidare menar författarna att det 
har att göra med ”möjligheternas tankeavstånd till omständigheternas präglingseffekter”32, alltså 
att individer förmår tänka sig ett annat utbildnings- och livsval än föräldrarnas och kompisarnas. 
De tror att förklaringen till att vissa gör det kan vara att föräldrarna entusiasmerar dem att gå 
vidare och/eller att ett sådant inflytande kan ha kommit via skolan, lärare och kompisar. 

I en antologi redigerad av Olofsson och Thoursie tar sig ett antal forskare och debattörer an 
samma frågor, det vill säga ungdomars livsvillkor och framtidsutsikter. Bakgrunden är också här 
utvecklingen under 1990-talet, då andelen förvärvsarbetande ungdomar sjönk kraftigt och allt fler 
började studera, vilket redaktörerna menar i många fall säkert inte var ett frivilligt val. 
Arbetslöshetstalen ökade och allt fler av de unga tvingades söka ekonomiskt bistånd för att klara 
sig. Även de demografiska förändringarna och ökad etnisk mångfald diskuteras i de olika kapitlen 
i boken, vilken tyvärr saknar samlade slutsatser. 33

Ett av bidragen handlar om ungdomars inställning till hemorten, i detta fall Söderhamn där 
Lotta Svensson gjort en studie i form av intervjuer, uppsatser och enkäter34. Hon menar sig 
kunna visa att de önskningar och förhoppningar ungdomarna hyser till stor del hänger ihop med 

                                                 
27 Ibid, s. 544. 
28 Ibid, s. 13. Med uttrycket ”gråzon” avser författarna att ungdomarna inte har uppenbara problem med droger 

och kriminalitet, men ändå har svårt att hävda sig i samhället.  
29 Ibid, s. 465. 
30 Ibid, s. 463. 
31 Ibid, s. 464. 
32 Ibid, s. 529. 
33 Olofsson, Jonas och Thoursie, Anna (red) (2007): Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Stockholm: 

Agora. 
34 Svensson, Lotta (2007): ”Ungas framtidsförväntningar, i relation till lokal och regional utveckling” i Ungas 

framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Olofsson, Jonas och Thoursie, Anna (red) Stockholm: Agora. 
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deras sociala bakgrund, men att det också finns skillnader mellan pojkar och flickor inom samma 
klass. Arbetarungdomarna har större förankring i hembygden och lägre förhoppningar om 
framtiden, medan medelklassens ungdomar är mer inriktade på att flytta iväg. Inom medelklassen 
är pojkarna i högre grad än flickorna beredda att flytta tillbaka senare i livet. Medelklassflickorna 
beskrivs som att de ”tänker inte låta sig nöja med vad som helst, utan de är på jakt efter ’det bästa 
livet’, och de tänker optimera sina möjligheter att nå det”35. Hemorten anses inte ge dem 
möjligheter till detta.  

Flickor med arbetarklassbakgrund tycks vara flexibla i tankarna kring var de vill bo. Det 
viktiga för dem är familjen, närhet och trygghet, men de kan ändå acceptera att flytta om det 
behövs för att få arbete. Pojkarna å sin sida verkar se arbetet som viktigt och styrande för var de 
hamnar, men har egentligen ingen vilja att flytta iväg. 

2.6 Ungdomar och arbetslivet 
I Skolverkets kunskapsöversikt konstaterar man att det finns relativt lite forskning kring 

relationen ungdomar- utbildning- arbete. Man påpekar att sådan kunskap behövs för att kunna 
förstå hur samhällsförändringarna påverkar ungdomar i deras studie- och yrkesval och för att 
kunna utveckla stöd för deras eget beslutsfattande.36

Studier kring ungdomars relation till arbete presenteras i en antologi redigerad av 
arbetslivsforskaren Tom Hagström.37 Forskarna, som har olika vetenskaplig bakgrund, skriver här 
framför allt om övergången från skola till arbetsliv, med utgångspunkt från de ungas egna 
perspektiv och förhållningssätt. En av de tidigare nämnda studierna av Britta Jonsson återfinns i 
denna bok. 

Ett bidrag i samma bok handlar om individens subjektiva handlingsutrymme, det vill säga vad 
de själva tror sig klara av, något som anses kunna påverka ungdomars yrkesval. Rose-Marie 
Ahlgren presenterar här en modell, byggd på Meads symboliska interaktionsteori och Festingers 
sociala jämförelseteori, för hur en individs självbild skapas och utvecklas.38  

I teorikapitlet kommer även jag att lyfta fram det socialpsykologiska perspektivet och då 
främst symbolisk interaktionism, men utan att använda mig av Ahlgrens modell. 

Här vill jag också nämna en artikel av Lehmann om ett forskningsprojekt kring hur 
yrkeslärlingar i Tyskland respektive Canada hanterade sin övergång in i arbetslivet.39 De 
ungdomar, till övervägande del män, som ingick i studien valde att framställa sina val av 
yrkesbana som rationella och avsiktliga, även om de i hög grad tycktes följa i föräldrarnas fotspår.  

I förhållande till den allmänna diskurs som förordar mer utbildning för att bättre klara sig i 
kunskapssamhället hade ungdomarna egna rationaliseringsstrategier. Bland annat pekade de på 
den fördel det skulle innebära att komma ut tidigare i arbetslivet i förhållande till de jämnåriga 
kamrater som läste vidare. De ville tjäna pengar och börja leva som vuxna. Detta försteg, som 
Lehmann kallar för ”accelererad mognad”, belyser också paradoxen att ett tidigt yrkesval 
visserligen kan ge denna fördel, men samtidigt görs detta val vid så unga år att de rimligtvis inte 
kan vara helt informerade om dess följder.40

2.7 Studier om gymnasievalet 
När det gäller den specifika frågan om val av gymnasieprogram finns det en ny avhandling av 

Anna Sandell som just försöker fånga ungdomars resonemang om gymnasieval och skolvardag. 

                                                 
35 Ibid, s. 123. 
36 Fransson och Lindh 2004, s. 95. 
37 Hagström, Tom (red) (1999): Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet. 

Lund: Studentlitteratur. 
38 Ahlgren, Rose-Marie (1999): ”Det subjektiva yrkesvalet” i Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och 

rationalitet på väg in i arbetslivet. Hagström, Tom (red) Lund: Studentlitteratur. 
39 Lehmann, Wolfgang (2005): ”Choosing to Labour: Structure and Agency in School- Work Transitions.” s 325-

350, Canadian Journal of Sociology 30(3). 
40 Ibid, s. 342. På engelska är uttrycket ”accelerated maturity”. 
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Dess syfte är att utforska utbildningssegregationen i skolan och relatera den till individualisering 
och hur tjejer och killar förhåller sig till detta. Frågorna fokuseras kring varför ungdomarna valde 
som de gjorde, då det ses som ett sätt att positionera sig. Metoden som används i huvuddelen är 
intervjuer med högstadieelever, enskilt och i grupp.41

I avhandlingen utforskas genusordningen i skolvardagen, där en särskild retorik framträdde i 
vilken många, både tjejer och killar, hävdade sitt individuella förhållningssätt till genus. Praktiken 
visade sig dock vara tämligen styrd av förväntningarna på sitt respektive kön. En intressant 
iakttagelse var att tjejer försökte orientera sig bort från den traditionella kvinnorollen, som sågs 
som begränsande och med låg tillhörande status.42

En annan del handlar om kulturell friställning och individualisering, utifrån den diskurs som 
betonar det egna ansvaret för sin framtid. Eleverna anser sig ha gjort sitt gymnasieval av egen fri 
vilja och tar direkt avstånd från att kamrater skulle ha påverkat dem. Samtidigt har de i många fall 
valt efter sin bakgrund. Det gäller särskilt killarna i studien, som till stor del valt yrkesprogram. 
Det kan tolkas som att tjejerna är mer berörda av individualiseringsprocessen, men också delvis 
bero på att de har högre betyg. Även här finns det en retorik kring att man vill vara individuell 
och inte göra som andra, men i verkligheten vill man ändå inte avvika för mycket.43

Sandell har också studerat hur eleverna positionerat sig i den hierarkiska ordning som anses 
finnas mellan de olika programmen i gymnasieskolan. Hon fann att de flesta var överens om att 
natur, NV stod högst i kurs och upplevdes som svårast, följt av samhälls, SP. Lägst status hade 
olika yrkesinriktade program som hotell- och restaurang, HR och barn- och fritid, BF. Även 
industri, IP och individuella, IV ansågs ha låg status. Men det fanns många nyanser i hierarkin. 
Många uttryckte att de sökte sig till utbildningar för att det var något de var intresserade av, men 
det visade sig också att sökte sig till likasinnade. Det visade sig finnas koder för vilka som passade 
för olika utbildningar. Det var också vanligt med ett strategiskt tänkande, särskilt för tjejer, där 
betygen sågs som ett kapital som skulle användas för att skaffa en bra position. Sandell använder 
sig av begreppen habitus och genusordning för att visa på den strukturella påverkan ungdomarna 
utsätts för.44

Avhandlingen visar att kön och klass i hög grad fortfarande styr hur unga väljer sina livsvägar 
och talet om kulturell friställning stöds inte av resultaten. För att motverka segregationen mellan 
utbildningarna och uppmuntra positionsförändringar för Sandell fram synpunkten att elevernas 
aktörskap bör stärkas. Konkret kan det handla om bättre PRAO och andra kontakter med 
arbetslivet och att tänka över hur studie- och yrkesvägledningen fungerar.45

Kring gymnasievalet har det även gjorts en del kvantitativa studier, som exempelvis 
Skolverkets rapport ”Attityder till skolan 2006”. I telefonintervjuer tillfrågades gymnasieelever 
om vilken betydelse olika former av information haft inför deras val av utbildning. Största 
svarsfrekvens fick svaret att studiebesök och praktik var viktigt eller mycket viktigt. Näst viktigast 
var tryckt material och därnäst kom studie- och yrkesvägledarnas information.46

I en annan undersökning via telefonintervjuer, som genomförts av företaget Greycells 
Communication AB och som redovisas på Svenskt Näringslivs hemsida har man frågat 
niondeklassare om vad som styrt gymnasievalet för deras del. Högst svarsfrekvens fick 
alternativet ”Du har ett speciellt intresse som styrde ditt val”. Därnäst kom i tur och ordning 
alternativen att det leder till det yrke man vill jobba med, det leder till jobb i den bransch man vill 
jobba i och att det är en bred utbildning. De mest populära branscherna enligt den 

                                                 
41 Sandell, Anna (2007): Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker. Malmö: 

Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. 22. 
42 Ibid, s. 131. 
43 Ibid, s. 147. 
44 Ibid, s. 172. 
45 Ibid, s. 187. 
46 Skolverket (2007): Attityder till skolan 2006. Elevernas och lärarnas attityder till skolan. Stockholm: 

Skolverket/Fritzes, s. 113. 
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undersökningen är Media, reklam och marknadsföring, Konst, musik och mode, Hotell, turism 
och restaurang samt Data/IT.47  

Det finns även några uppsatser på C-nivå som berör området, som exempelvis Anderssons 
intervjuundersökning av några gymnasieelever som går sista året i ett studieförberedande program 
angående deras strategier och tankar inför framtiden. Han använder sig vid analysen främst av 
begreppet kulturellt kapital för att beskriva de intervjuades förståelse och kunskap om framtiden. 
Detta kapital menar han kunde förändras eller utvidgas genom att ta hjälp utifrån, i dessa fall av 
föräldrar eller genom att skaffa information via internet.48

2.8 Sammanfattning 
Denna genomgång av ett urval ur tidigare forskning har visat på hur forskningen bedrivs och 

något om vilka resultat man har nått. Därmed har jag bidragit till en generell förförståelse kring 
ungdomar och deras förhållande till utbildnings- och yrkesval.  

I forskningen har jag dessutom funnit några begrepp och perspektiv som även jag kan 
använda mig av i såväl operationalisering av frågeställningarna som vid resultatredovisning och 
analys. De kommer alla att utvecklas närmare i teorikapitlet, men här ska jag kort räkna upp vilka 
jag avser. 

Det första är begreppet livsprojekt, som av Jonsson används för att försöka fånga ungdomars 
olika inställningar till sin egen framtid. I forskningen har man konstruerat tre kategorier: socialt 
orienterade, traditionella respektive individualiserade livsprojekt. I min undersökning tror jag mig 
eventuellt kunna få en djupare förståelse av de ungas motiv till gymnasieval om jag också frågar 
efter deras tankar och planer för framtiden och sätter in deras val i det sammanhanget.  

Det andra är Trondmans och Bunars sätt att koppla samman aktör och struktur genom att 
betrakta ungdomars val av handling som antingen socialt produktiva eller icke-socialt produktiva. I den 
första kategorin gör de dessutom uppdelningen i reproduktiva respektive transformativa val. Detta är 
av intresse, eftersom jag tänker föra in ett strukturellt perspektiv i min undersökning, där 
Bourdieus begrepp habitus och kapital blir analytiska redskap. 

Det tredje bidraget till min teoretiska förståelse tillför Ahlgren genom att förklara hur 
individens uppfattning om sig själv kan leda till självpåtagna begränsningar i valet av utbildnings- och 
yrkesbana. Den modell hon presenterar kommer jag inte att tillämpa, men väl det teoretiska 
perspektiv som den bygger på, då främst symbolisk interaktionism.  

Jag går nu vidare med att bygga upp en teoretisk referensram för min undersökning, vilken jag 
tillsammans med den redovisade forskningen kommer att använda för att utarbeta en 
operationalisering av uppsatsens frågeställningar. Det vill säga att jag avser att göra teorierna till 
användbara redskap inför datainsamling av empiri och inför analysen av resultatet. 

 

                                                 
47 Svenskt Näringsliv: Vägvalet 2004. En undersökning om ungdomars val till gymnasiet. 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00007/V_gvalet_2004_7715a.pdf 
48 Andersson, Kristian (2006): Strategier och möjligheter. En studie av några gymnasieelevers tankar om framtiden. C-uppsats 

i sociologi, VT 2006. Lunds Universitet: Sociologiska institutionen. 
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3 Teori 
3.1 Inledning 

I analysen av det empiriska materialet använder jag mig av flera teoretiska perspektiv parallellt 
med varandra. Den teoretiska mångfalden kommer enligt min uppfattning att ge mig fler 
perspektiv på empirin och därmed större kunskap. En människas handlande kan inte förklaras 
enbart med hänvisning till exempelvis strukturella faktorer, men de kan ge en av pusselbitarna. 
Andra bitar kan komma ur en analys av de värderingar som råder i kamratgruppen, för att ta ett 
annat exempel. Man kan också, beroende på vilka perspektiv man väljer, i olika grad komma att 
se aktören som mer aktiv i sitt handlande respektive mer styrd av omständigheterna. 

Det första perspektiv jag tar upp här är aktörsinriktat och relationistiskt. Jag presenterar 
symbolisk interaktionism och går igenom några centrala begrepp som jag anser vara användbara. 
Det andra är strukturellt, med Bourdieus habitus och kapital som huvudsakliga begrepp. Även det 
tredje är strukturellt, men innehåller också ett aktörsperspektiv genom att det försöker fånga 
individens förhållningssätt till framtiden. Detta tredje perspektiv bygger på antagandet om att 
postmateriella värderingar blivit vanliga i det senmoderna samhället, särskilt bland ungdomar. 
Begreppet som sammanfattar detta perspektiv och som kommer att användas i min undersökning 
är livsprojekt. 

Innan jag går in på området symbolisk interaktionism ska jag börja med att kort beskriva 
socialisationen, den process som formar oss till sociala varelser och i vilken vi påverkas av och 
samspelar med såväl andra individer som institutioner. Socialisationen kan därmed ses som en 
länk mellan oss som individer och det omgivande samhället. Med det vill jag lägga en grund för 
de tre övriga synsätten och sätta in dem i ett sammanhang. Socialisationen är även ett viktigt 
innehåll i symbolisk interaktionism, varför detta ska ses som en introduktion. 

3.2 Socialisation 
En definition av socialisationsbegreppet är enligt Helkama ”en process under vilken 

människan tillägnar sig de kunskaper, regler, uppfattningar och attityder som gör det möjligt att 
fungera som en medlem i samhället”.49 När man ska analysera ungdomars beslut ur ett 
samhällsperspektiv bör detta synsätt finnas med i bakgrunden, eftersom unga människor ännu 
har begränsade egna erfarenheter. I stället bygger de successivt upp de nödvändiga kunskaper och 
erfarenheter som krävs för att självständigt kunna orientera sig i sin värld genom interaktion med 
andra för dem betydelsefulla personer. Ju mer processen fortskrider kommer de att ta ökat 
intryck inte bara från de allra närmaste, utan även från andra individer och även från institutioner 
som skolan och massmedier. 

Vad som kan bli resultatet av processen förklaras av Grusec och Hastings: 
Socialization involves a variety of outcomes, including the acquisition of rules, roles, standards, and 
values across the social, emotional, cognitive, and personal domains. Some outcomes are 
deliberately hoped for on the part of agents of socialization while others may be unintended side 
effects of particular socialization practices (e. g., low self-esteem, anger and reactance, and 
aggression to peers as a function of harsh parenting).50  

Alla de personer som är involverade i att socialisera en individ kan man kalla för dess 
socialisationsagenter och inom symbolisk interaktionism, som vi återkommer till nedan, använder 
man benämningen signifikanta andra.51 I ett barns liv är det förstås dess ursprungsfamilj som 
träder in först och vars inverkan dessutom oftast kommer att förbli mest varaktig genom livet. 
Det gäller särskilt överföringen av de grundläggande sociala normerna. Med tiden kommer en rad 

                                                 
49 Helkama, Klaus m.fl. (2000): Socialpsykologi. En introduktion. Malmö: Liber, s. 72. 
50 Grusec, Joan E och Hastings, Paul D (red) (2007). Handbook of Socialization: Theory and Research. New York, NY, 

USA: The Guilford Press, s. 1. 
51 Helkama m.fl. (2000), s. 13. 
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andra personer att tas med i individens uppsättning av betydelsefulla personer, som till exempel 
kamrater, lärare och kärlekspartners.52  

Traditionellt har man betraktat socialisationsprocessen som närmast en ren inlärning av vad 
som är socialt accepterat, där individen styrts mot ett visst beteende. Nu vet forskarna att 
processen är mer komplicerad än så och att individen själv tar aktiv del i processen. Ett barn kan 
till exempel själv göra bedömningar av vilka konsekvenser ett visst beteende kan få på både kort 
och lång sikt. Man understryker numera också betydelsen av den känslomässiga ömsesidighet 
som finns mellan barn och förälder. Det betyder att var och en också är aktiv i sin egen 
socialisation.53  

Vidare kan man tala om vilka socialisationsmiljöerna är, alltså de olika sociala miljöer där 
individen socialiseras. I Hurrelmanns modell över hur dessa förhåller sig till varandra är 
smågrupper och inofficiella sociala nätverk (familj, släkt, kamratgrupper etc.) mest framträdande i 
den omedelbara sociala och ekologiska miljö där personligheten utvecklas. Därnäst kommer 
officiella socialisationsagenter (skolor, yrkesskolor, daghem, internatskolor etc.) och längst bort 
finns sociala organisationer (organisationer som behandlar ting, organisationer som behandlar 
människor, kontrollinstitutioner, massmedier etc.).54 Förhållandet mellan dessa regleras i hans 
modell av samhällets teknologiska, politiska, sociala och kulturella struktur.  

Det finns många socialisationsteorier. Min genomgång syftar till att dels ge en överblick, men 
också att hitta användbara kunskaper för min egen uppsats och senare analys av empiri. För att 
sammanfatta betraktar jag individens socialisation som en process som sker i interaktion med 
andra individer i dess omgivning. Detta pågår i de olika miljöer individen rör sig i, vilka i sin tur 
regleras av de strukturer som vi till vardags menar tillsammans utgör samhället. Processen bidrar 
till att forma individens verklighetsbild, normer och värderingar, vilka kan antas ligga till grund 
för dennes beteende. Det betyder inte att individen bör betraktas som styrd av yttre förhållanden, 
utan snarare att denne därmed får en identitet, en personlighet eller preferenser som gör att vissa 
handlingsvägar ter sig som mer tänkbara än andra i de olika situationer som individen hamnar i. 

Hur sambandet ser ut mellan de individer jag möter i min undersökning och deras omgivning 
och vilka faktorer som är viktiga för att förstå deras val av utbildningsväg tror jag mig kunna 
förstå mer om genom att ta hjälp av de teoretiska perspektiv som följer. Ett av de perspektiv som 
utvecklat detta med socialisation är symbolisk interaktionism, där förberedelse-, lek- och 
spelstadiet visar på självets utveckling. Man betraktar här inte aktören som bärare av en fast 
identitet som ovan, utan ”självet” ses som dynamiskt. Detta återkommer jag till nedan. 

3.3 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett synsätt som bidrar till större förståelse av varför individer 

handlar som de gör, genom att försöka betrakta handlingarna ur den enskildes eget perspektiv 
och förstå vilken mening denne ger dem. Jag ska här försöka redogöra för det teoretiska 
innehållet inom de centrala delarna av symbolisk interaktionism, samt hur de kan användas som 
analysredskap. 

Trost och Levin väljer att inte kalla detta för en teori, utan i stället ett teoretiskt perspektiv, då 
symbolisk interaktionism inte gör anspråk på att förklara och förutsäga, utan snarare att förstå. 
De lyfter fram dess, enligt dem, viktigaste hörnstenar: 

Definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att 
människan är aktiv och att vi handlar, beter oss samt vi befinner oss i nuet.55

                                                 
52 Maccoby, Eleanor E (2007): ”Historical Overview of Socialization Resarch and Theory” I Grusec, Joan E och 

Hastings, Paul D (red) (2007). Handbook of Socialization: Theory and Research. New York, NY, USA: The Guilford 
Press, s. 13-14. 

53 Ibid, s. 35-36. 
54 Helkama m.fl. (2000), s. 75. 
55 Trost, Jan och Levin, Irene (2004): Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, tredje 

upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 12. Kursivering i originalet. 
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GH Mead, som är en förgrundsgestalt inom symbolisk interaktionism, menade att jaget rent 
analytiskt kunde delas upp i två delar, ”me” och ”I”. ”Me” är den del där människan under sitt liv 
samlar på sig erfarenheter, minnen och normer och är därmed en produkt av socialisationen. ”I” 
däremot är aktivt, spontant och oberäkneligt. ”Me” uppträder styrande och reglerande över ”I”. 
Genom att teoretiskt framställa individen på detta sätt ser man den som utrustad med en egen 
vilja, även om denna vilja alltid måste förhålla sig till en uppsättning inre normer.56  

Det är därmed svårt att förutsäga människors handlingar, hur väl man än känner dem, 
eftersom de har denna förmåga att handla spontant. Det är också svårt, eftersom det i praktiken 
inte går att veta hur de i just det givna ögonblicket definierar situationen. Vi kommer därmed in 
på ett för detta synsätt centralt begrepp. 

3.3.1 Definitionen av situationen 
En term som ofta används inom symbolisk interaktionism och som myntades av Thomas och 

Znaniecki är definitionen av situationen. De menade att det sätt på vilket människorna definierar 
situationen också blir bestämmande för hur de kommer att handla.57

Med ”situationen” avses hela den situation man för tillfället befinner sig i. Hur man uppfattar 
den kan påverkas av många faktorer, som exempelvis andra personer, vår egen sinnesstämning 
och hälsotillstånd samt var vi uppfattar att vi befinner oss, både vad gäller rumsmässigt och i 
vilket gruppsammanhang.58

Definitionen av situationen handlar om den enskilde individens uppfattning och perspektiv 
och kan alltså inte göras av någon utomstående. Men individen gör sin definition i interaktion 
med andra, som en del av det ständiga samspel vi har med människor i vår omgivning. På så sätt 
är det också en process, varigenom vi ständigt omprövar och kanske förändrar våra definitioner 
av verkligheten när de inte stämmer överens med andras uppfattning och med det vi varseblir 
omkring oss.  

Vi kommer därför att till stora delar, men aldrig helt och hållet, göra liknande definitioner 
som de andra. Hårddraget skulle man kunna säga att alla har olika uppfattningar om verkligheten, 
och att allt därför är subjektivt. Men symbolisk interaktionism är pragmatisk, så den tar också 
hänsyn till att människor ofta är väldigt eniga om stora delar av vad de ser, hör och uppfattar, 
vilket gör att det finns en upplevelse av objektivitet.  

Genom detta begrepp poängterar man att det viktiga för att förstå människors beteenden inte 
är vad vi objektivt kan avgöra är sant eller falskt i en situation. I stället är det vilken tolkning 
individen gör av hela den aktuella situationen som är avgörande. Vid exempelvis en intervju bör 
man alltså vara uppmärksam på hur den intervjuade själv beskriver vad som hänt, eftersom den 
bakgrunden är nödvändig för att man ska kunna sätta sig in i vilken betydelse olika skeenden och 
handlingar har haft för honom eller henne just då. 

3.3.2 Människor är aktiva 
Som jag tidigare nämnt är det svårt att predicera, förutse vad människor i en viss situation 

kommer att ta sig till, eftersom de dels har en förmåga till spontanitet genom sitt ”I”, dels gör sin 
egen definition av situationen. Därtill väljer man inom symbolisk interaktionism att hellre 
fokusera på människors handlingar än att tillskriva dem olika egenskaper. I stället för att beskriva 
någon som exempelvis dominant eller neurotisk, ser man till vad de gör, vilket beteende de har, 
exempelvis uppträder dominant eller beter sig neurotiskt. ”Människan är inte, människan gör!”, 
skriver Trost och Levin.59

Man bör också se på individers handlingar som framåtsyftande, som olika försök att svara 
upp mot hur vi tolkar andras avsikter eller handlande. Vi reagerar inte bara på händelser, vi 

                                                 
56 Ibid, s. 23. 
57 Ibid, s. 12, 49-50. Det så kallade Thomas teorem lyder: ”If men define situations as real, they are real in their 

consequences”. 
58 Ibid, s. 12-17. 
59 Ibid, s. 20. 
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försöker skapa någon sorts ordning genom att tolka och definiera vad som sker och sedan handla 
på ett sätt som överensstämmer med denna tolkning. Det hela är en ständigt pågående process, 
men vi är som individer inte ensamma om den, utan hela det ordningsskapande arbetet sker i ett 
utbyte med människor i vår omgivning.60

 Detta leder oss vidare till den sociala interaktionen. 

3.3.3 Social interaktion 
Som de sociala varelser vi är formas vi till människor genom att interagera, samspela med 

andra människor. Den mer generella synen på socialisationen, som jag redogjorde för i ett tidigare 
kapitel, bygger också på detta. Det vill säga att barnet, genom att samspela med sina föräldrar och 
med tiden allt större kretsar av människor, tillägnar sig de kunskaper, normer och beteenden som 
behövs för att kunna fungera i samhället.  

Inom symbolisk interaktionism lägger man större betoning på den aktiva och dynamiska 
individen och på interaktionen. Det gäller inte bara i synen på barnets socialisation, utan denna 
betoning genomsyrar, som vi kommer att se, hela synsättet. 

Trost och Levin redogör för Meads tankar kring hur barnet under sin uppväxt går igenom 
olika stadier av socialisation. Först kommer förberedelsestadiet, då det lilla barnet imiterar de 
vuxnas tal och handlingar. Därefter lekstadiet, då barnet i sina lekar börjar kunna gå in i någon 
annans roll, exempelvis mammans eller pappans. Genom detta rolltagande lär sig barnet att det 
finns andra perspektiv än sitt eget och kan därmed börja se på omvärlden mer nyanserat. Sist 
kommer spelstadiet, varvid barnet förstår allt mer om hur det sociala samspelet fungerar. I detta 
skede kan barnet förhålla sig till allt fler och börja internalisera samhällsnormerna, det vill säga 
göra de gemensamma normerna och reglerna till sina egna.61

Interaktionismen använder i sammanhanget två begrepp som är viktiga att känna till. De 
första är signifikanta andra, som är den eller de personer som är viktiga för det lilla barnets 
norminlärning, vanligtvis föräldrarna. Det andra är generaliserade andra, vilket inte ska förstås som 
några särskilda personer eller grupper, utan individens egna internaliserade normer som den 
tillägnat sig genom interaktion med andra. 

Som jag redan påpekat är det centralt för interaktionismen att lyfta fram interaktionen och 
dess funktion för att förstå varför individer kommit att bete sig på det ena eller andra sättet. 
Synen på att människor har signifikanta andra och generaliserade andra gäller således inte bara för 
barn, utan hela livet. De människor vi lyssnar på och tar efter är våra signifikanta andra. Var och 
en av oss har flera sådana, vilka vi ibland uppfattar ger oss olika, motstridiga budskap. I sådana 
fall tvingas vi definiera situationen och aktivt ta ställning till hur vi ska förhålla oss. Detta blir en 
del av den process i vilken vi skapar och omskapar vår generaliserade andra. 

En fråga som jag bör försöka få belyst i min undersökning är vilka personer eller grupper som 
de intervjuade anser haft betydelse inför deras beslut vid gymnasievalet. Här finns möjligheten att 
få en uppfattning om vilka som individen uppfattar är signifikanta andra och vilka som tillhör 
dennes primärgrupp. Med det senare begreppet menade Cooley den grupp med vilken individen 
samarbetar och har kontakt ansikte-mot-ansikte med. Denna grupp är viktig när det gäller att 
skapa och vidmakthålla individens grundläggande uppfattningar och känslor.62  

Här måste jag vara öppen för att det även kan vara fråga om personer utanför kärnfamiljen. I 
den ålder som ungdomarna befinner sig i vet man av erfarenhet a prioriskt att inflytandet över 
vad ungdomar tycker kan komma från olika håll: familjen, kamrater, media och till och med 
historiska personer eller berömdheter som man aldrig mött. 

Andra normer och förväntningar som individen uppfattar kan ibland tankemässigt hänföras 
till vad Shibutani kallar en referensgrupp. Det kan vara en grupp som finns i verkligheten, men kan 
lika gärna vara något som individen bara föreställer sig. Det avgörande är att denne på något sätt 

                                                 
60 Ibid, s. 63-65. 
61 Ibid, s. 67-68. 
62 Ibid, s. 86-88. 
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upplever att dess synpunkter är viktiga, kanske för att senare kunna räkna in sig själv i den 
gruppen. Detta kan få individen att på förhand anpassa sig till referensgruppens förväntningar.63  

Enligt Trost och Levin kommunicerar vi genom att ta andras roller, det vill säga vi föreställer 
oss hur andra tänker och känner i en sorts identifikation. Utan rolltagande är interaktionen inte 
möjlig. När vi skapar en bild av oss själva sker det också genom att försöka se genom andras 
ögon. Mer om detta längre ner. 

Interaktion innebär inte bara samtal med ord, utan det är ett utbyte mellan människor där 
många sinnen kan vara involverade och även ske via symboler som gester, ansiktsuttryck och 
klädval. Alla dessa företeelser kan ses som sociala objekt, det vill säga de har en social mening för 
de inblandade Inom symbolisk interaktionism fäster man stor vikt vid detta samspel, eftersom det 
ger en förståelse för mänsklig samvaro och de processer som hela tiden påverkar oss.64

3.3.4 Social identitet och självbild 
Enligt den tidigare refererade artikeln av Ahlgren är ungdomars uppfattning om sig själva och 

hur de värderar sin egen förmåga avgörande för vilka mål de sätter upp för sitt yrkesliv. Detta 
påverkas i sin tur av en rad faktorer, bland andra individens självvärdering och självförtroende. 65

Hon menar, i interaktionistisk anda, att självbilden skapas i interaktion mellan individen och 
omgivningen och påverkas av ett antal faktorer: signifikanta andra, egna värderingar, 
förutsättningar och tidigare erfarenheter samt mål och ambitionsnivå.66  

Människors syn på sig själva har också utforskats inom symbolisk interaktionism. Cooley har 
påpekat att ”jag” i dagligt tal alltid har en referens till andra omkring oss. Vi föreställer oss själva i 
relation till andra. I många fall tänker vi dessutom på hur vissa speciella personer kommer att 
uppfatta oss och då tar vårt ”jag” formen av ett spegeljag. Detta uppstår genom att vi föreställer 
oss hur den andra ser på oss. Han menade att den egna självkänslan påverkas av hur man 
uppfattar att andra bedömer en. Bryter denna bild mot våra internaliserade normer kan det leda 
till att vi får dåligt samvete. Således kan individers val av handling i vissa fall gå hand i hand med 
känslor av skam, eller i motsatta fall stolthet, som utlöses av blotta föreställningen av vad andra kan 
tycka om dem.67

Trost och Levin skriver om begreppet identitet, som inom interaktionism ska ses som ett 
socialt objekt för individen själv, det vill säga något man varseblir som en del av definitionen av 
situationen. Identiteten är inte statisk, utan förändras när situationen förändras och omdefinieras. 
Man är oftast omedveten om den, men den finns alltid närvarande och strukturerar våra liv. Den 
identitet man har vid ett givet tillfälle är kopplad till förväntningar på hur man ska bete sig. 

De hänvisar till Stone, som menar att identiteten är beroende av hur man varseblir att andra 
placerar en själv som socialt objekt. Här ska själva varseblivandet och den egna tolkningen av 
detta betonas samt att det sker tämligen omedvetet. Stone talar också om olika typer av 
identiteter: universella (kön, ålder), namn, titlar och ”relationskategorier” (kund, biobesökare etc.). 
Därmed följer att människor har fler än en identitet, vilket vi också lätt kan föreställa oss genom 
att se oss själva i olika sammanhang: inför föräldrarna, med vännerna eller på affären.68

Men vissa delar av identiteten är mer framträdande än andra, där ålder och framför allt kön är 
en sådan grundläggande kategori. Vilket kön en människa har gör att samma handlingar betraktas 
på olika sätt beroende på om en man eller kvinna utför dem. Trost och Levin skriver att könet 
är ”meningsbärande i alla sociala, ekonomiska, kulturella och personliga sammanhang”.69

                                                 
63 Ibid, s. 76. 
64 Ibid, s. 97-98. 
65 Ahlgren 1999, s. 89-90. 
66 Ibid, s. 95. 
67 Cooley, Charles Horton(2002/1902): ”The Social Self”, s. 51-53 I: Pontell, Henry N.(red): Social Deviance. 

Readings in Theory and Research. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
68 Trost och Levin 2004, s. 160-163. 
69 Ibid, s. 173. 
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De betonar dock att detta är något som inte finns inuti människorna, utan som skapas och 
återskapas i interaktion människor emellan i det sociala systemet.70

När det gäller de unga huvudpersonerna i min uppsats skulle man därmed kunna anta att de, 
genom att interagera och relatera sig till andra, är med och formar sin egen identitet. Identiteten 
är ett socialt objekt för dem själva, vilket gör det möjligt att bedöma hur andra uppfattar och 
värderar den. Det finns normer och förväntningar knutna till identiteten, vilket gör att vissa 
handlingar kommer att uppskattas, medan andra inte gör det. 

Här spelar signifikanta andra, primärgruppen och referensgrupper viktiga roller. Men dessa 
kan också stå för delvis oförenliga normer och förväntningar, varför den unga individen själv kan 
tvingas välja och rationalisera en egen grund för sitt beslut till gymnasieval. 

3.4 Samhällsstrukturen 
Verkligheten kan analytiskt delas in i nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. Jag har hittills 

beskrivit de teorier jag använder på gruppnivån, socialisationsteori och symbolisk interaktionism. 
Nu övergår jag från individen och dess samspel med sin omgivning till att i stället fokusera på de 
strukturer som kan sägas rama in den sociala interaktionen. Därmed övergår jag också från ett 
aktörsinriktat synsätt, till ett där individen ses som mer styrd av omständigheterna. 

Jag vill med detta försöka belysa om och i så fall på vilket sätt individens förhållande till 
samhällsstrukturen kan ha inverkat på gymnasievalet. I den tidigare refererade boken av 
Trondman och Bunar om hur ungdomar i ”gråzonen” hanterade sin situation diskuterades 
möjligheten för dessa att göra socialt produktiva respektive icke-socialt produktiva val, det vill säga att 
på något sätt ta sig ur problemen eller inte göra det. Man gjorde också en skillnad mellan 
reproduktiva, transformativa och marginaliserande val för att visa på skillnader mellan olika vägar som 
dessa ungdomar valt.71  

Utan att föregripa analysen så noterar jag ändå att de personer jag har intervjuat inte visat 
några tecken på att ha de problem att ta sig in i en social gemenskap och göra produktiva val som 
de ungdomar som intervjuats i ovannämnda bok. Det är heller inte en fråga som jag avsett att 
undersöka. Däremot kan det vara fruktbart att ställa sig frågan om deras val på något sätt kan ses 
som reproduktiva eller transformativa och hur det hänger samman med deras berättelser i övrigt.  

Vad jag avser med reproduktivt val är när man genom valet i hög grad reproducerar de sociala 
positioner som man formats av, det vill säga väljer liknande vägar som föräldrarna och andra 
familjemedlemmar. Transformativa val är när man bryter med sin bakgrund och söker sig andra 
vägar. Inom klassforskningen brukar man även tala om social mobilitet. 

I sina analyser använder Trondman och Bunar begreppen personliga viljestrukturer och 
samhälleliga möjlighetsstrukturer för att peka på hur individerna måste göra sina vägval i ett samhälle 
som förändras. De tar i sammanhanget upp Giddens begrepp transformativ kapacitet, som denne 
använder för att: 

[…] tillskriva människor förmåga att genom sina handlingar förändra sig själva, andra och sina egna 
villkor.72

Men de menar att Giddens i sin struktureringsteori:  
[…] i alltför stor utsträckning underbetonar de begränsningar som strukturella villkor – livsvillkor 
och möjlighetsstrukturer – medför och över vilka individer inte nödvändigtvis råder.73

De hänvisar därefter till Bourdieus habitusbegrepp, ett begrepp som också jag anser skulle 
kunna tillföra en viktig dimension till min undersökning. Därför kommer jag här nedanför att 
förklara hur habitus ska förstås och hur det kan användas i en analys. Men först vill jag presentera 
ett annat av Bourdieus viktiga begrepp, nämligen kapital. 

                                                 
70 Ibid, s. 174. 
71 Trondman och Bunar 2001, s. 462-466. 
72 Ibid, s. 460. 
73 Ibid. 
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3.4.1 Bourdieus kapitalbegrepp 
Människors position i samhället hänger enligt Bourdieu inte bara samman med deras 

ekonomiska tillgångar, utan även med vilket kulturellt kapital de besitter, något han avhandlat 
exempelvis i sin framställning av ”det sociala rummet”, en sorts karta över dessa kapitalformers 
fördelning i Frankrike.74 Han rör sig i sina analyser med flera olika arter av kapital (socialt, 
symboliskt, legitimitets- m.fl.) och använder dessutom andra termer som för tankarna till 
ekonomin, då han talar om investering och ackumulation av dessa kapital. 

Donald Broady understryker i sin gedigna genomgång av Bourdieus författarskap att man inte 
ska se detta som att Bourdieu tillämpar den ekonomiska vetenskapen på samhället, utan att han 
tvärt om vill detronisera, störta densamma. När han använder sig av ekonomernas begrepp är det 
i avsikt att återerövra dem och ge dem ett bredare socialt innehåll.75 Bourdieu vill också, liksom 
Weber, utveckla Marx’ analys av det kapitalistiska samhället genom att lägga till den kulturella 
dimensionen vid sidan av Marx’ fokus på makten över produktionsmedlen. 

Det grundläggande kapitalbegreppet är enligt Broady symboliskt kapital, vilket han definierar 
som: 

[…] det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.76

Med detta kan man fånga hur individer eller institutioner av sin omgivning anses besitta högt 
värde, prestige eller anseende. Det kan syfta på någons beteende, kunskaper, rykte eller andra 
egenskaper. Broady understryker att det måste ses som ett relationellt begrepp, alltså att det bara 
är när andra tillmäter någons tillgångar eller egenskaper ett visst värde som man kan se det som 
ett symboliskt kapital. 

Kulturellt kapital är en form av symboliskt kapital som uppstår i ett samhälle som har 
skrivkonst, skolor, universitet och andra institutioner som producerar och förmedlar kulturella 
resurser på ett sådant sätt att det kan lagras i form av examina och titlar. Detta kapital gäller på 
nationell nivå och återfinns framför allt i den dominerande klassen, där det enligt Bourdieus 
studier står i motsättning till det ekonomiska kapitalet.77 Andra benämningar som använts är 
bildnings- och informationskapital.78 Ekonomiskt kapital kan omvandlas till kulturellt kapital 
genom att rika föräldrar köper in sina barn på fina privatskolor, där de kan få utbildning och 
bygga upp nätverk som ger hög status. Ekonomiskt kapital konserverar strukturen. 

Socialt kapital avser förbindelser av typen kontakter eller vänskapsband, vilka kan vara till hjälp 
när man exempelvis vill få utdelning av sin utbildning i form av ett välbetalt arbete, det vill säga 
konvertera sitt kulturella kapital.79  

Dessa olika kapital är inte några stabila tillgångar, utan dess värde är ständigt föremål för 
strider, varvid individer och grupper tillämpar olika strategier, mer eller mindre medvetna för dem, 
i avsikt att försvara och helst öka sina innehav.80 Begreppen blir kanske också som mest 
intressanta då man, liksom Bourdieu, använder dem för att studera relationen mellan tillgångarna 
och ”de dispositioner som gör att dessa tillgångar framstår som värdefulla”.81 Därmed kommer 
jag in på habitusbegreppet. 

3.4.2 Habitus 
Habitus ska enligt Broady förstås som: 

                                                 
74 Bourdieu, Pierre (1993): Kultursociologiska texter, fjärde upplagan. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion, s. 289-296. 
75 Broady, Donald (1990): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin. Stockholm: HLS Förlag 
76 Ibid, s. 171. Kursiverad text i originalet. 
77 Ibid, s. 173-174. 
78 Ibid, s. 176. 
79 Ibid, s. 179. 
80 Ibid, s. 181. 
81 Ibid, s. 188. 
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[…] system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 
världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av människors erfarenheter, kollektiva minnen, 
sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen.82

Mats Trondman, som också är Bourdieu-kännare, definierar samma begrepp som: 
[…] de tanke- och handlingsramar som påverkar vårt sätt att uppfatta omgivningen och som 
samtidigt fungerar som det raster genom vilket vi tolkar densamma.83  

Människors habitus präglas på ett mer mindre eller oreflekterat sätt av deras 
existensbetingelser, alltså de ekonomiska, kulturella och sociala villkor de lever under. Det 
betyder att de som lever under liknande förhållanden kan antas följa liknande handlingspraktiker 
och ha liknande preferenser vad gäller smak och livsstil.84  

Habitus påverkar alltså hur människor handlar, tänker och värderar i givna sammanhang, men 
kan även ses som ett förkroppsligat kulturellt eller symboliskt kapital. Åtminstone gäller det vissa 
personer att deras inlärda förmågor, smak och kompetens värderas högt av omgivningen. Andras 
gör det inte; det är en fråga om vad ”marknaden” uppskattar.85

Men hur djupt sitter någons habitus och hur hårt styrda är vi av strukturerna? Till att börja 
med framhåller Broady att habitus sitter mellan de sociala förhållandena och individernas 
beteenden och därför är det i mötet mellan vår habitus och de sociala sammanhangen som våra 
tankar, handlingar och värderingar uppstår. Således är det inte fråga om någon enkel 
stimulus/respons-teori.86  

Broady pekar också på att en människas habitus i vissa fall kolliderar med de sociala 
omständigheterna och då kan habitus tvingas till modifiering. Men han tillägger att: 

[…] det inte är lätt att stöpa om en habitus. Ett väsentligt karaktäristikum för människors habitus är 
trögrörligheten: en habitus kan mycket väl överleva de sociala betingelser som format den […]. 
Därmed inte sagt att habitus är oföränderlig; när Bourdieu brukar betona att de dispositioner som 
konstituerar habitus är ”varaktiga” <durables> avser han att de är seglivade, inte att de skulle vara 
permanenta.87

Bourdieu beskriver på ett ställe habitus som en ”förkroppsligad nödvändighet”88, men 
Lehmann påpekar att han andra gånger har gett begreppet en mindre deterministisk innebörd, 
med ett visst utrymme för erfarenhetsbaserade förändringar.89 Hodkinson menar också att 
människors habitus kan genomgå förändringar, särskilt vid sådana vändpunkter i livet som 
exempelvis när man ska välja yrkesbana.90  

I min undersökning har jag anledning att beakta detta sista tillägg, då tiden på gymnasiet skulle 
kunna vara en sådan vändpunkt då en människas habitus börjar förändras. I övrigt ser jag det 
användbara i habitusbegreppet i att det kan fånga hur en ung människas sätt att förhålla sig till en 
valsituation, som valet av gymnasieprogram, skulle kunna härledas tillbaka till hur denne är 
disponerad att tänka och handla utifrån sin sociala och kulturella bakgrund.  

3.4.3 Kön och habitus 
Individens handlingsdispositioner olika situationer har också samband med dennes kön. Här 

har jag valt att inte lägga något djupare genusperspektiv på undersökningen, men den skulle 
samtidigt enligt min mening komma att ha stora luckor om detta inte alls togs med i analysen. 
Därför kommer habitusbegreppet här även att användas för genusrelaterade dispositioner, vilket 
också Bourdieu har gjort i flera sammanhang. 

                                                 
82 Ibid, s. 228. Kursivering i originalet. 
83 Trondman 1999, s. 243. 
84 Ibid, s. 244. 
85 Broady 1990, s. 229. 
86 Ibid, s. 232. 
87 Ibid, s. 234. 
88 Bourdieu 1993, s. 298 
89 Lehmann 2005, s. 331. 
90 Hodkinson, Phil (1998): ”The Origins of a Theory of Career Decision-making: a case study of hermeneutical 

research.” s 557-573 British Educational Research Journal. Vol 24, Issue 5. 
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I boken ”Den manliga dominansen” skriver han om hur uppdelningen i genus, det socialt 
konstruerade könet, bygger på en starkt etablerad dikotomi, en uppdelning i manligt och kvinnligt. 
Genom ett långt kollektivt arbete med att ”socialisera det biologiska och biologisera det sociala” 
har detta kommit att framstå som naturligt.91

Könsuppdelningen tycks ingå ’i tingens ordning’ – som man ibland säger om det som är normalt 
och naturligt – så till den grad att den är oundviklig: den finns, i objektiverat tillstånd, både i tingen 
(till exempel i huset, där alla delar är ’bekönade’), i hela den sociala världen, och, i förkroppsligat 
tillstånd, i kropparna, i agenters habitus, där den fungerar som system av varseblivnings-, tanke- och 
handlingsscheman.92

Han skriver också om hur denna habitus får sina verkningar för yrkesvalet, när flickor söker 
sig till arbeten som anses passa dem bäst. Därvidlag pekar han på tre principer som tycks vara 
styrande. Enligt den första är vissa yrken lämpliga för kvinnor på grund av deras koppling till 
hushållsarbete (undervisning, vård, tjänster). Den andra säger att kvinnor inte ska ha makt över 
män och leder därför till att kvinnor generellt kommer att nå lägre positioner. Den tredje ger 
männen monopol på att arbeta med teknik och maskiner.93

3.4.4 Fält 
Det tredje nyckelbegrepp som Bourdieu begagnar sig av i sin forskning är fält, vilket Broady 

definierar som följer: 
med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter och 
institutioner som strider om något för dem gemensamt.94

För att man ska kunna tala om fält i denna mening krävs att det är frågan om en avgränsad 
grupp med relativt hög grad av autonomi, att där finns experter och institutioner som har 
positionerat sig i fältet samt att det pågår någon typ av strid om dessa positioner, om rätten att 
definiera olika värden etc. Bourdieu har använt begreppet för att utforska modevärlden, politiken 
och många andra områden.95

De tre begreppen hänger samman på så sätt att kampen om positioner inom ett fält ska ses 
som en kamp om kapital, men även att innehavet av kapital i olika former – varav habitus är en – 
också kan vara tillgångar i den kampen. Därmed kan man undersöka olika sociala områden från 
två perspektiv: genom att studera individers och gruppers habitus samt genom att studera 
relationerna mellan olika positioner inom fältet.96

Om man överför detta till frågan om utbildnings- och yrkesval, kan man även ställa dessa i 
relation till varandra genom att bedöma deras inbördes status. Inom ramen för ett kapitalistiskt 
samhälle har olika grupper olika stort totalt kapital, i de former som räknats upp ovan. Det finns 
högstatus- och lågstatusjobb, vilka motsvaras av de utbildningar som leder fram till dem. 
Yrkesinriktade respektive studieförberedande program värderas olika, vilket också gäller 
traditionellt manliga respektive kvinnliga utbildningsvägar. I ett fält är det de med högst position 
som tillåts definiera och rangordna de olika positionerna. Därmed borde man kunna analysera 
hur relationerna mellan olika program ser ut för de som själva befinner sig i gymnasieskolans fält, 
vilka habitus som hänger samman med olika val och vilka strategier som används i kampen. Det 
är också så att olika habitus ger olika framgång i skolan. 

Jag kommer inte att göra någon sådan fördjupning kring kampen i fältet, eftersom det inte 
riktigt ligger inom det område jag avsett att undersöka. Fokus för min uppsats ligger på hur 
individen ser på sitt eget val av gymnasieprogram, ett val som redan är gjort. Då det är fråga om 
ett retrospektivt perspektiv kan det emellertid framkomma efterhandskonstruktioner som har 
med utbildningars och yrkens status att göra. 

                                                 
91 Bourdieu, Pierre (1999): Den manliga dominansen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s 13 
92 Ibid, s. 20. 
93 Ibid, s. 110. 
94 Broady 1990, s. 270. Kursivering i originalet. 
95 Ibid, s. 271. 
96 Ibid, s. 278. 
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Efter denna genomgång av Bourdieus begreppsapparat, vilken jag avser att använda i analysen 
av samhällsstrukturernas betydelse för gymnasievalet, går jag nu över till en redogörelse av ett 
annat teoretiskt perspektiv. Här lyfter jag fram att en del forskning pekar på att ungdomars 
värderingar håller på att förskjutas i riktning mot ökad individualism och en önskan att få 
utveckla sig själva och sina egna talanger. Frågan är vilken betydelse denna värdeförskjutning kan 
ha, om den alls går att påvisa, exempelvis när man väljer gymnasieprogram. Det är något jag 
kommer att pröva i min undersökning. 

3.5 Värderingar 
3.5.1 Livsprojekt och det sociala kontraktet 

I mina frågeställningar tar jag upp huruvida individernas värderingar vad gäller arbete och 
karriär samt deras planer för framtiden kan ha haft betydelse för deras gymnasieval. I en del av de 
forskningsresultat jag har presenterat har man också gjort iakttagelser som pekar på att attityderna 
förskjuts. Så exempelvis i undersökningarna om de ungas livsprojekt, som sociologen Britta 
Jonsson genomfört. Ziehe talar om att ungdomar blivit kulturellt friställda, alltså att de kulturella 
mönster som tidigare vägledde unga människor har monterats ner. Sandell har å andra sidan inte 
funnit empiriskt stöd för denna tes i sina studier. Jag skulle vilja pröva om det går att finna 
uttryck för detta hos de personer jag intervjuar i min undersökning och tar därför upp Jonssons 
resonemang här. 

Jonsson har i sin forskning frågat ungdomar om deras tankar om framtiden och satt detta i 
relation till det klassiska begreppet det sociala kontraktet.97 Den bakomliggande teorin till detta är i 
korthet att samhället för att behålla sin legitimitet måste ge individerna möjlighet att förverkliga 
de mål som de själva anser är viktiga. Därför kan man se det som att det finns en ömsesidig 
överenskommelse mellan individen och samhället, ett kontrakt, vilket bärs upp av bägge parter 
och som kan komma att ändras när förutsättningarna ändras. För den enskilde fungerar 
kontraktet också som en del av socialisationsprocessen, då man på detta sätt lär sig vad som krävs 
för att uppfattas som lyckad samhällsmedborgare.98

Livsprojektet förklaras av Jonsson som följer: 
Teoretiskt fångar begreppet aktörsperspektivet och det individuella förhållningssättet till framtiden 
som aktualiserats genom teorierna om individualiseringsprocessen i det senmoderna samhället, 
nämligen att se sitt liv och sin framtid som ett eget projekt, sitt livsprojekt.99

För att ytterligare klargöra vad som avses utvecklar jag här hur de bägge begreppen 
individualiseringsprocessen och postmaterialistiska värderingar ska förstås.  

3.5.2 Individualiseringsprocessen 
Jonsson hänvisar till en global förändringsprocess på samhällsnivå som fört in samhället i en 

internationell moderniseringsfas, något som olika teoretiker har beskrivit på olika sätt. Vissa talar 
om ett postmodernt samhälle, och markerar att ett grundläggande skifte inträffat från traditionella 
mönster till något helt nytt.100 Andra är mer försiktiga och hävdar att det vi ser bara är en 
fortsättning på den moderna eran och använder därför begrepp som senmodernitet.101

Men oavsett hur man ska bedöma vidden av förändringarna, menar Jonsson att de lett till 
långtgående individualiseringar: 

Betoningen har skiftat från sociala och ekonomiska strukturer till processer, från status till funktion, 
från roll till initiativ, från socialisationsprocesser till individualiseringsprocesser, från politiska 
samlande projekt som syftar till gemensamma sociala framsteg till individuella livsprojekt.102

                                                 
97 Idén om det sociala kontraktet, att en stat ytterst måste bygga på sina enskilda medlemmars samtycke, 

uttrycktes bland annat av de engelska 1600-talsfilosoferna Hobbes och Locke. 
98 Jonsson 2001, s. 122-123. 
99 Jonsson 1999, s. 69. 
100 Ibid, s. 59. De postmodernister som nämns här är Lyotard och Baudrillard. 
101 Ibid. Här hänvisar Jonsson till Giddens. 
102 Ibid, s. 60. 
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Hon pekar på att utbildningsvägarna och arbetsmarknaden blivit mer diversifierad och 
komplex, varför ungdomar i dag har svårare att fatta strategiska beslut för sina liv. Om man 
uppfattar att det finns krav på att man på kort varsel ska kunna byta bana blir det allt svårare att 
slå sig till ro med jobb och familj. Följden av detta anses bli att ungdomar i dag blivit mer 
individualiserade och autonoma när det gäller att forma attityder, värderingar och livsprojekt än 
tidigare generationer. 

Jonsson nämner att det finns röster som inte helt ställer sig bakom detta resonemang: 
Furlong & Cartmel instämmer i att de unga subjektivt upplever vidgade individuella valmöjligheter, 
men vidhåller att traditionella begrepp som klass och kön alltjämt ändå i hög grad förklarar hur de 
formar sitt liv.103

I sina egna undersökningar menar hon sig ha funnit att många ungdomar uttrycker 
värderingar som kunde kallas för postmaterialistiska, då de prioriterar sin egen personliga utveckling 
och erfarenhet snarare än att få ett tryggt jobb och familj. Begreppet postmaterialism kräver en 
egen förklaring och är heller inte oomstritt. 

3.5.3 Postmaterialistiska värderingar 
Inglehart har fört fram en reviderad moderniseringsteori, en postmoderniseringsteori, i vilken han 

utgår från antagandet att ett samhälles ekonomiska utveckling, kulturella förändringar och 
politiska förändringar hänger ihop och till viss del kan förutses. Men han förkastar alla former av 
deterministiska modeller och menar att det snarare handlar om en form av växelverkan mellan 
den materiella utvecklingen och värderingssystemen. Vidare tillägger han att utvecklingen inte är 
linjär, utan vid en viss nivå byter moderniseringen riktning och leder in i ett postmodernt samhälle. 
Han hävdar, och menar sig ha påvisat genom sin empiriska forskning, att sannolikheten för 
demokrati ökar när samhällen passerar in i den postmoderna fasen.104  

Att göra kopplingar mellan ekonomisk utveckling, kultur och politik är inget nytt, utan har 
också varit centrala i statvetenskapen, som förklaringar till vilka förutsättningar det finns för 
demokratins utveckling i olika länder.105 Även inom psykologin har liknande teorier framförts, 
exempelvis i Maslows vitt spridda modell om behovshierarkier. Den beskriver hur människor i 
första hand prioriterar mat och bastrygghet innan man kan börja sträva efter kärlek, gemenskap, 
uppskattning och slutligen självförverkligande.106 Inglehart säger sig också ha tagit hjälp av 
Maslows idéer när han gjort sina undersökningar. 

Men Inglehart menar dessutom att moderniseringsprocessen, med början i Västeuropa och 
Nordamerika, men nu även i Ost- och Sydostasien, bytt riktning. Den långa ekonomiska 
tillväxtperiod som många länder genomgått de senaste decennierna har lett till ett kulturellt skifte 
till vad han kallar en postmoderniseringsprocess. När majoriteten har ekonomisk trygghet och 
lever i relativt pålitliga välfärdssystem har man inte längre samma behov av att hela tiden tänka på 
sin materiella försörjning. Överlevnaden är säkrad.  

Denna utveckling, menar han, har bland annat lett till att samhällets yngre generationer 
kommit att anta så kallade postmaterialistiska värderingar, vilket innebär att man i allt högre grad 
prioriterar andra saker i livet, som livskvalitet och självförverkligande.107

Den empiriska forskning som teorin baseras på består av enkäter utförda runt om i världen.  
Exempel på attityder som enligt undersökningarna tycks få ökat stöd i Västländerna är:108

− Mindre opersonligt samhälle 

                                                 
103 Ibid, s. 61. 
104 Inglehart, Ronald (1997): Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. 

Princeton: Princeton University Press, s. 10-11. 
105 Daniel Lerner och Seymour Lipset i den så kallade moderniseringsskolan har hävdat sådana samband. 
106 Maslow, Abraham H. (1970): Motivation and Personality, tredje upplagan. New York: Harper & Row, s. 15-23 
107 Inglehart 1997, s. 35. 
108 Ibid, sid 112. Här hänvisas till World Values Survey, en internationell insamling av enkätdata som gjorts i 43 

samhällen. De länder som ligger till grund för just denna tabell är alla belägna i Västeuropa och Nordamerika 
och de senaste siffrorna är från 1990. Min översättning av de formulerade attityderna. 
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− Mer inflytande på jobbet 
− Mer inflytande över regeringen 

 
Mindre stöd får attityder som: 

− Bibehåll en stabil ekonomi 
− Ekonomisk tillväxt 
− Upprätthåll ordningen 

 
Teorin har utsatts för kritik av andra sociologer, delvis utifrån att de värderingar som påstås 

vara centrala för postmaterialister inte hänger ihop, utan är en blandad kompott av prioriteringar. 
Vidare anser man att de knappast kan anses som bestående, utan måste bero på de aktuella 
förhållandena. Vid en ekonomisk kris skulle värderingar komma att förändras.109

I andra undersökningar har man även funnit att faktorer som utbildningsnivå och om landet 
upplevt allvarliga krigsupplevelser också har betydelse för huruvida postmaterialistiska 
värderingar sprids. Detta kan också åtminstone delvis anses undergräva Ingleharts teorier.110

Min egen position är i grunden kritisk till de generaliserande slutsatser som Inglehart tycks 
göra, eftersom det rimligt sett måste kunna finnas stora skillnader inom varje samhälle. Genom 
detta upplägg döljer man de sociala klyftor som vi vet existerar. Det är också tveksamt, menar jag, 
hur varaktiga de nya värderingarna kan vara. Ekonomiska, sociala eller ekologiska kriser torde 
kunna leda till snabba förändringar i omfattningar och riktningar som är svåra att förutse. 

Däremot är jag öppen för att många unga i dag kan ha värderingar som stämmer överens med 
vad Inglehart har kallat postmaterialism. Jag kommer att vara försiktig med att använda just detta 
begrepp, men i min undersökning ändå vara observant på att individens värderingar kan ha 
samband med deras framtidsplaner. 

3.5.4 Livsprojekt som operationaliserat begrepp 
För att återvända till Jonssons undersökning hade man i denna ställt sig som grundläggande 

fråga hur det sociala kontraktet mellan samhället och de vuxna såg ut. En av delfrågorna var hur 
man skulle förstå de ungas tankar och drömmar, om de skulle ses som uttryck för mer allmänna 
framtidsorienterade livsprojekt och värderingssystem eller om de snarare var att betrakta som 
uttryck för familjebakgrundens inflytande. Man gick ut med enkäter till ett urval ungdomar, dels i 
gymnasieåldern, dels när de kommit upp i tjugoårsåldern, där en av frågorna löd:  

När du tänker på ditt liv och din framtid, hur viktig är var och en av följande punkter för dig 
personligen?111

Tjugofem påståenden skulle graderas av respondenten från ”inte alls viktigt” till ”mycket 
viktigt”. Utifrån resultatet ansåg man sig kunna visa vilken sorts generellt livsprojekt den unga var 
inriktad mot.112 De tre typer av livsprojekt som har framträtt är dock inte varandra uteslutande. 
Vissa individer kan alltså sikta in sig på två eller tre av dem: 

Socialt orienterade livsprojekt. För dessa personer är det viktigt i livet att kunna ta socialt ansvar, 
stå familjen nära och att bidra till en bättre värld. 

Traditionella livsprojekt. I detta fall prioriterar man i högre grad att tjäna pengar, att gifta sig och 
att skapa sig ett trevligt hem. 

                                                 
109 Kinder, Donald R (1998): ”Opinion and Action in the Realm of Politics” i Gilbert, Daniel T m.fl. (red): The 

Handbook of Social Psychology, Volume II. 4th ed. Boston, Mass: Mc Graw Hill, sid 811. 
110 de Graaf, Nan Dirk och Evans, Geoffrey (1996): ”Why Are the Young More Postmaterialist? A Cross-

National Analysis of Individual and Contextual Influences on Postmaterial Values” s 608 – 635, Comparative 
Political Studies Vol 28, Issue 4. 

111 Jonsson 1999, s. 74. 
112 Ibid. Samma tillvägagångssätt har använts i undersökningar i andra länder. I vissa av dessa har man bara 

funnit de två första typerna, medan det i länder med mer utvecklad välfärd framträtt en tredje: 
individualiserade livsprojekt. 
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Individualiserade livsprojekt. Hit har man fört prioriteringar som handlar om att bli respekterad, 
få utveckla sig själv och sina talanger samt att få en bra utbildning. Detta antas bygga på sådana 
postmaterialistiska värderingar som jag redogjort för ovan.113

Resultatet av dessa undersökningar visade att unga kvinnor överväger bland de som har 
sociala livsprojekt. Så är det även vad gäller individualiserade livsprojekt, men här finns också ett 
samband med att de flesta av dem går studieförberedande program och har föräldrar med hög 
utbildning. Traditionella livsprojekt finns företrädesvis hos unga män, främst hos dem på 
yrkesförberedande program och vars föräldrar bara har kortare utbildning.114

Jag vill i min undersökning pröva hur de värderingar och attityder till arbetet och sina egna 
livsplaner som de intervjuade ger uttryck för kan ha inverkat på deras gymnasieval. Begreppet 
livsprojekt komma att visa sig användbart, även om jag operationaliserar det på ett annat sätt. 

3.6 Sammanfattning 
De teoretiska perspektiv som presenterats här har jag valt därför att jag betraktar dem som 

tillämpliga för att kunna analysera och bidra till att besvara frågan om vad som vägledde unga 
människor när de stod i begrepp att göra ett viktigt val. Enligt min uppfattning kan såväl 
socialpsykologiska förklaringar, med den agerande individen i centrum som strukturella teorier 
hjälpa till att göra verkligheten mer begriplig. 

Därför har jag först gjort en kortfattad presentation av en allmän socialisationsteori, vilken 
ska ses som en bakgrund till det mer specifika synsätt som följer därefter, symbolisk 
interaktionism. En av dess hörnstenar är att det är individens egen definition av situationen, som 
den gör i interaktion med andra, som är avgörande för hur någon beter sig. En annan är att 
socialisationen sker i interaktion, där det är individens signifikanta andra som först träder in som 
agenter. Med åldern internaliserar individen gruppens normer och gör dem till sina, något som 
man benämner dess generaliserade andre. Även begreppen primärgrupp (en grupp av större 
känslomässig betydelse) och referensgrupp (en grupp på större distans), vilka individen kan välja 
hur den ska förhålla sig till, kan vara tillämpliga i min undersökning. Slutligen vill jag med hjälp av 
begreppen självbild och identitet fånga hur individen kan betrakta sig själv utifrån de 
förväntningar som finns i relation till andra. 

Ett annat perspektiv är det som Bourdieu har konstruerat och som bygger kring begreppen 
kapital, habitus och fält. Det beskriver hur aktörer genom att använda sig av sitt symboliska 
kapital positionerar sig i förhållande till varandra. Individernas habitus, som i vissa fall också kan 
utgöra ett kapital, är dispositioner som de tillägnat sig via de sociala och kulturella omständigheter 
de vistas inom. Olika kulturell bakgrund, klass och kön ger olika habitus. Habitus påverkar hur 
människor tänker och handlar i givna sammanhang. Fältet är det område där striden mellan olika 
intressenter förs, kring positioner och makt. 

Från forskning som Trondman och Bunar gjort har jag hämtat begreppen socialt produktiva 
respektive icke-socialt produktiva val, vilket syftar på ungdomars förmåga att ta sig ur sociala 
svårigheter eller inte. Andra kategorier av livsval, varav de två första verkar mest tillämpliga i mitt 
fall, är reproduktiva, transformativa och marginaliserande val. Ett reproduktivt val handlar om att 
välja utbildning och yrke i enlighet med sin bakgrund, medan ett transformativt val är ett försök 
att söka andra vägar. Marginaliserande val innebär att göra sådana val som minskar ens möjlighet 
till en positiv framtid i samhället. 

Det tredje teoretiska perspektivet har jag valt i avsikt att försöka undersöka om de 
intervjuades attityder och värderingar i förhållande till sin egen framtid går att koppla samman 
med vad som Ziehe har kallat för kulturell friställning och Inglehart postmaterialistiska 
värderingar. Utan att ansluta mig till hela detta perspektiv vill jag ta med de eventuellt förändrade 
värderingsmönstren som en faktor i min undersökning. Det begrepp som jag valt att använda är 
livsprojekt, som just handlar om hur de unga ser på sin egen framtid. I den forskning jag 
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redogjort för har man konstruerat tre typer av livsprojekt: socialt orienterade, traditionella och 
individualiserade. 

I undersökningen använder jag mig av dessa olika perspektiv, parallellt med varandra. De 
ligger till grund för en stor del av intervjufrågorna och återkommer i analysen av resultatet. En 
nackdel med att arbeta med flera perspektiv samtidigt är att det lätt kan bli komplext och svårt att 
hålla isär de olika teorierna och att jag kanske inte kommer att lyckas utnyttja varje enskild teori 
till fullo. Fördelen är att jag på så sätt i stället tror mig kunna åstadkomma ett mer mångsidigt 
empiriskt underlag och få analytiska redskap att betrakta det ur fler synvinklar än om jag hade 
hållit mig till en teori eller arbetat teorilöst.  

I nästa kapitel redogör jag för vilka metoder jag valt för min undersökning och hur jag använt 
teorierna för att konstruera en intervjuguide. Jag redovisar också hur urvalet av intervjupersoner 
skett och diskuterar forskningsetiska frågor i relation till detta. Vidare går jag igenom hur jag 
försöker säkerställa att kriterierna för uppsatsens validitet eller tillförlitlighet uppfylls. 
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4 Metod och urval 
4.1 Inledning 

Sociologi bygger på det centrala antagandet att det finns samband mellan den enskilde 
människans val av handlingar och det samhälle som hon lever i. Exakt hur dessa samband ser ut 
finns det dock ett stort antal olika teorier som förklarar. I mitt fall vill jag ta reda på hur ett antal 
ungdomar resonerar när de väljer gymnasieprogram och tar hjälp av flera olika teoretiska 
perspektiv för att försöka hitta sociologiska förklaringar. Jag utgår alltså från att man kan nå 
djupare förståelse och kanske dra vissa slutsatser genom att lyssna vad på de unga själva berättar 
och analysera deras utsagor. 

Några sanningar eller säkra svar finns sällan inom samhällsvetenskaperna. I stället kan man se 
forskningen som en process som leder mot ökad kunskap, bättre förklaringar. När jag arbetar 
med ett projekt som denna uppsats går jag själv in i en process av lärande som inleddes så fort 
det första uppslaget kom och som förmodligen kommer att pågå även efter att sista punkten satts.  

4.2 Kvalitativ metod 
Avgörande för hur man lägger upp en undersökning är vilka frågeställningar som ska besvaras 

och vilka teorier och hypoteser man följer. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, 
därför att jag tror det är det bästa sättet att finna bakomliggande motiv och attityder till 
ungdomarnas val. Genom att lyssna på hur något sägs och följa upp med följdfrågor kan ett djup 
nås som exempelvis enkätformen har svårare att klara av. 

Bakom mänskliga handlingar, som den att välja gymnasieprogram, finns det alltid mer eller 
mindre genomtänkta avsikter eller meningar. Man kanske vill uppnå något, bekräfta något, 
undvika något eller gör det som en följd av något. Handlingarna kan tolkas i sig, men om man 
dessutom låter den handlande individen berätta själv, tillförs förhoppningsvis ett material från 
aktören som kan öka på kunskapsmassan.  

Då måste man samtidigt ha en insikt i att det som sägs av intervjupersonerna bygger på en 
tolkning som de själva redan gjort. Jag föreställer mig att valet till gymnasiet kan ha många 
förklaringar, där planerna inför arbetslivet bara är en av flera. Andra kan ha att göra med att man 
på förhand, av olika orsaker, ser vissa vägar som mer tänkbara än andra. Socialisationen, 
förväntningar från andra eller värderingar kan ha med beslutet att göra. Min uppgift blir att 
försöka få respondenterna att berätta om valet ur flera perspektiv, för att få fram en mer samlad 
bild. 

Gilje och Grimen formulerar den så kallade barmhärtighetsprincipen som att man, när man 
studerar människor, måste utgå från att personerna är förnuftiga när man ska försöka förstå vad 
de säger och gör. Dessutom ska man tolka dem på ett sådant sätt att de också framstår som 
förnuftiga, så långt detta är möjligt.115 Jag ansluter mig till detta synsätt och kommer därmed att i 
första hand utgå från att de intervjuade kan ge förklaringar till sina handlingar som är relativt 
konsistenta. Det är både en fråga om respekt för de människor man studerar och en god 
vetenskaplig princip.  

Detta står inte i motsättning till att man också bör försöka tolka och analysera vad de säger 
och gör, även i de fall då man pekar på självmotsägelser. Men sådana tolkningar ska göras så 
öppet som möjligt och med bibehållen respekt för dem som studeras, menar jag, eftersom jag 
befinner mig i en form av maktposition gentemot respondenterna. 

Det är ett medvetet val jag gör, att betrakta frågan som komplex. Ungdomar är olika, det 
finns inte två som skulle förklara sitt gymnasieval på exakt samma sätt. De har olika bakgrund, 
lever olika liv, har ibland vitt skilda värderingar etc. Ambitionen här är inte att kunna komma 
fram till ett resultat som går att generalisera till någon större population, utan att finna det unika 
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hos just de individer jag har intervjuat. Det viktiga för mig är därför att återge deras berättelser, 
men även att göra rimliga tolkningar av dem. 

En tolkningsprocess enligt metoden ”den hermeneutiska cirkeln” bygger på att man analytiskt 
rör sig mellan delen och helheten, mellan vad man försöker tolka och det sammanhang som det 
befinner sig i. Man använder sig även av sin förförståelse, samt motiverar noga sina tolkningar.116 
Det är även min ambition att göra så. 

Min egen förförståelse, alltså den kunskap och insikt jag har om samhället och om ungdomar 
och deras verklighet kommer jag därmed att använda. Här bör kanske nämnas att jag har egna 
barn i gymnasieåldern och har arbetslivserfarenhet från tillverkningsindustrin. Mitt eget 
gymnasieval ligger dock långt tillbaka i tiden.  

Den tidigare forskning jag tagit del av används också för att kasta ljus över ämnet. Jag ska 
dessutom ta hänsyn till kontexten, det vill säga den tid och plats detta äger rum. Orten har till 
exempel sin egen prägel, vilket kanske kan ha sin betydelse för elevernas gymnasieval? 

De teoretiska perspektiven har en viktig funktion i undersökningen. I första skedet ringade jag 
med hjälp av dessa in några teman som intervjuerna skulle följa, eftersom jag antog att de kunde 
ha sin betydelse. Intervjuguiden är delvis utformad med teorierna som utgångspunkt. I analysen 
kommer de teoretiska perspektiven åter till nytta, då jag ska försöka relatera de empiriska 
resultaten till dem. 

4.3 Intervjuguiden 
Som förberedelse inför fokusgrupp och intervjuer konstruerade jag två intervjuguider som 

skulle täcka de olika teman jag vill ha med i undersökningen.117 Min tanke var att jag genom 
intervjuerna skulle skapa ett material som gav mig möjlighet att se gymnasievalet ur flera aspekter. 
De teoretiska perspektiv som presenterades i förra kapitlet har alla legat till grund för vilka frågor 
som togs med. 

Symbolisk interaktionism har bidragit med synen på individen som aktiv och interagerande 
med andra. Människan handlar framåtsyftande, försöker skapa ordning och tvingas ibland välja 
mellan motstridiga normer och värderingar när den förhåller sig till sina signifikanta andra och 
referensgrupper. Känslor av stolthet eller skam kan förklaras av att de uppstår när man föreställer 
sig vad andra tycker om ens handlingar. 

Begreppen kapital och habitus ger ett annat perspektiv, där människan till stor del präglats av 
omständigheter utanför denna. Hur man förhåller sig till olika situationer påverkas av ens habitus, 
det system av dispositioner som är en produkt av de kulturella och sociala villkor man lever under. 
Individens kön är en starkt präglande faktor. Kapitalbegreppet beskriver symboliska tillgångar 
som kunskap, beteende, förfining, som kan ge fördelar i relation till andra och även omvandlas till 
andra former av kapital. När en individ ställs inför ett val kommer dennas habitus att leda till att 
vissa alternativ ses som mer tänkbara än andra. Gör de intervjuade reproduktiva val eller 
transformativa val? 

Livsprojekt och det sociala kontraktet är ett försök att beskriva hur unga människor förhåller 
sig till ett föränderligt samhälle. Ziehe har med uttrycket ”kulturell friställning” pekat på hur de 
traditionella kulturella mönstren har fått minskad betydelse för ungdomars orientering. Inglehart 
menar att postmateriella värderingar sprids i Västvärlden, med början i de yngre generationerna. 
Genom att konstruera tre olika typer av livsprojekt, socialt orienterade, traditionella och 
individualiserade, har man undersökt om ungdomars attityder och värderingar är på väg att 
förändras vad gäller utbildning, arbete och sin egen framtid. 

Intervjuerna lades upp så att respondenterna till en början ombads berätta om själva 
processen att välja program, som de mindes den. Jag använder återkommande uppmaningen att 
berätta, eftersom det torde ge svar som är mindre styrda än vad direkta frågor gör. Det visade sig 
också att intervjun ofta redan i inledningen spontant kom in på många av de andra frågor som jag 

                                                 
116 Ibid, s. 191. 
117 Intervjuguider, se bilaga. 

26 
 



ville beröra. Därefter ledde jag in intervjuerna på de olika teman och perspektiv som jag valt och 
som jag nu ska redogöra för. 

Ett tema i intervjuerna handlar om den roll som närstående personer spelat inför valet av 
gymnasieprogram. Avsikten är att belysa frågor om respondenten upplevt förväntningar från 
primärgruppen, signifikanta andra och referensgrupper. Frågorna handlar om föräldrar, syskon 
och kompisar. I samband med detta vill jag också veta mer om föräldrarnas sysselsättning och 
den intervjuades egna erfarenheter av arbete, vilket kan belysa frågor om kulturellt kapital och 
habitus. 

Ett annat tema är individens identitet och självbild, där jag först vill att denna ska berätta om 
sig själv. Sedan frågar jag om vad denne tycker är roligt att göra, vilka skolämnen som är roliga 
och om det kan ha påverkat gymnasievalet. En fråga handlar om ifall det fanns program som 
personen inte kunde tänka sig. Jag är ingen psykolog och tror mig inte kunna nå särskilt djupt vad 
gäller att upptäcka någons självbild, åtminstone inte under en kortare intervju. Ambitionen var i 
alla fall att få en uppfattning om ifall personen själv gör någon koppling mellan självbilden och 
programvalet. 

Några frågor handlar om attityderna till utbildning och arbete. Här tänkte jag mig att de 
intervjuade skulle visa på hur utvecklade planer de hade för framtiden och hur mycket de 
egentligen visste om det område de var inriktade på. Jag ville också veta vad de tyckte utmärker 
ett bra arbete. Det skulle kunna ge en bild av vilka värderingar de har kring arbete, något som 
torde kunna säga en del om ungdomarnas habitus, det från föräldrarna överförda kulturella 
kapitalet och kanske även deras egna livsprojekt. 

Ett sista tema är vilka livsprojekt och värderingar de intervjuade har, där frågorna handlar om 
framtidsplaner, förebilder och ett eventuellt samhällsintresse. Här knyter jag an till den 
undersökning som Jonsson genomfört just om ungdomars livsprojekt. Det är också av intresse 
att se hur det hänger ihop med vad som annars sagts i intervjun. Vid analysen måste jag värdera 
helheten, där just samstämmighet eller motsägelser kan vara viktiga pusselbitar. 

Vid fokusgruppintervjun användes en förenklad intervjuguide118, med frågor som jag ansåg 
vara lämpliga för en mer offentlig diskussion. Fokus låg där på motiven till programvalet, 
diskussionerna innan och yrkesplaner. Jag undvek av naturliga skäl att gå in på mer personliga 
frågor i det sammanhanget. 

4.4 Urvalsmetoder 
Jag har ingen ambition att kunna nå generaliserbara resultat och kommer inte heller att kunna 

uppnå teoretisk mättnad, med den begränsade omfattning min undersökning har. Därför är det 
också tämligen oviktigt hur urvalet ser ut. Avgörande för kvaliteten i min undersökning är att jag 
lyckas förstå de enskilda elevernas motiv på djupet. Men jag utgår från att olika val ger olika 
berättelser och har därför som enda kriterium vid urvalet haft att sträva efter mångfald vad gäller 
valda program.  

Det innebär att jag sökt elever från såväl studie- som yrkesinriktade program och från mans- 
respektive kvinnodominerade program, samt från program med relativt jämn könsfördelning. 
Som en följd av detta kom eleverna också att höra till olika skolor. Uppgiften att finna deltagare 
till undersökningen lämnade jag över till personal på dessa skolor. Storleken på urvalet 
begränsades av ramarna för uppsatsen till fem personer. 

Jag har valt att intervjua unga människor bland dem som senast valde gymnasieprogram, det 
vill säga de som nu går första året på gymnasiet. Vid analysen måste man betänka att detta kan 
färga av sig på den bild intervjupersonerna ger, eftersom intervjuerna tidsmässigt ligger cirka tio 
månader efter valhandlingen och de har redan gått några månader på sin nya skola. I efterhand 
kan vissa händelser och tankar glömmas bort, medan andra förstoras eller förvanskas. Människor 
vill gärna rättfärdiga sina handlingar och ge dem rationella förklaringar som ser bra ut. Detta är 
ett generellt problem vid retrospektiva undersökningar som är svårt att undvika. Trost menar att 

                                                 
118 Intervjuguide – fokusgrupp, se bilaga. 

27 
 



frågor om konkreta skeenden, alltså vad som hände ger riktigare beskrivningar än de som riktar in 
sig på åsikter.119 Jag har försökt följa detta råd vid mina intervjuer, men har ibland ändå behövt 
fråga efter åsikter för att få fram ett mer komplett material. 

4.5 Insamling av empiriska data 
4.5.1 Fokusgrupp 

När människor samtalar skapar de tillsammans mening kring de företeelser de talar om. De 
möter och värderar varandras argument i en process som ofta tenderar att leda fram till 
konsensus, en gemensam konstruktion av betydelse.120 Fokusgruppmetoden går ut på att en 
grupp människor ombeds diskutera ett särskilt tema. I mitt fall valde jag att samla ungdomar och 
bad dem där motivera sitt gymnasieval.  

Mitt syfte med att samla en fokusgrupp var att söka efter eventuella motiv och värderingar 
som jag sedan skulle kunna ta upp och undersöka djupare vid de individuella intervjuerna. Jag 
föreställde mig att det kunde finnas spänningar eller lägerbildningar mellan olika utbildningar eller 
skolor som skulle komma fram. Jag ville också undersöka om det fanns åsikter som kan 
framföras mer offentligt och om något hålls mer personligt. 

Som intervjuare försökte jag undvika att styra diskussionen för mycket, för att i stället bara se 
till att den löpte på och höll sig till ämnet. Intervjuguiden användes bara som stöd. Diskussionen 
spelades in och transkriberades. 

4.5.2 Intervjuer 
Mitt huvudsakliga empiriska material består av semistrukturerade intervjuer med 

gymnasieelever enligt det urval som presenterats ovan och med ambitionen att täcka de 
perspektiv som presenterades i teorikapitlet: interaktionistiskt, strukturellt och kulturellt. Jag 
använde en intervjuguide, där ett antal frågor fanns förberedda för att inget skulle glömmas bort. 
Samtidigt eftersträvade jag en öppen intervjusituation, med möjlighet för de intervjuade att 
berätta mer fritt, så i vilken ordning frågorna kom och hur jag ställde dem varierade. 

Det huvudsakliga målet var att försöka få intervjupersonerna att öppna sig och förklara sina 
personliga motiv till programvalet, utan att styra dem mot några svar. Min ambition var att 
frågorna skulle ställas enbart för att få respondenterna att komma igång och berätta samt att leda 
in dem på nya teman. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på deras egna skolor under eller i anslutning till 
skoldagen. Detta med tanke på att de själva skulle känna sig relativt hemmastadda. Undantaget 
var intervjun med Ylva, som genomfördes i Högskolans lokaler en dag då hennes skola var 
stängd. 

4.6 Etiska överväganden 
Ämnet i sig, de motiv och värderingar som legat bakom valet av gymnasieprogram, torde av 

de intervjuade inte uppfattas som känsligt, då de förmodligen redan diskuterat det i olika 
sammanhang. I elevernas liv har beslutet troligen varit det största de hittills fått fatta, och detta 
har gjorts efter en längre process. Man kan därmed anta att en eller flera förklaringar till varför 
valet utföll som det gjorde redan finns konstruerade och färdiga att presentera när frågan ställs. 

Det finns emellertid några aspekter jag har haft i åtanke. En första är att intervjupersonerna är 
unga, i sextonårsåldern och att jag som långt äldre kan ha uppfattats som en auktoritet. Av den 
anledningen försökte jag vara extra försiktig så att det vid intervjuerna inte skulle uppstå pressade 
situationer som skulle upplevas obehagliga. Detta gäller särskilt när jag försökte få dem att berätta 
om sin självbild. 

I fokusgruppen kunde samtalet inte nå särskilt djupt, vilket heller inte eftersträvades. Ändå 
hade jag som intervjuledare anledning att vara vaksam på vad som kom upp. Ett område som jag 

                                                 
119 Trost, Jan (1997): Kvalitativa intervjuer, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 78. 
120 Bryman, Alan (2006): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s. 326-327. 
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visserligen var intresserad av, men som för eleverna själva kunde vara känsligt är vilken status 
olika skolor, utbildningar och yrken har i deras ögon. Bakom jargongen finns värderingar, kanske 
också en djupare människosyn.  

Inför intervjuerna informerade jag intervjupersonerna både muntligt och skriftligt om vilka 
områden som skulle beröras, att deras deltagande var helt frivilligt och att deras namn inte skulle 
finnas med i den färdiga uppsatsen. 

4.7 Validitet 
När det gäller kvalitativa undersökningar talar man hellre om att de ska uppfylla krav på 

trovärdighet och tillförlitlighet än om validitet. En kvalitativ studie ska bedömas i sin helhet, där 
varje del är viktig för att kraven ska anses vara uppfylla. Från frågeställning till resultat ska det 
finnas en röd tråd som går att följa för läsaren, där varje steg ska redovisas och motiveras öppet 
och tydligt.  

Jag har strävat efter att redogöra noga för hur undersökningen har gått till och vilka aspekter 
som funnits med redan från början, så att läsaren själv ska kunna bedöma dess trovärdighet. Min 
förförståelse bör framträda, främst i inledningskapitlet då jag beskriver problemområdet med 
egna ord. Där framgår att jag föreställer mig att valet av de enskilda individerna upplevs som 
viktigt och att det kan finnas flera olika motiv och värderingar som spelar in vid beslutet. 

I kapitlet om tidigare forskning byggde jag vidare på min förförståelse och fångade upp några 
perspektiv och begrepp som jag sedan använt mig av för att ringa in några teman som empirin 
skulle täcka. Dessa utredde jag vidare under teorikapitlet. 

Att jag i förväg har pekat ut några teoretiska perspektiv har förstås sina konsekvenser. Min 
avsikt har varit att ta hjälp av dessa för att komma längre i datainsamlingen och analysen än vad 
jag hade gjort om jag hade gått ut mer förutsättningslöst. Därmed tror jag mig kunna nå längre på 
den begränsade tid som stod till buds. Men jag riskerar samtidigt att det förfarandet kan låsa mig 
vid just dessa och därmed göra mig blind för andra perspektiv som kan dyka upp vid intervjuerna. 
För att i någon mån undvika denna avigsida av teoristyrningen har jag gått igenom det empiriska 
materialet flera gånger och försökt vara öppen för att andra tänkbara synsätt kan vara tillämpliga. 

Metoden för att samla in empiri har stor betydelse för tillförlitligheten. Jag har använt en 
intervjuguide för att försäkra mig om att i varje intervju få med alla de teman som jag valt. Men 
detta kan också medföra en risk för att respondenterna styrs mot givna svar. Genom att ställa om 
frågor på olika sätt och i många fall be dem att berätta med egna ord tror jag att en del av denna 
intervjuareffekt har kunnat undvikas. 

Jag har försökt nå fram till en djupare förståelse av vilka individernas motiv varit inför 
gymnasievalet och behövde därför få de intervjuade att öppna sig och redogöra för flera aspekter 
som handlar om deras livsplaner, familj, värderingar och syn på sig själva. Min egen bedömning 
är att jag vid de flesta intervjuer inte riktigt nått detta djup. I de flesta fall tror jag att jag bara 
lyckats få fram delar av förklaringen.  

Förklaringen till detta kan vara att jag är en ovan intervjuare, som inte förmått respondenterna 
att utveckla sina svar. En bidragande orsak kan även vara att jag, genom att jag är långt äldre och 
kommer som ”forskare”, uppfattats som något av en auktoritet av ungdomarna vilket kan ha 
motverkat den öppenhet jag eftersträvat. I ett par fall har de intervjuade inte verkat särskilt 
motiverade att bjuda på sig eller sin tid, varför intervjuerna blivit ganska korta. 

För att säkerställa tillförlitligheten dokumenterade jag intervjuerna genom att spela in dem 
och så snart som möjligt transkribera upptagningarna ordagrant. 

Vid tolkningen har jag försökt hålla mig till rimlighetskravet, det vill säga att den tolkning jag 
gör ska gå att finna stöd för i empirin utan att tänja på underlaget. Samtidigt är det ett faktum att 
det är min tolkning, där min förförståelse delvis kan vara omedveten och spela in, liksom mina 
värderingar. För att nå trovärdighet i tolkningsarbetet har jag i resultatkapitlet redovisat det 
empiriska materialet separat från mina analyser. För att underlätta för analysen har jag dock gjort 
en viss strukturering av materialet. 
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5 Resultat och analys 
5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att presentera det empiriska materialet och sammanföra det med 
teori och förförståelse till en analys. Jag väljer att göra det integrerat i ett kapitel, men så att det 
ändå ska framgå tydligt vad som är underlaget och vad som är min tolkning. 

Jag har intervjuat sammanlagt fem gymnasieelever från årskurs ett, vilka här getts fingerade 
namn för att försvåra identifiering. Dessa var Erik och Leila, som bägge gick på 
naturvetenskapsprogrammet, Anna som gick på byggprogrammet, Isak på medieprogrammet och 
Ylva på handels- och administrationsprogrammet. Av dem som från början hade tillfrågats om 
deltagande kom tyvärr bara tre, Erik, Leila och Anna, till fokusgruppsintervjun, varför resultatet 
av den blev magrare än jag hade hoppats på; å andra sidan fick dessa tre desto mer talutrymme. 
Två av dem som uteblev fick jag dessutom inte kontakt med efteråt, utan de fick ersättas. 

Först redovisas här resultatet av fokusgruppintervjun, vars viktigaste funktion för mig kom att 
bli att lära känna intervjupersonerna och bygga på min förförståelse av ämnet. Därefter kommer 
jag att redovisa de enskilda intervjuerna, strukturerat enligt de teoretiska perspektiv jag 
presenterat tidigare. Det vill säga ett aktörsperspektiv, med symbolisk interaktionism som grund, 
ett strukturellt perspektiv, utifrån Bourdieus teorier om habitus och kapital samt ett perspektiv 
som försöker koppla samman gymnasievalet med de ungas värderingsmönster. I det sistnämnda 
använder jag begreppet livsprojekt. 

För att underlätta förståelsen av innehållet kan läsaren i bilagor ta del av de intervjuguider 
som användes. 

5.2 Fokusgruppen 
Avsikten med att samla en fokusgrupp var, som nämndes i metodavsnittet, att söka efter 

eventuella motiv och värderingar som jag sedan skulle kunna ta upp och undersöka djupare vid 
de individuella intervjuerna. Jag ville också undersöka om vissa åsikter framfördes mer offentligt, 
medan andra kom fram vid den personliga intervjun. Dessutom tänkte jag mig att det kunde 
uppstå en diskussion där man jämförde sina val med varandra. Här väljer jag att främst redogöra 
för sådana diskussioner, sammanfattat i några teman som framkom. 

I fokusgruppen ingick Erik och Leila, som alltså bägge valt naturvetenskapsprogrammet, samt 
Anna som hade valt byggprogrammet. Delvis kom samtalet därför att bli en jämförelse av vilka 
olika fördelar de ansåg att de bägge programmen hade. Men här gäller det, liksom också vid 
intervjuerna, att hålla i åtanke att diskussionerna delvis är retrospektiva, de är tillbakablickande på 
något som har hänt. Gymnasievalet hade genomförts för närmare ett år sedan och utbildningen 
hade redan påbörjats.  

5.2.1 Varför just det programmet? 
Jag bad först deltagarna berätta hur de kom på att de skulle välja just det program de valde. 

Erik motiverade sitt beslut med att naturvetenskapsprogrammet gav en bred utbildning och att 
han sen kunde ”bli vad som helst”: 

Erik: […] jag tänkte bara att jag ville ta det bredaste. För att jag visste inte vad jag ville bli. Så då tog 
jag nåt brett, för att kunna bli vad som helst sen. 

Leila, som också gick natur sa: 
Leila: Ja, alltså, jag vill bara ha fler möjligheter, vad jag kan välja i framtiden, ja… 

Anna, som alltså gick bygg, förklarade för sin del: 
Anna: Nä jag, jag valde bygg för jag, jag kände att jag orkar inte liksom plugga mer. Jag ville inte 
fortsätta och, ja läsa dom här ämnena som man hade, verkligen känna att ja du måste, nå ett visst 
betyg och... Jag kände att jag inte orkade med det, jag ville ta nånting praktiskt på en gång. 

Hon sade sig vara nöjd med sitt val och påpekade att det inom bygg fanns olika inriktningar 
och att hon detta första halvår hade fått prova på flera av dem: 
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Anna: Så jag, jag tycker det verkar vara en ganska bred linje det också, eftersom man får chans och 
prova på vad man vill. Liksom, i det praktiska. Och sen så, kan man bli så mycket mer utav det, man 
lär sig ju inte bara, en speciell grej utan man lär sig flera grejer. 

Jag frågade igen hur de hade tänkt när de valde program och Erik svarade: 
Erik: Som jag sa så, är det ju bra med så brett som möjligt, om man klarar av det. [Till Anna:] Om 
du känner att du hade…eh, jobbigt att gå, till exempel natur då [hör ej] jobbigt, så räckte det ju att 
kanske eftersom du ändå hade många valmöjligheter liksom, i bygg. 

Sedan: 
Erik: Ja alltså du hade, du lärde mycket olika saker inom bygg, så du kan ju fortfarande bli, olika 
saker. Det räckte ju för dig. 

Ingen gick emot detta, men Anna förklarade vidare att det passade henne att arbeta med 
kroppen, inte bara hjärnan, och att hon ville komma ut och tjäna pengar. Erik svarade då: 

Erik: Mm, det är ju rätt smart. På natur kan man ju inte riktigt bli nånting direkt efter, eller jo det 
kan man ju, men man måste ju oftast plugga vidare. 

5.2.2 Diskussionerna innan valet 
Jag ville att de skulle berätta om diskussionerna innan gymnasievalet, som de mindes dem. 

Här visade sig Anna ha mer att säga än de två andra: 
Fråga: Diskutera ni mycket med kompisar och så före valet då? 
Leila: Nej… 
Anna: Ja, eller jo… 
Leila: Fast inte så mycket, man fråga ju vilken linje dom ska gå så där, men jag hade typ bestämt mig, 
jag skulle gå på [skolans namn]. 
Anna: Ja, alltså det var ju många som valde en linje, för att den andre gjorde det. Jag minns hur, hur 
fem stycken skulle välja en linje bara för en sa att liksom: här ska ni gå, här ska vi, det här är en 
jättebra skola. Och då ville liksom dom gå där bara för det. Och jag minns att jag, men jag sa att ja, 
men jag ska, jag ska gå bygg, har jag bestämt mig för. Frisör eller bygg. Och då så tyckte, en del tyckte 
att det var helt meningslöst för mej att gå bygg. En del sa: Ja, för du är tjej, och en del andra sa: Ja, 
varför ska du göra det när, när det är bättre att det, du kan ju gå något annat, få en bättre utbildning. 
Och då tänkte jag att vad, man ja men man ska väl göra det man vill, man ska väl inte gå liksom efter 
vad andra säger. Som, som ni gör. Och då, liksom tänkte väl dom om också. Det är in, det är bara 
en av dom som går på [skolan] nu. Så dom lyssna ju inte alls efteråt. Dom gjorde inte som den här 
andra personen sa. Så jag tycker att det är, det är bara bra när man säger till andra att man ska göra 
det man själv känner. 
Fråga: Så du var tvungen att motivera, liksom, tydligare? 
Anna: Mm. Nej alltså dom, en del var på en och sa liksom att det jag väljer det är dåligt att det är 
bara onödigt. Och jag känner att det, man ska inte gå på nån annan och påverka sånt, det är ju 
liksom vad man själv känner. För alla är ju så olika. De… Det är bara onödigt, tycker jag. Att pusha 
på nån annan till att välja nåt dom inte klarar av eller inte vill. Ja. 

Hon återkom till samma fråga i slutet av intervjun, när jag frågade om någon hade något att 
tillägga. Erik kom då också med ett inpass: 

Anna: Nej men… jag har väl inte nåt att tillägga. Det enda jag vill, det enda jag tänker på är att man 
ska göra det man tycker om, och inget annat. Bara de, alltså… för annars så kommer man aldrig att 
må bra. Man kommer att ångra sig hela livet. 
Erik: Man ska göra det man tycker om och se hur det blir. 
Anna: Absolut. Man ska inte tvinga på sig nån för att man har hört att det är bättre. […] Man ska 
göra det man tycker om. 

5.2.3 Yrkesplanerna 
På frågan om vilka yrkesplaner de hade svarade Leila först: 

Leila: Nej, det var nog därför jag tog [skolans namn]. Jag vet inte vad jag ska bli, det var därför jag 
tog natur. Det kommer väl senare, i trean. 

Erik gav lite mer information om vad han tänkte sig. Leila och Anna kommenterar också: 
Erik: Ja, alltså jag, jag tror att jag skulle vilja bli nånting så här skapande, ja alltså jag älskar att typ 
måla och… 
Leila: …sjunga… 
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Erik: …designa. Arkit-, jag skulle vilja bli arkitekt har jag funderat på. Eller designer. Nåt sånt där. 
Leila: Mm, det är jättebra. Fint. 
Erik: Det skulle vara roligt. 
Anna: Du får så bred utbildning ändå, så de. Du kommer att kunna gå vilken kurs som helst. De, 
det… hur bra som helst. 
Erik: Det gjorde jag ju mest bara för att kunna ändra liksom. Få lite längre tid på mig att tänka. 

Anna sade om sina yrkesplaner: 
Anna: Mm, jag vill ju, jag vill ju absolut skapa nånting, det har jag ju sagt hela tiden sedan jag kom hit. 
[…] Men… om jag skulle få välja då, ja… hur gärna som helst, kanske målare, eller… eller kaklare. 
Nåt sånt där för det, där får du hålla på med så mycket olika. Alltså där är det verkligen, det är 
variation i allting, men just i det, där så skapar man olika hela tiden, för är det nästan aldrig nån som 
vill ha likadant. 

Både Erik och Anna sade alltså att det var viktigt att man fick skapa någonting i sitt arbete. 
Erik ville för sin del helst hålla på med musik eller teater, men menade att det nog skulle vara 
svårt att livnära sig på. Här är ett replikskifte mellan dessa två: 

 Erik: Men… en annan sak jag kanske skulle kunna tänka mig, alltså jag har ju ett band och håller på 
med, mycket med musik. Så nånting med musik, om jag skulle bli nåt, skulle det förs-, är det jag 
skulle välja i förstahand.  
Anna: M, det är så synd bara att det är så himla svårt  
E: Ja, exakt. Blir man ingenting så måste man ju ändå ha nån annan plan, liksom. Man kan ju göra 
både och. 

5.2.4 Meningen med att arbeta 
Jag ville veta vilka attityder de hade till arbetet: 

Fråga: Varför jobbar man egentligen? Vad har man, liksom… Vad är meningen med att arbeta? 
Anna: Jag har bara pengar i huvudet. Just nu, men det är bara för att jag är så ung. […] Det första, 
det enda man tänker på nu det är ju pengar 
Leila: Är det? 
Anna: Ja, jag tänker bara på åh jobb! Ja, jag ska tjäna pengar, det är…  
Erik: Men det är ju en stor, ja alltså. Tjänar man, får man, lyckas man bra liksom i arbetslivet så man 
får, får det bra med pengar och så, då skulle man liksom må bra. […] 
Anna: Nä, men alltså ja, det… Det, jag tror det är i första hand det man tänker på i alla fall när man 
jobbar, det är att tjäna pengar, liksom. När man blir äldre då är det mer för familjens skull och då 
håller man på. […] 

Leila utvecklade inte sina åsikter vidare i den frågan. 

5.2.5 Analys 
Här framträdde olika skiljelinjer mellan de intervjuade ganska tydligt, menar jag. De tycktes 

vara överens om att det var bra att få en bred utbildning, som natur, men Anna argumenterade 
defensivt för att även byggprogrammet var brett, att det var roligt och att det skulle ge henne 
jobb. Hon framställde det också som ett val bort ifrån ett pluggande, som hon inte ”orkade med”. 
Det är slående hur defensivt hon uttryckte sig, ur ett sorts underläge, en position som även 
bekräftades av att Erik hjälpte henne med argumentationen, när han sa ”Det räckte ju för dig”. 
En förklaring till detta kan vara att Anna var i minoritet, i det avseendet att de andra två hade valt 
natur, men det kan också ha att göra med de olika programmens status. Sandells avhandling om 
gymnasievalet styrker att det tycks finnas en hierarki, där just natur anses ligga i topp. 

Anna sade sig ha tagit en del diskussioner med sina skolkamrater inför gymnasievalet, och att 
hon då argumenterat för principen att ha rätt att välja efter eget intresse. Det gällde både hennes 
och andra kompisars rätt att slippa bli påverkade. Det är relativt ovanligt att tjejer väljer 
byggprogrammet, så det kan ha varit provocerande för en del att hon gjorde det. Men just det 
gick hon inte in på särskilt djupt här. I stället framstår det som att hon har en stark känsla för 
integritet och rättvisa, vilket i så fall har mer att göra med hennes egna värderingar och vilken 
identitet hon tillskriver sig själv. Detta kan jag få anledning att återkomma till vid den enskilda 
intervjun med Anna. 
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När jag ställde frågan om yrkesplaner svarade Erik och Leila mycket mer svävande än Anna, 
vilket inte är förvånande. Annas program leder mot ett klart definierat yrkesområde, medan de 
andras inte gör det. Vid sexton års ålder återstår fortfarande många år tills frågan om 
yrkesinriktning blir aktuell för de som går en studieförberedande utbildning. En fråga jag 
reflekterar över är däremot att både Erik och Anna talar varmt om att få skapa något, även om 
det är en viss skillnad mellan att arbeta med kakling och arkitektur, eller för den delen spela i ett 
band. I nästa moment tycks de också vara ganska eniga om att det viktiga med att arbeta är att 
tjäna pengar. 

Det finns en viss dubbelhet i detta. Vill de i första hand skapa, eller är det att tjäna pengar 
som är viktigast? Enligt den uppdelning i individers olika livsprojekt som jag redovisat tidigare 
finns dessa två målsättningar i olika kategorier: att tjäna mycket pengar tillhör det traditionella 
livsprojektet, medan strävan att få utveckla sina talanger står för ett individualiserat livsprojekt. 
Även om det inte går att dra några slutsatser av dessa korta uttalanden, är de ändå intressanta. 
Erik försöker få ihop det med att ”man kan ju göra både och”. Både jobba för att tjäna pengar 
och hålla på med någonting skapande på fritiden. 

Leila sade just inte någonting i de här frågorna, men genom att fråga ”är det?” verkar det som 
om hon försökte uttrycka en invändning mot synen på att pengar är så viktiga. Det kanske vi får 
veta mer om i den enskilda intervjun. 

5.3 Leila 
Som jag skrev tidigare tänker jag försöka redovisa resultatet av de enskilda intervjuerna 

strukturerat enligt de teoretiska perspektiv som uppsatsen har. Det är inte alltid uppenbart till 
vilket perspektiv ett enskilt uttalande kan hänföras och vissa av respondenterna kanske inte haft 
så mycket att säga kring varje tema. Därför kan förfarandet säkert ibland diskuteras. För att göra 
teoritillämpningen tydlig väljer jag ändå att strukturera materialet.  

Jag genomförde intervjun med Leila i ett grupprum på hennes skola under en håltimme. Hon 
hade valt naturvetarprogrammet och sade sig vara nöjd med det. Till att börja med, för att pröva 
ett aktörsperspektiv, vill jag peka på hur Leila relaterade sitt val av program till andra personer. 
Det finns flera exempel på detta: 

Fråga: Så berätta lite igen, igen då, hur du tänkte då du valde program. 
Leila: Alltså jag tänkte ju så hära. Min, jag har ju två äldre syskon, dom båda valde natur. Och typ en, 
blev tandläkare och en blev lärare och lärare är ju typ inom sam. Så jag tänkte så här, det är ju ganska 
brett också och typ då blev det väl natur. Så typ, jag har ju många möjligheter att typ, tänka på vad 
jag vill bli, typ olika riktningar och sånt… Det är ju inte bara inom natur, om man tar natur. 

Senare frågade jag om föräldrarnas roll: 
Fråga: Prata du med föräldrarna också, innan? 
Leila: Ja, det gjorde jag. Och dom stöttade en. 
Fråga: Hur då? 
Leila: Alltså, min mamma… Alltså mina båda mina föräldrar är såhär invandrare, dom flytta hit för 
typ tjugo år sen… Och så typ min mamma läste aldrig klart och hon sluta i nian… Så för henne är 
skolan väldigt, väldigt viktig och hon och min pappa han läste en utbildning, så typ för mina 
föräldrar är utbildningen allt. Typ kunskap är makt för dom, typ sådär. 
Fråga: Mm. 
L: Så typ, dom stötta mej vad jag än ville ta. Så. Det är väl bra. 

Och senare: 
Fråga: Har du några förebilder? 
Leila: Ja, såklart. Min mamma. 
Fråga: Vad är det hon, eh… vad är det du vill ha… 
Leila: Alltså hennes karaktär, hennes utstrålning, hennes, alltså, snällhet. Hon är så, ambitiös och 
allting och hon är så god och, alltså. Hon är bara helt underbar. 

Mitt andra perspektiv är mer strukturellt. De strategier individen använder sig av kopplas, 
utifrån Bourdieus teorier om individens habitus och kapital, samman med dennes sociala och 

33 
 



kulturella villkor. I den aktuella intervjun med Leila kan följande uttalanden vara exempel som 
illustrerar detta. 

Fråga: Vad gör föräldrarna? 
Leila: Just nu har dom en affär (fniss). Här, i stan. En livsmedelsaffär. 
[…] 
Fråga: Skulle du kunna tänka dig att jobba med samma sak som föräldrarna? 
Leila: Neej, alltså… Inte med i en sån där livs, eller alltså, nej det är ju för typ, jag tycker det typ, 
dom kommer hem trötta och var borta tidigt… kommer hem sent… Alltså det är inget, alltså det är 
inte så bra mot kroppen, man sliter ut den. Min farsa han var ju stridspilot innan, så han hade ju 
väldigt bra fysiskt och han tjänade jättebra. Men typ han ville ju ge oss ett bra liv här i Sverige och så 
och då flytta han hit. 

Senare sade hon, angående gymnasievalet: 
Fråga: Finns det nåt program som du inte skulle kunna tänka dej? 
Leila: Ja alltså jag skulle inte kunna tänka mej… bygg, el, allt det dära, på [annan skolas namn]. 
Fråga: Mm.  
Leila: Fast typ, sam har ju också ganska bra ämnen. Så det skulle jag nog (tyst) kanske… Men ingen 
sån här kroppsarbete. Såna… 
Fråga: Varför det? 
Leila: Nej men det är inte typ jag! Det är inte jag, jag… skulle inte orka med det. 

Här framkommer mer om hennes yrkesplaner: 
Fråga: Om du funderar på nåt jobb, vil- vilket i så fall skulle du kunna tänka dig att du skulle passa 
för? 
Leila: Alltså, jag tycker lärare är ett väldigt bra jobb. Min, brorsa håller på att utbilda sig till det. Och 
sen, jag tycker också som tandläkare, som min syrra. Men så har jag också så många, alltså typ våran 
släkt, dom var ju, när dom bodde i [land i mellanöstern], dom var så här utbildade i typ kontoryrken 
och som politiker och såna grejer. Och dom flesta här är ju typ inom naturämnet. Och det är nog 
kanske därför jag har valt det. Typ jag har fått inflytande från dom, så jag tror nog det blir typ inom 
kroppen, biologi och såna grejer. 

Mitt tredje tema handlar om värderingar och attityder som kan uttrycka sig i unga människors 
framtidsplaner eller livsprojekt. Leila sade så här om framtiden: 

Fråga: Om du tänker på dig själv om tjugo år, hur tror du att ditt liv ser ut då? 
[…] 
Leila: Har jobb. Tror jag. Familj, kanske. Säkert bo kvar i [hemstaden] (hehe)! Ja, eller så är det 
Stockholm eller nån stans. Eh. Jaa. Jag vet inte, det är svårt! 

Senare, om vad som är viktigt i livet: 
Fråga: Vad är det som… vad är viktigt i livet? 
Leila: För mej, för jag som muslim så tycker jag, att Gud är så klart en väldigt, spelar stor roll i mitt 
liv. Och att varje gång jag känner mej ledsen eller nånting, så brukar jag vända mig till Gud, så dära. 
Men typ, så klart familjen. Min mamma är typ väldigt väldigt viktig. Utan henne tror jag inte jag 
skulle klara av nånting. Hon betyder väldigt mycket för mig och familjen och allt. Syskonen, 
vännerna… lärare här tycker jag också är väldigt viktiga, att dom stöttar en och allting sånt dära. Alla 
spelar ju stor roll i samhället. Alla… 

5.3.1 Analys 
Leila är uppväxt i Sverige, men föräldrarna har invandrat från Mellanöstern för att, som hon 

sa, pappan ville ge familjen ett bra liv här i Sverige. Föräldrarna har en butik, men det verkade på 
Leila som om dess funktion för dem mer var att försörja familjen än en yrkesidentitet. Fadern var 
välutbildad, liksom många andra släktingar, och för Leila tycktes det vara viktigt att följa familjens 
tradition i det avseendet, att skaffa sig en hög utbildning. Leilas egna planer var emellertid vaga 
och framstod närmast som underordnade familjens gemensamma strävan att skapa sig en framtid. 
Med ett interaktionistiskt perspektiv skulle man i så fall kunna säga att hon väljer att uppfylla de 
förväntningar hon upplever från primärgruppen. 

Man kan även tillämpa strukturella förklaringar på hennes val. De yrken som framstod som 
tänkbara i hennes familj var alla medelklassyrken. När hon, med formuleringen ”det är inte jag”, 
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klargjorde att hon inte skulle kunna hålla på med kroppsarbete, är det något som skulle kunna 
kopplas samman med hennes habitus.  

Det är svårt att bedöma vilket livsprojekt som ligger närmast för Leila. Hon verkade inte ha 
tänkt så långt framåt vad gäller arbete och gav inte uttryck för att ännu ha några speciella 
drömmar som hon ville förverkliga. Familjen var helt klart viktig för henne och hon sa även att 
alla i samhället är viktiga, vilket närmast kan kopplas samman med ett socialt orienterat 
livsprojekt. Men jag vill reservera mig med att påminna om att Leilas framtidsplaner fortfarande 
tycktes ligga i sin linda. Hon verkade inte ha bråttom med att skaffa sig en vuxenidentitet. 

Viktigt i livet för henne var Gud och familjen, men också vänner och lärare. Hon lyfte fram 
flera signifikanta andra, där mamman hade en klar särställning. Det hon därmed gav uttryck för 
stämmer inte med Ziehes idéer om ”kulturell friställning”. Jag menar att Leilas utsagor är exempel 
på hur traditionella kulturella mönster visst lever kvar och i vissa kretsar är relativt starka. 

Sammantaget har jag fått intrycket att Leila i hög grad gjort sitt gymnasieval för att bekräfta 
förväntningar från hennes signifikanta andra. Det framträder heller ingen motsättning mellan att 
göra så och det habitus och de värderingar hon ger uttryck för. 

5.4 Anna 
Under högstadiet hade Anna haft siktet inställt på att söka till frisörlinjen, vilket skulle kräva 

att hon fick höga slutbetyg. Hon arbetade hårt och kom nästan in, hamnade på reservplats. Men i 
stället för att vänta i ovisshet bestämde hon sig då för att ta andrahandsvalet, som var 
byggprogrammet. Hon sade sig också trött på att plugga och ville nu ”komma ut i vuxenlivet”. 
Vid intervjun sa hon sig vara väldigt nöjd med sitt val. För att börja med de personer som 
framställdes som viktiga inför gymnasievalet talar hon här om mamman: 

Anna: Som min mamma säger: det finns alltid ett syfte med att allt händer. Så det tror jag också, 
det… det blev att jag gick här… eftersom det inte fanns plats på det andra och nu trivs jag bra här. 
Nu känner jag att det här skulle jag egentligen ha tagit som förstahandsval. Så jag är glad att jag kom 
in. 

Mammans inställning var att Anna skulle bestämma själv, men hon var också ”jättenöjd” med 
programvalet, menade Anna. Pappan nämner hon i detta citat: 

Fråga: Vad gör dina föräldrar? 
Anna: Min… pappa jobbar på [ett industriföretag]. Men han har, hela livet hjälpt min farfar, som 
var… jag tror han var murare… min farfar. Och hjälpt han och hållit på, mycket men, mest hjälpte 
hans storebror, då men pappa har alltid vart inne och hjälpt, litegrann. Och… farfar kunde allting. 
Å… mura, han kunde snickra, han ku- plåtslagare, måla, han var duktig på allting. Min farmor var 
duktig på å måla och tapetsera… Så, jag tror min pappa, liksom när han var med på det där, han har 
berättat för mig att han ångrar att han inte fortsatte mer, för då hade han kanske fått, nå bättre jobb 
idag. Men han säger att han inte är missnöjd, ändå på [industriföretaget], att han, trivs där. 

Mamman kom från Sydamerika och var lärare, men var sjukskriven sedan länge.  
På frågor om varför hon valde just bygg svarade hon att det var vid ett besök på skolan som 

intresset uppstod. Hon imponerades av lokalerna och lockades av att få vara med och göra fint i 
skolan. I början var hon helt inställd på målaryrket, men sa att pappan fått henne att vänta med 
att bestämma sig tills hon provat på fler områden: 

Anna: Och, jag har kommit fram till att, det jag vill bli, det är nånting vi inte ens har kunnat prova 
på, för att det är ett så litet yrke, att dom inte har lektioner för det. Men, det så, om du väljer det 
yrket, då kommer du ut dit, direkt, på en firma i stället för att, studera, du får stu-, va ute på firman 
och ha praktik hela tiden, och det är golv-… nej, vad heter det? Plattsättare. Kaklare, murare. Alltså, 
bli murare också, men det är mest kakel om det är det du väljer. Det är, skulle jag vilja göra. Tycker 
jag verkar kul. 

Fördelen med det yrket, sa hon, var att det är varierat och att man ibland får skapa mönster 
och utformning själv. Senare sa hon också så här: 

Fråga: Finns det nå andra jobb som du tycker skulle kunna va kul och som ä… [hör ej]? 
Anna: Jaa… anläggare. Som, stensättare. Det vore kul. Det är nästa samma sak, fast med sten. 
Och… målare verkar ju också kul, men… det är så många som, många tjejer i det yrket så det är, 
nästan att man väljer bort det ändå. Ja, och murare. Det är svårt, men kul. 
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Fråga: Vad spelar det för roll att det är många tjejer i yrket? 
Anna: Rollen så-, det spelar roll, för, då finns det så pass många tjejer och då när dom har kommit 
in på olika företag, och dom ser att vi har n-, oj, nu är det överflöd på tjejer, för det är nästan fler 
tjejer som, än killar, då börjar dom söka killar i stället. Och så är det så många tjejer som söker det 
här bara för att bli målare. Och då är, liksom, bäst kommer in. Och nu är inte jag rädd för att jag 
inte skulle kunna komma in, på måleri, för det tror jag att jag skulle göra. Men, jag känner ändå att: 
neej, det det är så vanligt. Det är så vanligt nu med måleri. 

Annas generella inställning till arbetet framkommer här: 
Fråga: Vad är det som gör att ett jobb är bra? 
Anna: Bra arbetskamrater. Jag tror det är det enda. Bra arbetskamrater och… liksom… grupparbete, 
sa-, sammanhållning. Det tror jag, är det bästa. De, sen så spelar det ingen roll, man stör ju varann. 
Sen spelar det ingen roll hur stället ser ut. Bara man liksom, alla mår bra, tillsammans, annars så går 
det, går det inte att jobba. Då mår man bara dåligt. Då längtar man till helgen.  

På frågan om vilka gymnasieprogram hon inte kunde tänka sig svarade hon: 
Anna: […] nåt som jag valde… bort på en gång, det var natur. På en gång. […] Natur och teknik. 
Och dom hade jag tänkt på när jag var yngre, alltså: dom ska jag gå! Men, det tänkte jag inte nu, för 
att jag har så pass svårt för matten, så jag ba-, la bara bort naturlinjen på en gång. Samma sak 
tekniklinjen, bara bort! Inge, ing-, inte ens tänka på det. Och, inte, jag kunde inte gå barn- och fritid 
heller, det ville jag inte! Deä, jag kän-, kände: neej, det verkar inte va… kul. Jag, få, barn- och fritid, 
okej, för man kan man väl bli lärare eller nånting, man kan ju bli vad som helst på barn- och fritid. 
Men jag tycker inte illa om barn, jag älskar barn, men… jag känner inte att det är en grej som jag 
skulle kunna hålla på med. 

Genom att välja det mansdominerade byggprogrammet bröt Anna ett könsmönster. Hon gick 
inte särskilt djupt in i detta, men berättade att många av kompisarna, särskilt killar, blev förvånade 
av hennes val, mest för att de två huvudalternativ hon hade var så olika.  

Anna: De flesta tjejerna vart nog inte så förvånade, för dom visste hur jag var. Men en del killar vart 
förvånade, dom tyckte det var jättekonstigt att jag skulle gå den här linjen, men… Det är nog mest 
för att dom kanske inte har läst hur linjen ige- egentligen är. Vad det är för kurser, vad man får göra, 
att det faktiskt inte är så jobbigt som man tror. 

Jag ville veta vad som var viktigt i livet för henne: 
Fråga: I livet i övrigt, då? Vad är viktigt? 
Anna: Familjen. Det är jätteviktigt. För mig. Jaag… deet… har blivit så nu på sena-, på senare år. 
Familjen är viktigast. Dee… spelar ingen roll. Kompisar okej, dom är också viktiga. Men jag har 
insett att eh… kompisar det kan du få hela tiden, medans familjen existerar så lä-, liksom, en gång, 
dom, ett antal år sen så, kan dom försvinna. Och då har du inte kvar dom. Medans, vänner kan du 
få hela tiden. 

Hon framhöll mamman som en stor förebild. En äldre kusin och hennes resor var också 
starka inspirationskällor.  

Anna: […] Sen skulle jag vilja åka till Japan. Min kusin är e-, där just nu ett år, och hon går på 
högskolan, och hon ska, hon fick tillåtelse att studera där i ett år då. Och de… jag har alltid varit 
intresserad av att åka till Japan, sen hon berättat om hur det var, det har hon gjort sen hon, ja jag 
kanske var tio år. 

Anna sade sig fundera mycket på framtiden, särskilt kring hur det skulle bli när hennes 
pojkvän skulle flytta hit från Sydamerika. Hon sa sig hellre vilja vara tillsammans med familjen än 
ute med kompisar och kopplade samman det med sina egna erfarenheter från Sydamerika: 

Anna: Ja, men så kan det också bero på att jag var utomlands och plugga och fick en helt ny in-… 
en helt ny syn, på hur man kan ha kul utan att behöva… spendera så mycket pengar eller gå ut och, 
ja, som gör nånting och dricka och sånt där. 

Hon underströk att hon ville komma ut och jobba och sade sig vara rastlös. Men samtidigt 
uttryckte hon stor vånda inför att behöva lämna familjen för att åka och jobba på annan ort, 
något som är ganska vanligt i byggbranschen: 

Anna: Och… ja, man tjänar bra, det är… mycket jobb, bara att… du… kanske inte alltid får vara 
just här, i [hemstaden]. Du måste resa my-, och de… det känner jag är jobbigt, för så länge jag är… 
liksom, ända upp till tjugofem, kommer jag… säkert känna att jag vill nog vara kvar här, för här 
känner jag mig fortfarande trygg, och här är mina föräldrar och mina syskon. Det är nog mer när 
mina syskon har blivit lite äldre som man kommer att känna att, ja nu kanske det är okej att åka bort, 
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lite längre bort. Det är ju, jag menar för hjälp, åt familjen. Finnas där, om syskonen eller föräldrarna 
behöver en. Det är nog mer därför jag känner att jag inte, vill komma härifrån. 

5.4.1 Analys 
Trots att jag av utrymmesskäl här har kortat ner intervjun med Anna finns det en hel del att 

fördjupa sig i. Hon hade mycket att berätta, vilket jag tolkar som att hon aktivt reflekterat över de 
val hon ställts inför. Hon hade diskuterat alternativen med föräldrar och skolkamrater samt tagit 
intryck av vad som framkom vid studiebesöket på skolan. Det fanns ett alternativt programval, 
men det valde hon slutligen bort.  

Det fanns också negativa ställningstaganden, exempelvis i uttalanden om att hon inte orkade 
plugga mer och att hon valde bort program med mycket matte. Även i yrkesplanerna fanns både 
positiva resonemang om plattsättaryrket och negativa resonemang om måleri. Det menar jag 
sammantaget visar på ett aktivt aktörskap. 

Resultatet blev ändå det som Trondman och Bunar kallar ett ”reproduktivt val”, i farfars och 
pappas spår. Frågan är varför? Hade hon så starkt identifierat sig med sina signifikanta andra att 
det sökande som hon här gav uttryck för mer varit ett sätt att samla argument för ett val som 
skulle ge positiv bekräftelse, snarare än att vara en öppen process? Eller ska man i stället koppla 
samman beslutsprocessen med ett klassbetingat habitus, där fördelarna inom byggbranschen 
omedvetet kom att förstärkas medan möjligheterna att välja annorlunda trängdes bort?  

Jag tycker mig i alla fall märka ett habitus som formats av en uppväxt i arbetarklassen, uttryckt 
i hennes tydliga inriktning på att skaffa sig en yrkesutbildning. I hennes ögon har inte byggyrken 
låg status, utan yrkeskunnandet är en form av kapital, vilket kopplas samman med möjligheten att 
tjäna sina egna pengar. Att hon fått en positiv bild av traditionellt manliga arbetarklassjobb märks 
även, menar jag, när hon pekar på betydelsen av bra kamratskap som det viktiga för att trivas på 
arbetet. Arbetsuppgifterna kommer i andra hand och karriärtänkandet lyser med sin frånvaro. 

Anna reflekterade öppet över sitt liv och sin framtid och gjorde det då ur flera synvinklar. 
Men det är inte lätt att peka på en entydig inställning till livsprojektet hos henne. Samtidigt som 
hon underströk familjens betydelse hade hon en strävan efter att bli självständig och tjäna pengar, 
vilket kan innebära en viss motsägelse. Det yrke hon siktade på var väldefinierat och praktiskt 
men för Anna skulle arbetet också helst innehålla ett moment av skapande. Dessutom ville hon 
gärna ut och resa som kusinen. Därmed visade hon tendenser som pekade mot alla tre typerna av 
livsprojekt, något som kanske inte är alldeles ovanligt.  

Jag kan tänka mig att Anna inför programvalet försökte balansera mellan flera olika faktorer, 
såsom internaliserade värderingar och påverkan från primärgruppen, som inte riktigt samspelade 
för tillfället. Diskussionerna med kamrater inför valet samt resonemanget om att familjen är 
viktigare än kompisar ger mig intryck av att Anna delvis vände sig bort från sina jämnåriga och 
hellre sökte stöd hos föräldrar och andra vuxna. Uppenbarligen kände hon att hon hade en viktig 
roll i familjen, som gjorde att hon inte ville lämna den förrän vid tjugofemårsåldern. Hennes 
signifikanta andra, vilka tydligen var familjemedlemmarna, hade stor betydelse i hennes liv. De 
verkade också stå för den största påverkan inför gymnasievalet. 

5.5 Erik 
Erik gick natur och sade sig ha hamnat rätt, eftersom han ville ha en bred utbildning som gav 

honom flera valmöjligheter. Först hade han börjat på samma friskola som systern, där arbetet var 
upplagt i friare former. Men han sade sig inte ha den självdisciplin som krävdes, så efter ett par 
månader bytte han till sin nuvarande skola. Fortfarande gick han, liksom systern, natur. 

Han berättade om sin systers påverkan på beslutet. 
Fråga: Berätta då hur du tänkte då du valde program. 
Erik: Ja, jag först… så tänkte jag inte så mycket. För ja-, jag tror inte jag var så, en-, engagerad (heh), 
till en början… i så här… att kolla upp vad det fanns för program, för jag hade bestämt mig för 
länge sen att ta det, bredaste möjliga och jag hade hö-… mi syrr-, jag, vart väl rätt övertygad av min 
syrra också… hon, går natur och hon sa att det var det bredaste och det, jag hade bara hört att det 
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var… Man kan ju bli vad som helst efter det så… Men jag tänkte inte så mycket mer, jag valde det 
här även om det var, hade hört att det var stressigt och mycket jobb och så… […] 
Fråga: Vad tänker du, just med ”brett”? Vad är det som är bra med ”brett”? 
Erik: Alltså, att man… har flera vägar att välja… efter… gymnasiet. Alltså, om man, ta till 
exempel… en annan, linje som bygg, dåå… då blir man nånting inom ett begränsat område. Så att, 
och man kan inte… då måste man gå en till, utbildning, en annan riktning om man vill bli nåt annat. 
Men jag kan liksom… och så har jag extra tid att tänka. För jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Det 
var väl mest därför också… 

Föräldrarnas betydelse för beslutet framställer han så här: 
Erik: Dom är inga… jag ser upp till. Och det är väl just det som gör att jag vill… satsa (hah). Så jag 
inte blir… som dom. (heh) 
[…] 
Erik: Nej… det är inte så, bra med pengar, så jag typ, tänker inte bli som dom… Jag tänker i alla fall 
skaffa en bra utbildning. 

Pappan hade ett litet företag och mamman var undersköterska. Det lockade inte Erik att gå i 
samma spår som de.  

När det gällde personliga förebilder sa han: 
Fråga: Har du några… några förebilder, då? Som du vill bli som? 
Erik: Inte mamma och pappa. Hehe! Nä jag vet inte! Dee… det är väl mina idoler… inom musiken, 
då. Men… arbete, alltså… när det gäller vanligt, så där…? 
Fråga: Nej, jag tänkte bara så, som människa? Hur man ska vara som människa, har du några 
förebilder som det? 
Erik: Hm… ja, en kompis till mig. Han lever verkligen livet! Han har roligt. Och det tänker jag ha. 

Vad som utmärker ett bra arbete var enligt Erik att det ger bra betalt. I övrigt hade han 
ganska svävande krav på arbetslivet och saknade egna erfarenheter av att jobba. 

Fråga: Och hur ska, jobbet va då, för att vara bra? 
Erik: Bra betalt! Hehe! Det är pengarna som räknas, ja, det är ju det! 
Fråga: Okej. 
Erik: För har man, det bra med pengar, då är inte det ett problem liksom, så då, mår man bra på 
andra sätt också. 
Fråga: Mm. Och var… tror du att du hittar ett sånt jobb? Inom vilket område ungefär? 
Erik: Jaa… om man följer det man vill, och h-, alltså… det som man tycker verkar kul och verkligen 
fullföljer det målet, och inte, stannar halvvägs och bli-, skiter i att bli det man vill… För blir man det 
man vill så mår man ju bra. Eh, jag vet inte… Bra jobb, jag vet inte vad som är bra jobb, alltså jag 
vet inte hur bra betalt det är för vissa saker… 

Erik berättade också att han hade lätt för matte och flera andra ämnen. 
Fråga: Eh… så… vilka ämnen tycker du är roliga då i… i den här utbildningen? 
Erik: Ja, jag… tänkte väl också när jag valde natur att, jag hade ju hört att det var väldigt jobbigt 
med matten och så. Men, att det är ju bra, med mycket matte, det är ju det som gör det, brett. 
Och… eh. Jag tycker, jag har inge problem med matten men… ja, ibland tycker jag ju det är kul… 
eller… för det mesta. Men… själva… ja, saken är att jag inte har problem med matten på nåt sätt, 
så… det borde inte bli jobbigt att gå på natur, då. Det är väl matten då. Fysik, det är väl också en del 
av matten. Sen, gillar jag väl det mesta. Jag har inget problem med nånting, liksom… 

När det gällde att fortsätta med högre studier i framtiden sa han: 
Fråga: Har du funderat nåt på att studera vidare sen, då? På högskola, universitet eller… ? 
Erik: Ja, det… måste jag väl (heh). Det blir väl så. Det är väl kanske det som är nackdelen, att jag 
måste ju studera vidare… Men… varför inte…? Det, liksom… gäller mitt liv… Vad var då 
meningen med att gå… det jag har gått, i skolan sen jag började i skolan, över huvud taget? Om jag 
inte ska fullfölja det? 

Eriks stora intresse var musik och teater, vilket han trodde sig komma att hålla på med hela 
livet på ett eller annat sätt. Men han kallade samtidigt detta för ”fritidsintressen” och motiverade 
varför han inte valt en estetisk utbildning så här: 

Erik: Men då hade ju det bara blivit mitt liv och det hade, liksom… då kanske jag inte hade haft nåt 
att gå tillbaks till om jag, om jag inte blev nåt. […] Man måste ju fortfarande ha en bra 
grundutbildning. 
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Han siktade på något yrke där han fick skapa och nämnde särskilt arkitekt eller designer.  
Han hade drömmar som handlade om berömmelse inom artistvärlden. Han pratade då om att 

resa, leva livet och hur han skulle vilja arrangera stora välgörenhetsgalor som Live Aid. Men han 
sa sig inte ha något intresse av politik eller samhällsfrågor.  

Fråga: Så om tjugo år, trettio år, då, då är du… vad då? Hur ser ditt liv ut? 
Erik: Jag… har flyttat från [hemstaden] i alla fall, det hoppas jag. Kanske… bor utomlands, eller har 
bott utomlands några år… Eh… har ett bra jobb… och, håller på med det jag gillar. Fortfarande 
med musik och så… Men det vet jag att jag kommer att hålla på med hehe! Det kan jag inte sluta 
med. Att, det skulle jag inte. […] 

5.5.1 Analys 
Erik pratade gärna om sina drömmar om berömmelse och framgång som artist, men visade 

också upp en krass realism då han inte riktigt tycktes våga tro på möjligheten att lyckas den vägen. 
För att inte behöva ha ont om pengar, som föräldrarna, gällde det därför att skaffa sig en bra 
utbildning.  

Hans äldre syster hade agerat rådgivare inför gymnasivalet, men jag vet faktiskt inte vad jag 
ska tro om föräldrarnas roll. Under intervjun sade sig Erik inte vilja bli som dem; de var inga 
förebilder för honom. I stället lyfte han fram sina idoler inom musiken och en kompis som ”lever 
livet”. Dessa verkar vara något av referensgrupper för honom, alltså några han såg upp till och 
ville efterlikna. Men huruvida dessa verkligen spelar större roll som referenser i Eriks liv än de 
egna föräldrarna kan man knappast uttala sig om efter denna intervju. Kanske avståndstagandet 
mest handlar om det som Erik säger, att de inte har pengar. Det kan också handla om ett behov 
hos Erik att, av någon orsak, markera sin självständighet gentemot föräldrarna. 

Systern hade övertalat honom om att det var viktigt att få en bred utbildning, där han kunde 
få nytta av att ha lätt för att lära. Erik hade ganska höga planer och verkade uppskatta att det var 
en del svåra ämnen på natur. Hans inställning till högre studier var också att ”fullfölja” den 
skolgång han en gång påbörjat. Man kan se detta som en strävan att omvandla sitt kapital, eller 
som en investering av kunskapskapital, i ett program där det ska förmeras och så småningom 
kunna resultera i möjligheten att välja mellan olika välbetalda arbeten.  

Han ville få ett välbetalt arbete i framtiden, efter högre utbildningar. Det fanns därmed en 
långsiktighet hos Erik, vilket skulle kunna ses som tecken på medelklasshabitus. Samtidigt blir ju 
denna inställning logisk för alla som valt ett studieinriktat gymnasieprogram, varför det är svårt 
att uttala sig om kausaliteten. I intervjun framkom tyvärr inte så mycket om Eriks bakgrund att 
jag kan utveckla ett djupare resonemang om den påverkan denna eventuellt kan ha haft. 

Jag tycker mig i alla fall kunna koppla Eriks berättelse om framtidsplanerna till ett visst 
livsprojekt. Det verkade vara viktigt för honom att få utveckla sina musikaliska talanger och få 
göra något skapande i sitt liv, strävanden som ligger inom den kategori som benämns som 
individualiserade livsprojekt. Där har man samlat olika uttryck för självständighet och flexibilitet, 
vilket sammankopplats med postmaterialistiska värderingar och kulturell friställning.  

Samtidigt var Erik inställd på att utbilda sig för att trygga sin försörjning, så man kan förstås 
fråga sig vad som var viktigast för honom. De värderingar han gav uttryck för var väl i hög grad 
traditionella medelklassvärderingar, i kombination med ett starkt intresse för musik och teater? 
Till det kom också en strävan att inte bli som föräldrarna, vilket är och länge har varit en vanlig 
inställning hos ungdomar i tonåren. Sammantaget gav Erik intrycket att vara en relativt fri aktör, 
som själv tog ställning till sin framtid. 

5.6 Isak 
Isak hade valt medieprogrammet, vilket han motiverade så här: 

Fråga: Och, eh… vi kan börja med att du berättar… hur du tänkte när du valde program? 
Isak: Ja, jag tänkte nog att jag skulle… jag ville ha nånting som jag var intresserad av, då. Till att 
börja med. Och sen vill jag inte, alltför mycket plugg. Så då uteslöt man ju sam bara, där direkt. 

Han hade först tänkt söka en utbildning i Stockholm, som skulle kunna leda honom in på 
polisyrket. Men sedan fick han en kamera och tyckte det var så roligt att fotografera att det förde 
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in honom mot medieprogrammet i stället. Nu sa han sig vara mycket nöjd, då utbildningen till 
och med blev bättre än han hade trott.  

Isak: […] Det blev faktiskt bättre än vad jag trodde. Det blev det. Nej, men bara… bara hela grejen, 
liksom dee… det är trevliga lärare, jag hade ingenting emot mina lärare på min förra skola heller, 
men det känns… Det är ju på ett annat vis på gymnasiet, liksom. Det är ju fritt, men ändå under 
ansvar. Det känns liksom, det känns mer vuxet. 

Yrkesfunderingarna rörde sig kring både fotograf och journalist, eventuellt kombinerat. Några 
större kunskaper om mediebranschen hade Isak inte, utan det hoppades han kunna skaffa sig 
under gymnasietiden. Helst ville han bli fotograf. 

Föräldrarna hade inte direkt försökt påverka hans val, utan sagt att han fick välja själv. Pappan 
hade först haft fördomar om medieprogrammet. 

Fråga: Hur, hur, vadå för fördomar? 
Isak: Ja, han tyckte väl att mest att det var nog en… leklinje, man kunde slappa sig igenom den och 
så där. Och det kan man, säkert. Det tror jag säkert. Det är lättare att slappa sig igenom på den här 
linjen än sam till exempel. Men det blir ju vad man gör det till liksom. 

Pappan hade ändrat sig sedan han själv börjat fotografera, berättade Isak. Han var 
programmerare och mamman lärare. Isak var inte intresserad av att ta efter deras yrkesval, men 
nämnde pappan som en förebild, för hans förmåga att jobba hårt. 

Hans bror gick samhällsvetenskapsprogrammet, men det lockade inte Isak: 
Isak: Nej det kändes liksom som att sätta sig tre år igen i högstadiet ungefär. Mycket plugg. Och… 
det ville jag liksom inte. Jag ville ju göra nånting lite praktiskt. 

Han hade även haft funderingar på att gå jordbruksgymnasiet: 
Isak: […] Men… nej. Jag var där uppe en vecka, och var med på linjen, på praktik då. Men jag kom 
på att det var nog ingenting för mig. Det var lite för… olika människor, eller… alltså det var in-, nej 
det var ingenting för mig, så att då. 

Isak hade inte svårt för sig i skolan och poängmässigt hade han kunnat komma in på program 
med högre intagningspoäng. Det var intresset som styrde hans val, menade han. 

Fråga: I skolan då, vad, vilka ämnen har du haft lättast för? 
Isak: Ja, det är nog mediaämnena. Dom här som… vi har ju prövat på nu då. Det är väl dom jag 
haft lättast för. Men om man ser… förut så har jag haft… svenska har jag ganska bra betyg i, så där 
har jag nog lätt, ganska lätt. Matten, har jag nog haft ganska lätt men jag har inte fått så bra betyg så 
jag vet inte hur man ska se på det men… Engelskan har… ja, nej den har varit lite svårare. 
Fråga: Har det… har det spelat roll när du har valt, tror du? Att du haft lätt för vissa saker och svårt 
för andra… 
Isak: Neej, det tror jag egentligen inte. Alltså rent poängmässigt så hade jag nog kunnat ta mig in på 
en mycket mer… högre linje eller vad man ska säga då. Men mediaprogrammet är det ju ganska låga 
intagningspoäng… Så det har nog inte spelat roll. 

Isak hade inga egna erfarenheter av att arbeta. Hans syn på ett bra jobb var att han skulle tjäna 
pengar på det, samt att det skulle vara trevligt att gå till och erbjuda en del utmaningar. Han 
menade att mediebranschen i sig nog kunde kräva att man kämpade en hel del och att det var 
vanligt med frilansarbete. Men det såg han som en utmaning och skulle nog försöka starta ett 
företag. 

Isak: […] Man kan, det finns dom som har gått ut ifrån mediaprogrammet och startat företag och… 
tjänar jättebra på det. Så det kommer jag att försöka med. Starta ett sånt där UF-företag [ung 
företagsamhet]. Få se hur långt man kommer på det då. 

Om han inte skulle få framgång den vägen kunde han eventuellt tänka sig att läsa vidare, men 
det var inget som lockade just nu. 

Framtidsplanerna i övrigt inbegrep en bra bostad, ett jobb att försörja sig på och en familj. 
Han tillade på slutet att planerna kunde ändra sig, vad gäller yrkesinriktning. Om tio år var det 
inte säkert att man ville jobba med just det man studerat på gymnasiet, menade han. 

Isak: […] Bara för att du väljer en viss som du går på nu, en yrkesinriktning till exempel… så är det 
inte säkert att du vill jobba… med det om tio år. Så det är att man… Man måste nog tänka efter, […] 
på lång sikt också. 
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5.6.1 Analys 
Jag nådde dessvärre inte särskilt långt med den här intervjun, så analysen blir kortfattad. Isak 

valde program utifrån sitt fotointresse och en vilja att få göra något praktiskt i stället för att 
plugga. Han beskrev samhällsvetenskapsprogrammet som en fortsättning på högstadiet, ett 
resonemang som jag hört även av andra. Det verkar på något sätt som om grundskolan och de 
studieförberedande programmen definieras som logiskt sammanhörande, medan däremot 
yrkesprogrammen ses som ett sätt att byta bana och få göra något nytt. Jag, som befinner mig 
utanför skolans värld, ställer mig frågan om vad som ligger bakom detta och om det verkligen är 
beslutsfattarnas avsikt att det ska framstå på det viset. 

Isaks aktörskap visas i hans attityd gentemot hela gymnasietiden. Han såg det som en period 
då han kunde pröva sig fram och höll därför dörrarna öppna för att planerna kunde ändra sig. I 
sitt sökande provade Isak även på att praktisera på jordbruksprogrammet, men kom fram till att 
det inte var något för honom. Det var ”för olika människor”, menade han. Jag ställde tyvärr inga 
följdfrågor, så jag fick inte veta vad som låg bakom detta uttalande. Där skulle kanske fler av hans 
djupare liggande attityder kunna ha framträtt. 

Hans bakgrund tycktes vara medelklass och i sina uttalanden om att ta sig an utmaningar, 
arbeta hårt och att starta ett företag tycker jag man kan se uttryck för en habitus präglad av hans 
bakgrundsförhållanden. Även påpekandet att utbildningen blir vad man gör den till kan sättas i 
samband med detta. När Isak pratade om sin utbildning ville han att den inte bara ska framstå 
som seriös utan helst som en upptakt till företagsamhet, annars skulle det ha kunnat verka som 
något av en klassresa nedåt. 

Jag frågade om hans framtidsplaner, intressen och om hans inställning till arbetet, men svaren 
blev ganska allmänt hållna ståndpunkter som inte sade så mycket om hans djupare tankar. Därför 
har jag inte så mycket material att analysera i frågan om livsprojektet.  

Isak ville inte ha för mycket plugg, utan hellre göra någonting mer praktiskt. Men om det nu 
var som jag tyckte mig se, att Isak upplevde förväntningar på att han skulle söka sig till något 
tjänstemannayrke eller bli företagare, har det begränsat hans valmöjligheter. Medieprogrammets 
utforming, som både yrkes- och studieförberedande utbildning, blev Isaks lösning. 

5.7 Ylva 
Ylva gick handels- och administrationsprogrammet och arbetade extra i butik inom en större 

kedja. Det tyckte hon var roligt och det gav yrkeserfarenhet.  
Fråga: Så du menar att… det här jobbet på [butiken]… ger dig också… kunskaper? 
Ylva: Jaa… jag tycker det för då. Jag har inte tyckt om att prata inför många människor. Men där är 
man ju, tvungen hela tiden att prata när man frågar efter hjälp och så där. I början tyckte jag det var så 
där, man visste inte riktigt vad man sku säga och… Nu har man fått mycket hjälp och så, så nu 
känns det ju jättebra. 

Hon pratade också om att börja sitt arbetsliv inom någon butik för att sedan kanske starta ett 
eget företag som pappan, vilken var rörmokare med egen firma. I programmet ingick också att 
starta ett eget UF-företag (ung företagsamhet), något som hon sade sig se fram emot. 

Inför programvalet sökte Ylva själv efter information om alternativen och gjorde även någon 
typ av test av vad som skulle passa just henne. Ändå sade sig Ylva inte vara riktigt säker på att 
detta var rätt väg, att hon inte riktigt visste vad hon ville bli. Mamman arbetade inom vård och 
omsorg, men Ylva tyckte att ”det här verkar mycket roligare”. Hon stängde inte dörren för att 
hon skulle kunna komma att byta bana: 

Ylva: […] Även om jag tycker om att hjälpa människor. Jag tycker det är kul att va med barn. Så det 
kanske blir nåt helt annat sen om, nåt år. 
Fråga: Du tänker så? 
Ylva: Ja, för jag är inte riktigt säker på vad jag… riktigt vill. Så jag menar det kanske blir något helt 
annat. 

Ett bekymmer var att pappan hade det jobbigt, han hade gått in i väggen, så Ylva hade blivit 
lite avskräckt från att bli egen företagare. Det skulle innebära mycket arbete, trodde hon.  
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Ylva: […] Men sen när jag såg hur jobbigt min pap-, min pappa har gått in i väggen. Så när jag såg 
hur jobbigt han hade det, då blev jag så här: neh… Då vill jag nog inte hålla på med det. Det är ju 
mycket jobb runt om. Så, min pappa har ju påver-, påverkat ganska mycket, tror jag. Eller jag har ju 
sett hur han har det. Och… Fast nu vet jag inte riktigt vad jag vill bli. Jag har tänkt att jag ska i alla 
fall… gå högskolan… kan ju va bra att ha en sån, utbildning… utifall. 

Det positiva med att ha ett eget företag var enligt Ylva att man får bestämma mycket själv om 
hur arbetet ska gå till och att det verkar kul. När hon fick frågan om vad som utmärker ett bra 
arbete nämnde hon saker som bra arbetskamrater, trivsel och bra betalt. 

Matte var ett ämne hon gillade, vilket också hade talat för den linje hon valt. Hon var ett tag 
inne på att läsa sam, med inriktning mot företagande: 

Ylva: […] Men jag tyckte det var väldigt mycket plugg. Jag var så himla skoltrött, så då tänkte jag… 
tyckte jag handel verkade en lättare linje. Så då… blev det till slut att jag valde det. Så det var… Det 
var inte så mycket som påverka en, och många… det var ingen… jag kände ingen i den klassen. Så 
jag gick inge-, ingenting efter vad mina kompisar tyckte. 

Natur ville hon i alla fall inte gå, med följande motivering:  
Ylva: Jo, jag såg… det som, jag tyckte det verka som att gå om, högstadiet en gång till och jag… så 
jag ville inte det. Jag menar… om jag, vill bli nånting… så lär man ju gå högskolan. Man lär ju gå 
högskolan då, om man ska kunna få nåt jobb sen. Men då tänkte jag, då kan jag ju lika gärna gå en 
lättare linje som handel. Så kan jag gå högskolan sen. 

Föräldrarnas råd gick ut på att hon skulle välja efter eget intresse, inte kompisarnas. Hon 
berättade att hon haft det ganska jobbigt i högstadiet och umgicks för övrigt mest med killar, 
berättade hon och tillade:  

Ylva: […] Men dom valde ju oftast industri och sånt. Så då kändes det lika bra att gå… efter vad jag 
tyckte var kul. Vad jag tyckte var intressant. 

Dessa program såg inte Ylva som tänkbara, då hon saknade erfarenhet av det. Hon trodde att 
många valde program efter vad man kunde bli i framtiden och vilka möjligheterna var att få ett 
bra jobb och börja tjäna egna pengar. 

För att ha ett bra liv menade hon att man skulle ha bra självförtroende, tycka om sig själv och 
ha bra vänner. Livsplanerna för hennes del, sa hon, innehöll barn, ett bra jobb som hon trivdes 
med och ganska mycket fritid, som hon ville ägna åt att resa. Men hon hade egentligen inte tänkt 
så mycket på framtiden, sa hon.  

5.7.1 Analys 
Även denna intervju gav ett begränsat utbyte, men något som gör Ylva annorlunda från de 

andra jag intervjuat var att hon redan var på god väg att skaffa sig ett yrke. Erfarenheterna av att 
se hur pappan hade det, extrajobbet och en påbörjad utbildning inom handelsområdet hade redan 
gett henne en ingång till arbetslivet. Hon tvekade visserligen inför att starta eget, med tanke på 
den arbetsbelastning det skulle kunna innebära och var dessutom öppen för att byta yrkesområde 
helt, längre fram. Men det tycktes finnas en tanke och målmedvetenhet i Ylvas agerande. 

Hon menade själv att varken kompisar eller föräldrar hade styrt hennes programval, utan 
pekade på pappans företagsverksamhet och sitt eget intresse som avgörande. Att matematik var 
roligt talade också för det, liksom de tester hon hade gjort tester för att få hjälp att välja. Hon 
talade nu dessutom om att hon tänkt gå på högskolan. Detta visar, menar jag, att Ylva aktivt tagit 
ställning till olika handlingsvägar, även om hon uttryckte osäkerhet om sin framtid. 

 På högstadiet hade hon mest umgåtts med killar, men de valde traditionellt mansdominerade 
program som Ylva inte hade några erfarenheter av och hon gick då i stället efter sina intressen. 
Kanske kan man här tala om en könshabitus, när hon på förhand stänger dörren för vägar som 
hon inte förväntas välja. Frågan är om hon, som barn till en rörmokare, skulle ha sett annorlunda 
på sina möjligheter att klara av exempelvis energiprogrammet om hon varit kille? 

Jag har inte upptäckt något uttryck för att hon i övrigt skulle vara särskilt präglad av sin 
sociala bakgrund, mer än att hon tyckte det verkade roligt att som egen företagare få bestämma 
över sitt arbete själv. Vad gäller olika former av kapital kan man spåra ett visst strategiskt 
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tänkande hos Ylva, när hon dels planerar för företagande och dels för högskoleutbildning med 
motiveringen att det kan vara bra att ha. 

Framtidsplanerna framstod som ambivalenta och outvecklade i intervjun, så jag har inte 
mycket att bygga en analys kring vad gäller Ylvas livsprojekt. Det var viktigt för henne att ha bra 
självförtroende, tycka om sig själv och ha bra vänner. Kanske kan man se det som en dragning åt 
ett socialt livsprojekt. 

Överlag har Ylva visat att hon varit aktiv inför gymnasievalet och även efteråt, när hon sökt 
sin väg framåt inför arbetslivet. Men hon uttryckte relativt stor osäkerhet, som främst tycktes 
bero på att pappan blivit utarbetad och att Ylva därmed kommit att omvärdera sitt val.  

5.8 Sammanfattande analys 
5.8.1 Inledning 

Syftet med min uppsats var att undersöka vilka motiv, värderingar och attityder som vägledde 
några ungdomar vid deras val av gymnasieprogram. Detta bröt jag ner till några frågeställningar, 
som jag formulerade: 

• Vilken roll har viktiga personer i den närmaste omgivningen, som föräldrar, syskon 
och kompisar spelat? 

• Vilken betydelse har individens egna biografiska erfarenheter av skola och arbete haft? 
• Hur kan valet av program relateras till deras nuvarande självbild eller identitet? 
• Kan individens mer kulturellt grundade attityder till arbete och karriär ha påverkat 

beslutet? 
• Finns det uttalade eller outtalade framtidsplaner eller livsprojekt i bakgrunden? 
• Vilken betydelse har individens förhållande till samhällets strukturella mönster vad 

gäller klass och kön i dessa fall? 
Genom att studera tidigare forskning och sociologisk teori kom jag fram till att jag skulle 

lägga upp undersökningen kring tre teman, som representerade var sitt teoretiskt perspektiv: 
• Ett aktörsinriktat perspektiv, med symbolisk interaktionism som grund. 
• Ett strukturellt perspektiv, utifrån Bourdieus begrepp habitus och kapital. 
• Ett perspektiv som utgick från teorier om postmaterialistiska värderingar. 

Dessa har jag haft med i varje intervju och försökt belysa genom olika frågor. Här ovan har 
jag också försökt strukturera materialet tematiskt, för att tydliggöra vad som framkommit i de 
olika intervjuerna. Nu återstår att göra en sammanfattning av analyserna. 

Jag har träffat fem individer, som har sina unika biografiska erfarenheter och därför har gett 
olika bild av hur deras gymnasieval kom till. Den information de gett mig kommer bara från dem 
själva och är dessutom retrospektiv, varför det inte kan sägas vara någon helhetsbild. Det 
empiriska materialet ska därför ses som en spegling av deras subjektiva uppfattning av vad som 
låg bakom deras beslut. Det visar också hur de just nu ser på sig själva och sina liv och vad de 
tänker om framtiden. I materialet har jag också försökt finna andra motiv än de som först 
kommit fram, samt värderingar och attityder som kan ha haft betydelse för deras val.   

5.8.2 Aktör eller struktur 
Att välja utbildningsväg är en aktiv handling och i min undersökning har jag genom att 

tillämpa symbolisk interaktionism försökt analysera hur individerna själva agerat för att komma 
fram till sitt beslut. Jag har sökt efter indikationer på hur de har definierat situationen, interagerat 
med andra, förhållit sig till upplevda förväntningar och handlat framåtsyftande. Det har varit 
ganska lätt att också finna sådana. Exempelvis har de flesta hänvisat till att någon signifikant 
andra haft inflytande på deras val, även om det varit på olika sätt. De flesta har också visat på hur 
de aktivt sökt mellan alternativa programval, innan de slutligen bestämde sig. 

De formella valmöjligheter som erbjuds motsvaras dock inte av de som individen subjektivt 
sett upplever sig ha. I samhället finns också normer och förväntningar på hur man ska bete sig i 
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givna situationer, vilket skiljer sig beroende på kön och social och kulturell bakgrund. Hur sådana 
strukturella faktorer kan ha inverkat på ungdomarnas val har jag försökt spåra genom att använda 
mig av Bourdieus begrepp habitus och kapital. Jag tycker mig ha haft viss framgång även i detta, 
men har samtidigt tvingats till vissa reservationer inför flera slutsatser eftersom jag ofta baserat 
dem på ett begränsat underlag.  

Respondenterna verkar i samtliga fall, möjligen med undantag av Isak, ha valt program som 
motsvarat den ena eller bägge föräldrarnas samhällsposition. Längre än så är det svårt att sträcka 
sig. Jag tycker mig ha upptäckt klassrelaterade dispositioner i flera motiveringar och även i något 
fall ett sätt att resonera som skulle kunna härledas till en könshabitus. Men jag är medveten om 
att min argumentation i dessa fall inte är särskilt stark. 

Jag tror det finns två faktorer som gjort att det varit lättare att peka på aktörskap än strukturell 
påverkan. Den ena är att det knappast går att enbart utifrån några kvalitativa intervjuer göra 
särskilt långtgående uttalanden om de strukturella faktorer som inverkat på den ena eller andra 
individens enskilda ställningstaganden. Därtill krävs andra undersökningsmetoder. Den andra 
slutsatsen är att individerna själva hellre vill framställa sina handlingar i ett aktörsperspektiv än 
som styrda av yttre faktorer. Det som framkom ibland annat Sandells undersökning anser jag har 
bekräftats i min, nämligen att eleverna själva tar avstånd från att de skulle ha låtit sig påverkas av 
kamraterna inför sina val. Det finns en retorik som framställer individen som självständig. 

5.8.3 Att lösa ett problem 
Jag betraktade redan från början gymnasievalet som ett beslut som ungdomarna själva borde 

anse vara viktigt, givet den betydelse det kan få för resten av livet. Jag tänkte mig också att det för 
varje individ skulle kunna finnas ett flertal motiv till varför beslutet föll just som det gjorde och 
att en del av dessa motiv var mer officiella än andra. 

Nu kan jag lägga till att beslutet i vissa fall, att döma av mina resultat, framställs som närmast 
slumpartat, något de inte tänkte över särskilt noga innan. Erik följde bara sin systers råd att satsa 
på en bred utbildning och Isak valde program efter att ha upptäckt hur roligt det var att 
fotografera. Leila hade inte heller så tydliga motiv till varför det blev just natur. Kanske är det 
också så i många fall, att man inte har en riktigt genomtänkt förklaring till sitt beslut, utan att det 
är ett sätt att lösa det problem man ställts inför. Något måste man välja. 

Saknar man en plan för vad man ska göra med sitt liv, vilket är helt naturligt för en 
femtonåring i vårt samhälle, får man söka sina motiv på andra håll. Familjemedlemmars aktiva 
råd eller de förväntningar man upplever att de har kan vara en komponent. Egna värderingar 
kring vad som är viktigt att uppnå i livet är en annan. En tredje är de mer eller mindre omedvetna 
begränsningar som man satt upp, baserat på de egna och familjens erfarenheter.  

Beslutet baseras därmed på hur individen vägt samman olika faktorer, vilken vikt denne fäst 
vid var och en av dessa. I intervjumaterialet tycker jag mig ha sett inslag av alla dessa faktorer och 
att det för en del varit något av ett dilemma att få ihop det. Ett exempel är om man ska låta 
intresset styra eller om man ska se till vilken nytta utbildningen kan ha. 

5.8.4  Nytta eller nöje? 
Eriks stora intresse var musik och teater, men han vågade inte tro på att det skulle gå att 

försörja sig på detta, så han siktade in sig på en kompromiss. Utbildningen skulle leda till ett 
välbetalt arbete, som helst har inslag av skapande, och musiken kunde vara ett fritidsintresse. Han 
närde dock samtidigt en dröm om att lyckas bli berömd och rik som artist. 

Isak hade lust att få göra något praktiskt och valde medieprogrammet, inspirerad av det 
nyväckta fotointresset. Hans kunskaper om mediebranschen var begränsade, men det skulle han 
ju lära sig mer om nu. Han trodde att han skulle komma att ställas inför utmaningar, något som 
han också sade sig se fram emot. 

Detta är exempel på två olika sätt att förhålla sig till sina intressen när man ställs inför 
gymnasievalet. Kanske beror skillnaden delvis på att Isak såg gymnasietiden som en period att 
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pröva sig fram till vad han ville göra, medan Erik hade en tydligare plan. De råd Erik fått av 
systern kan också ha varit avgörande för hans val. 

5.8.5 Balansera mellan förväntningar 
Ett annat dilemma kan vara att man upplever att det finns olika förväntningar på hur man ska 

göra. På något sätt måste man lösa detta och det kan man göra genom sina handlingar och genom 
det sätt på vilket man definierar situationen. 

Anna valde byggprogrammet, efter att först ha siktat in sig på en frisörutbildning men ändrat 
sig. Det ledde till att hon fick ta en del diskussioner med skolkamraterna, eftersom, som hon 
sa, ”de tyckte det var jättekonstigt att jag skulle gå den här linjen”. De hade inte förväntat sig att 
hon skulle göra det och Anna gjorde definitionen att de nog inte visste riktigt vad utbildningen 
innebar.  

I intervjun berättade hon också om att mamman var nöjd och även om hon inte sa det kan 
man anta att även pappan gillade hennes programval. Anna trodde att pappan ångrade att han 
inte själv satsat på ett yrke inom byggnadsområdet, vilket jag tolkar som att hon upplevde en 
förväntan från honom. 

Hennes lösning blev att markera sin självständighet gentemot kamraterna, vilket även kan 
hänga samman med att hon utryckte en viss distans till sina jämnåriga. Hon sade sig hellre vara 
med familjen än ute med kompisar. Men det går inte att säga säkert, utifrån mitt material, hur 
orsakssambandet ser ut här. Kanske det finns andra faktorer, som inte framkommit, som hon 
också försöker förhålla sig till. 

5.8.6 En del av ett livsprojekt? 
Med begreppet livsprojekt har jag försökt fånga ungdomarnas individuella förhållningssätt till 

sin egen framtid, vilket jag då antagit varit en fråga om värderingar. I min undersökning har jag 
ställt sådana frågor som jag tänkt skulle ge mig en uppfattning om vad deras livsprojekt består av, 
men har inte alltid lyckats få fram en särskilt klar bild. I de fall en sådan bild har framkommit, har 
den oftast varit mångtydig. 

Anna berättade mycket om sina framtidsplaner. Hon hade resedrömmar och en önskan att få 
arbeta med något skapande, samtidigt som hon uttryckte en stark vilja att få vara med sin familj 
och på samma gång längtade efter att få bli vuxen och komma ut i arbetslivet. Därmed uttryckte 
hon attityder som hänger samman med alla tre kategorier av livsprojekt, såväl socialt orienterade, 
traditionella och individualiserade. Man kan därför fråga sig hur detta går ihop och hur planen att 
bli plattsättare stämmer överens med de övriga strävandena.  

Rent praktiskt sett ser jag inga hinder att faktiskt kunna förena dessa olika strävanden, 
beroende på vilken prioritet man ger dem vid varje enskilt valtillfälle i livet. Först utbildning och 
jobb, vänta med att flytta tills syskonen blivit stora, därefter planera för resor etc. Jag ser inte 
heller något konstigt i att en individ har flera strävanden på en gång, även då dessa verkar stå för 
olika värderingar.   

Därmed visar sig, menar jag, min användning av begreppet livsprojekt bara kunna bidra med 
en förenklad och därmed begränsad förklaring till sambandet mellan individens värderingar och 
dennes gymnasieval. Jag vill påminna om att Jonsson, i sin undersökning, hade operationaliserat 
begreppet på ett annat sätt, genom enkätfrågor. 
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6 Diskussion 
Arbetet med denna uppsats har varit en process av lärande för mig, där jag tycker mig ha 

stegvis utvecklat allt mer kunskap både vad gäller uppsatsämnet och hantverket i att kunna 
utforska det. Jag har ställts inför frågor som jag inte har reflekterat över tidigare. Idéer om hur jag 
skulle ha kunnat göra i stället och kanske nå ett bättre resultat har fötts under arbetets gång.  

Innan jag satte igång hade jag inte insett hur stor betydelse det kan ha för resultatet att 
undersökningen är retrospektiv, med nästan ett helt år mellan den händelse som skulle studeras 
och den empiriska undersökningen i sig. Under den tiden har de intervjuade säkert, det är min 
övertygelse, hunnit reflektera över, diskutera och rationalisera sina motiv flera gånger och de kan 
dessutom ha genomgått en personlig mognadsprocess som lett till en förändrad syn på sina liv 
och sin framtid. Detta är svårt att se igenom, efter bara en intervju, därför skulle en sådan här 
studie vinna på att kompletteras med fler intervjuer, helst även före gymnasievalet. De personer 
jag träffade både i fokusgrupp och enskilt tyckte jag mig i alla fall kunna förstå bättre. 

En fråga som jag helt misslyckades med att besvara var den om hur individens gymnasieval 
kunde relateras till dennes självbild eller identitet. Teoretiskt hör den ihop med aktörsperspektivet 
och har utforskats av Ahlgren i hennes studier om individens subjektiva handlingsutrymme. Jag 
hade formulerat några intervjufrågor som handlade om hur respondenterna såg på sig själva och 
vad de tyckte var roligt att göra. Främst tänkte jag mig att individerna själva skulle göra 
kopplingen mellan självbild och programval, snarare är att jag skulle göra det. 

Utfallet blev emellertid magert och det som ändå kom fram hade jag svårt att veta hur jag 
skulle analysera. Även om jag i vissa fall tyckte mig få en ganska bra bild av intervjupersonerna 
har jag saknat tillräckliga kunskaper om begreppen och de teoretiska områden där de används för 
att tillämpa dem analytiskt. Det har varit lättare att i sådana fall analysera dem utifrån struktur- 
respektive aktörsperspektiv. 

Det finns en annan faktor som förmodligen också legat bakom detta misslyckande och det är 
att jag känt osäkerhet inför hur långt jag kunnat gå under intervjuerna, med tanke på att vissa 
frågor kan uppfattas som etiskt känsliga. Allt deltagande har varit frivilligt och jag har sett till att 
det ska vara mycket svårt att identifiera respondenterna. Ändå måste jag ta hänsyn till att de, 
särskilt med tanke på deras låga ålder, kan uppleva obehag inför frågor som rör deras tankar om 
sig själva och om deras närmaste. Därför har jag i vissa fall låtit bli att ställa följdfrågor, där de 
egentligen skulle ha krävts för att få den helhetsbild som jag eftersträvat i min undersökning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Introduktion: 

• Jag presenterar undersökningens syfte: att ta reda på vilka olika motiv och värderingar 
som kan ligga bakom valet av gymnasieprogram. 

• Jag berättar om ungefärlig omfattning för intervjun och vilka teman som ska tas upp: hur 
du tänkte innan gymnasievalet, vilka du lyssnat på, hur du tänker om skola och arbete, 
vad du tänker om dig själv och till sist lite om framtiden. 

• Jag påminner åter om etiska regler: att allt är frivilligt och anonymt. 

• Jag frågar om bandinspelning är okej, som stöd för minnet. 
 
Inledande frågor: 

• Berätta hur du tänkte när du valde program! 

• Var det svårt att välja?  

• Är programmet som du föreställde dig?  

• Vilka mål har du, yrkesmässigt? Har du några drömmar? 

• Hur tänker du göra för att nå dit du vill?  

 

Social påverkan: 

• Tycker du att du blev påverkad av någon inför ditt val? (Exempelvis: Föräldrar, släktingar, 
kompisar, lärare, studie- och yrkesrådgivare?) 

• Vad sa de? Vilka argument använde de? 

• Om de inte sa något uttryckligen, vad tror du att de tyckte om ditt val? 

• Vad gör dina föräldrar? Vilken utbildning har de? Äldre syskon? 

• Skulle du kunna tänka dig att jobba med samma sak som de? 

• Berätta lite om din familj! 

• Har du egna erfarenheter av arbete? Vad har du lärt dig av det? 

 

Självbild: 

• Berätta lite om dig själv! Vem är du? 

• Berätta vad du tycker är roligt att göra. 

• Vilka ämnen gillar du i skolan? 

• Har detta haft någon betydelse för gymnasievalet? 

• Finns det något program du inte skulle kunna tänka dig? 
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Attityder till skola, arbete och karriär: 

• Vad lockade i den utbildning och skola du valt?  

• Hur ser du på att studera vidare efter gymnasiet? 

• Vad är det som lockar i det yrke du tänkt dig? Något som inte lockar? 

• Beskriv hur du uppfattar yrket. 

• Finns det andra yrken som du ser som intressanta?  

• Vad är viktigt i ett bra arbete? Beskriv ditt drömjobb. 

 

Livsprojekt, kulturella värderingar: 

• Vad är viktigt i livet för dig?  

• Funderar du ofta på hur det ska bli när du blir äldre? 

• Hur tänker du då?  

• Finns det några hot mot dina önskningar?  

• Har du några förebilder? 

• Är du intresserad av samhällsfrågor? Politik? 

• Hur skulle du vilja att ditt liv som helhet såg ut om femton år?  

 
Avslutning: 

• Har du något du vill tillägga? Förtydliga? 
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Bilaga 2: Intervjuguide - fokusgrupp 
 
Introduktion: 

• Jag presenterar mig och förklarar undersökningens syfte: att ta reda på vilka olika motiv 
och värderingar som kan ligga bakom valet av gymnasieprogram. 

• Jag förklarar gruppintervjuns omfattning och syfte: att ge mig mer kunskap om hur elever 
från olika program motiverar sitt val inför varandra. 

• Jag påminner åter om etiska regler: att allt är frivilligt och anonymt. 

• Jag frågar om bandinspelning är okej, som stöd för minnet. 
 
Inledande frågor om gymnasievalet: 

• Vill ni vara vänliga och presentera er själva? 

• Vill någon berätta varför han/hon valde just detta program?  

• Hur tänkte ni när ni valde? 

• Vad var det som lockade i den utbildning ni valt? Något speciellt inslag? 

• Var det skolan i sig som verkade lockande?  

• Ni kanske diskuterade med någon annan inför valet? Vilka i så fall? 

• Har ni tagit intryck av vad dessa personer tyckt? 

• Har kompisarna valt likadant? Har ni påverkat varandra? 

 

Attityder till skola, arbete och framtid: 

• Är det någon av er som siktar på något särskilt yrke? 

• Hur tänker ni i så fall göra för att nå dit? 

• Är det någon som funderar på att studera vidare efter gymnasiet? 

• Finns det andra jobb som verkar intressanta? Beskriv drömjobbet! 

• Vad är meningen med att arbeta?  

• Vilka andra saker är viktiga i livet?  

• Funderar ni ofta på hur det ska bli när ni blir äldre? Hur då i så fall? 

 

Avslutande: 

• Är det någon som vill lägga till något?  

• Är det någon som vill förtydliga något?  

• Om inte… 
 

52 
 


	1  
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemområde
	1.2.1 Gymnasievalets samhälleliga betydelse 
	1.2.2 Lokala förhållanden
	1.2.3 Gymnasievalets betydelse för individen

	1.3 Syfte
	1.3.1 Frågeställningar

	1.4 Disposition

	2  Tidigare forskning
	2.1 Inledning
	2.2 Vad är ungdom?
	2.3 Ungdomskulturforskning
	2.4 Ungdomar i skolan
	2.5 Ungdomars sociala villkor
	2.6 Ungdomar och arbetslivet
	2.7 Studier om gymnasievalet
	2.8 Sammanfattning

	3  Teori
	3.1 Inledning
	3.2 Socialisation
	3.3 Symbolisk interaktionism
	3.3.1 Definitionen av situationen
	3.3.2 Människor är aktiva
	3.3.3 Social interaktion
	3.3.4 Social identitet och självbild

	3.4 Samhällsstrukturen
	3.4.1 Bourdieus kapitalbegrepp
	3.4.2 Habitus
	3.4.3 Kön och habitus
	3.4.4 Fält

	3.5 Värderingar
	3.5.1 Livsprojekt och det sociala kontraktet
	3.5.2 Individualiseringsprocessen
	3.5.3 Postmaterialistiska värderingar
	3.5.4 Livsprojekt som operationaliserat begrepp

	3.6 Sammanfattning

	4  Metod och urval
	4.1 Inledning
	4.2 Kvalitativ metod
	4.3 Intervjuguiden
	4.4 Urvalsmetoder
	4.5 Insamling av empiriska data
	4.5.1 Fokusgrupp
	4.5.2 Intervjuer

	4.6 Etiska överväganden
	4.7 Validitet

	5  Resultat och analys
	5.1 Inledning
	5.2 Fokusgruppen
	5.2.1 Varför just det programmet?
	5.2.2 Diskussionerna innan valet
	5.2.3 Yrkesplanerna
	5.2.4 Meningen med att arbeta
	5.2.5 Analys

	5.3 Leila
	5.3.1 Analys

	5.4 Anna
	5.4.1 Analys

	5.5 Erik
	5.5.1 Analys

	5.6 Isak
	5.6.1 Analys

	5.7 Ylva
	5.7.1 Analys

	5.8 Sammanfattande analys
	5.8.1 Inledning
	5.8.2 Aktör eller struktur
	5.8.3 Att lösa ett problem
	5.8.4  Nytta eller nöje?
	5.8.5 Balansera mellan förväntningar
	5.8.6 En del av ett livsprojekt?


	6  Diskussion
	 Referenslista
	 Bilaga 1: Intervjuguide
	 Bilaga 2: Intervjuguide - fokusgrupp

