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S a m m a n f a t t n i n g  
På uppdrag av Regionförbundet södra Småland har denna studie genomförts under 
januari och februari 2013 med syfte att undersöka hur unga väljer gymnasiepro-
gram. 343 elever i årskurs nio har besvarat en enkät med frågor om vad som avgör 
valet. Informationsmaterial som eleverna får tillgång till har granskats ur jämställd-
hetsperspektiv. Resultatet har diskuterats i en fokusgrupp tillsammans med elever. 

I gymnasieskolan finns 18 nationella program med 60 talet inriktningar och 238 
ämnen. Det finns 20 spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhälls-
vetenskap och humaniora. Riksidrottsgymnasier och idrottsvarianter och musiktill-
lägg erbjuds. Dessutom finns introduktionsprogram, gymnasiesärskola och lärlings-
utbildning. De nationella programmen kan vara antingen studieförberedande pro-
gram eller yrkesprogram. 

Granskningen visar att det är vanligt med tjejer på omslagsbilder i allmänna inform-
ationsbroschyrer om gymnasieskolan, t.ex. från Skolverket och från ett par av länets 
gymnasieskolor.  

I enkätsvaren har eleverna i årskurs 9 angett att barn- och fritidsprogrammet, hant-
verksprogrammet skönhet och hälsa samt frisör och vård- och omsorgsprogrammet 
är lämpliga för tjejer. Synpunkten förstärks av de bilder som flera av gymnasiesko-
lorna använder för information om programmen. När det gäller valen är alla som 
angett att de ska välja skönhet och hälsa tjejer och 85 % av de som avser välja vård- 
och omsorgsprogrammet. De som angett att de ska välja barn- och fritidsprogram-
met är 62 % tjejer och 38 % killar. 

Fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt indu-
stritekniskaprogrammet har eleverna i årskurs 9 angett lämpliga för killar. Bilder, 
beskrivningar och filmer beskriver fordons- och transportprogrammet med både 
tjejer och killar på bilderna. På bilderna är det övervägande killar som illustrerar in-
formation om bygg- och anläggningsprogrammet respektive industritekniska pro-
grammet. Valen till dessa program domineras av killar. 

Det vanligaste programmet bland såväl tjejer som killar är samhällsvetenskapspro-
grammet. Programmet beskrivs och på bilderna i informationsmaterialen finns både 
tjejer och killar. Det näst vanligaste är för tjejer naturvetenskapsprogram och för kil-
lar tekniskt program. Både tjejer och killar anger att de kommer att välja ekonomi-
programmet. 

Viktigast för valet till gymnasiet anger de svarande är deras eget intresse, vad de är 
bra på samt skolans trivsel, bra utbildning och var skolan ligger geografiskt. Besök 
på gymnasieskolan har påverkat valet för 84 %. Samtal med studie- och yrkesvägle-
daren anger 2/3 är viktigt eller mycket viktigt för deras val. Föräldrar, syskon, kam-
rater och annan vuxen har hälften svarat påverkat deras val. En rad andra faktorer 
har också påverkat valen. 

Slutsatsen är att valen styrs av den unges situation, under uppväxten, i hemmet, sko-
lan och på fritiden. Valet görs inte vid årsskiftet i nian – det görs under hela livet! 
Svaren på enkäterna visar att unga inte medvetet gör som föräldrar, kamrater eller 
andra personer i omgivning säger. Men valen visar också att de påverkas av sin om-
givning. För att vidga ungas vy inför val av studier och yrke bör möten med arbetsli-
vet systematiseras genom hela skoltiden. Informationsflödet inför gymnasievalen 
bör ses över så att mängden material minskas och informationen koncentreras på 
fakta om utbildningarna. 
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1.  INLEDNING   

1.1  Bakgrund    
Kronobergs län har en obalans på flera områden som visar hur jämställt samhället 
är. Länets arbetsmarknad är könsuppdelad, män arbetar hos privata arbetsgivare 
och kvinnor i offentlig sektor. Kronobergs län är ett av de län som har flest syssel-
satta inom tillverkningsindustri i Sverige. Utbildningsnivån bland länets invånare är 
lägre än i övriga riket, och är ojämn mellan män och kvinnor, men också mellan lä-
nets kommuner. 
 
Av södra Smålands regionala utvecklingsprogram (RUP 20101) framgår att de re-
surser som finns behöver tas till vara för att nå en konkurrenskraftig kompetens i en 
föränderlig värld. Ett av länets framtida mål är att både män och kvinnor ska med-
verka i utvecklingen inom alla branscher. Delmål är att fler unga skall fullfölja sin 
gymnasieutbildning och att fler än idag ska välja att vidareutbilda sig efter gymna-
siet.  
 
Obalansen mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden återspeglas i elevers val av 
gymnasieutbildning. Regionförbundet södra Småland arbetar aktivt tillsammans 
med utbildningsanordnare för att stimulera till otraditionella utbildningsval ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Ett led i arbetet för en mer jämställd arbetsmarknad är att i 
denna studie kartlägga vad som påverkar ungdomars gymnasieval.  

Följande frågor var utgångspunkten för denna studie: 

- Varför väljer de unga som de gör? Vilka faktorer påverkar mest?  
- Vilka är attityderna till studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar?  
- Hur ser informationsmaterialet som ungdomarna får del av inför gymnasievalet 

ut ur ett jämställdhetsperspektiv? Stärker formuleringarna i informations-
materialet den rådande könsstrukturen eller stimulerar informationen till otrad-
itionella val?  

- Vad kan göras annorlunda för att uppnå en mer balanserad fördelning?  
- Hur kan vi stimulera till otraditionella val och förändra strukturerna för en mer 

balanserad utbildning och arbetsmarknad? 
 
LoBAB Utveckling AB, Lena Lernå2, har gjort kartläggningen på uppdrag av Region-
förbundet södra Småland. I uppdraget ingick att göra en enkätundersökning i två 
klasser i årskurs 9 i vardera av länets åtta kommuner samt att göra en bild- och tex-
tanalys av det informationsmaterial som de unga får del av inför gymnasievalen.  

  

                                                                 
1 Mötesplats södra Småland, Regionalt utvecklingsprogram, en strategi för Kronobergs län 2010 www.rfss.se 
2 Lena Lernå som gjort studien omnämns ”utredaren” i rapporten. 
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2.  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Studien av gymnasieval i Kronobergs län har genomförts under januari - februari 
2013. Det material som ungdomarna har möjlighet att ta del av via web samt in-
formationsbroschyrer har granskats. En enkät har utformats och besvarats av elever 
i årskurs nio. En fokusgrupp med unga har medverkat med klargörande av resultat 
och dess tolkning.  

2.1 Tillvägagångssätt och insamlat material   
Informationsmaterialet och länkar till olika hemsidor har lämnats till utredaren ge-
nom studie- och yrkesvägledare i länets grundskolor samt Regionförbundet södra 
Småland.  
  
Andra studier samt tidningsartiklar har använts för att klargöra aktuella frågor, al-
ternativa förklaringar och resonemang kring varför unga väljer som de väljer. En 
förhandsgranskning gjordes av informationsmaterialet för att identifiera och ringa 
in frågor och intressanta uppslag kring gymnasievalet.  

2.2  Enkät – frågeformulär till personer i årskurs nio 
Enkäten utformades för att ge svar på frågorna som ställdes från uppdragsgivaren; 
vad som avgör och påverkar de ungas val av gymnasieutbildning. Enkätfrågor ställ-
des också om ungdomarnas bakgrund när det gäller kön och födelseland samt för-
äldrarnas födelseland, utbildning och sysselsättning. 
 
Enkäten testades på tre personer, en som går i årskurs 9 och två som går i årskurs 2 
på gymnasiet. Två är tjejer och en kille, en har föräldrar med gymnasiekompetens, 
en med grundskolekompetens och den tredjes föräldrar har högskoleexamen. En av 
de svarande bodde på landet, två i städer. En hade valt en yrkeförberedande gymna-
sieutbildning, en ett studieförberedande program. Den tredje var mitt i valet och 
kvalet men lutade åt naturvetenskapligt program eller teknikprogram. De tre besva-
rade enkäten samt kommenterade huruvida frågorna gick att besvara, om det var 
någon fråga som var oklar eller komplicerad, eller om de saknade något.  
 
Enkäten lästes och kommenterades av en lärare med erfarenhet, av undervisning 
både i grundskola och på gymnasiet, samt av att göra utvärderingar. En administra-
tör som under många år arbetat inom grundskola och där mött ungas funderingar 
och gymnasieval granskade också enkäten. Länets jämställdhetsdirektör liksom reg-
ionförbundets handläggare tog del av enkäten och gjorde ett par tillägg. Enkätens 
frågor och formuleringar har stämts av med Ungdomsstyrelsens enkät kring lokal 
ungdomspolitik för att frågorna skulle ha prövats på en liknande målgrupp tidigare.3  
 
Utredaren fick på olika vägar kontakt med studie- och yrkesvägledare och/eller 
mentorer/lärare på de olika skolorna. Skolorna fick information om att eleverna 
skulle få den information, om enkäten och undersökningen som behövdes, på plats 
och att varje elev behövde en dator som var uppkopplad till internet. Utredaren var 
på plats i klassrummet när eleverna besvarade enkäten som fanns tillgänglig på en 
länk. Det tog mellan 10 och 25 minuter för eleverna att besvara enkäten. 

                                                                 
3 Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta verktyg för att stötta kommuner i utvecklingen av en kun-
skapsbaserad ungdomspolitik. En del är en enkätundersökning LUPP som utarbetats och använts sedan 2003 för att 
ställa frågor till barn och ungdomar - www.ungdomsstyrelsen.se/lupp 
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343 elever i sjutton klasser i årskurs 9 i de åtta kommunerna besvarade enkäten.  
I Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult svarade ele-
ver i två klasser vardera. I Tingsryd besvarades enkäten i tre klasser. 
 
Enkätresultatet sammanställdes preliminärt och låg tillsammans med en första 
sammanställning av granskningen av informationsmaterialet till grund för tema för 
frågor som diskuterades med fokusgruppen.  

2.3  Granskning av information inför gymnasievalet 
Det informationsmaterial, som niorna får möjlighet att ta del av inför gymnasievalet, 
har lästs och granskats. Noteringar har gjorts om innehåll, avsändare, vem text och 
bild vänder sig till samt vad och vilka som presenteras på bild och i text. Framförs 
måtto eller vision? Är det elever, lärare, yrkesutövare, programmets innehåll, äm-
nesbeskrivningar, mål efter gymnasiet, med möjliga universitetsutbildningar och 
framtida yrken eller något annat? Vad gör de som är på bilder? Vem vänder sig tex-
ten till? Vad beskrivs? Hur beskrivs utbildningen? Hur beskrivs undervisningen? Be-
skrivs skolan socialt och hur delaktighet främjas bland eleverna? Berättar man om 
lärarna och lärarnas kompetens?  

2.4  Fokusgrupp med elever 
Ansvarig studie- och yrkesvägledare i en av kommunerna informerade och bjöd in 
fyra elever till en fokusgrupp – en av eleverna lämnade, på grund av sjukdom, åter-
bud. De tre eleverna (som går i årskurs nio, i en skola som inte besvarat enkäten) 
samlades till en fokusgrupp tillsammans med utredaren. I samtalet kring olika tema 
analyserades och diskuterades hur valen går till, hur informationen och informat-
ionsmaterialet inför gymnasievalet fungerar och hur resultaten av enkät och 
granskning kan tolkas.  

2.5 Etiska överväganden  
De som besvarade enkäten har fått information om syftet med undersökningen och 
fick välja om de ville svara. Några valde att inte besvara enkäten eller att endast 
svara på en del av frågorna. Svaren är anonyma och ingen vet vem som har svarat 
vad. Deltagarna i fokusgruppen har fått ett introduktionsbrev som de visade för sina 
föräldrar. Fokusgruppens deltagare har själva valt att medverka. 
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3.  INFORMATION TILL ELEVER I ÅRSKURS NIO  
 

Informationsflödet kring eleverna i årskurs nio inför valet till gymnasieskolan är 
stort och valmöjligheterna många.  

- Skolverket informerar på sin hemsida  
- De kommunala skolorna informerar  
- De privata skolorna informerar 
- Studie- och yrkesvägledare lämnar information och har individuella samtal  
- Branscher och fackliga organisationer lämnar broschyrer om yrken 
- Mässor ordnas 
- Filmer presenterar gymnasieprogram och gymnasieskolor 
- Eleverna erbjuds besök på gymnasieskolor, både i grupp och individuella 
- Det finns en rad hemsidor och bloggar som presenterar gymnasievalet 
- Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Sveriges Näringsliv och 

Friskolornas riksförbund en hemsida där programmen och skolorna presenteras 
utifrån olika kvalitetsaspekter 

 
I samband med att enkäten besvarades i de olika klasserna informerade utredaren 
om uppdragets syfte och olika delar, och att informationsmaterialet skulle granskas. 
En av eleverna i år 9 kommenterade uppgiften: ”Stackars dig - det är mycket”.  

3.1  Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan erbjuder program som förbereder för studier på högskola och uni-
versitetet och program som ger utbildning för ett yrke. I Skolverkets information på 
hemsidan www.skolverket.se beskrivs de 18 nationella programmen med mål, in-
riktningar och ämnesinnehåll. Även betygskriterier, arbetsformer och de totalt 238 
ämnena beskrivs. De nationella programmen förtecknas i figur 1. 

 
Figur 1. Nationella program efter inriktning 
 
Yrkesprogram  Studieförberedande program 

 
• Barn- och fritidsprogrammet • Ekonomiprogrammet 
• Bygg- och anläggningsprogrammet • Estetiska programmet 
• El- och energiprogrammet • Humanistiska programmet 
• Fordons- och transportprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet 
• Handels- och administrationsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet 
• Hantverksprogrammet • Teknikprogrammet 
• Hotell- och turismprogrammet  
• Industritekniska programmet  
• Naturbruksprogrammet  
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet  
• VVS- och fastighetsprogrammet  
• Vård- och omsorgsprogrammet  

     
Inom de nationella programmen finns 60 talet inriktningar, särskilda varianter, riks-
rekryterande utbildningar samt riksidrottsgymnasier, idrottsutbildningar och mu-
siktillägg. Ett 20 tal spetsutbildningar erbjuds, i naturvetenskap, matematik, sam-
hällsvetenskap och humaniora. Därutöver finns gymnasial lärlingsutbildning som al-
ternativ till yrkesutbildningen, gymnasiesärskola samt fem introduktionsprogram.  
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3.2 Bildgranskning 
Bilderna som används för att illustrera gymnasieutbildningarna på gymnasiesko-
lorna föreställer ofta nuvarande eller tidigare elever och lärare. Gymnasieskolans 
programindelning är uppdelad på samma sätt som arbetsmarknaden. I figur 9, sidan 
38 finns en sammanställning av granskningen av bilderna. 
 
På bilderna som illustrerar följande program dominerar killar: 
- Bygg- och anläggningsprogrammet 
- El- och energiprogrammet 
- Industritekniska programmet 
- Teknikprogrammet 

 
Bilderna som illustrerar följande program domineras av tjejer: 
- Hantverksprogrammet, skönhet och hälsa 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
 

Figur 2. Hemsidor om gymnasievalet 
Hemsideadress Egen beskrivning, devis Avsändare 
www.skolverket.se Program, läroplan, ämnen, betygskriterier, statistik. Skolverket 
www.utbildningsinfo.se Information om 50000 utbildningar från grundskola till 

universitet/högskola  
Skolverket 

www.programvaljaren.se Information om gymnasieskolan Tremedia i Borås AB 
www.gymnasieguide.se Tidning och hemsida. Beskrivs som handbok Framtidsutveckling AB 
www.skl.se/jamforgymnasie Jämför gymnasieskolor och program: genomströmning, 

betyg och kvalitet. Sv. Näringsliv och Sv. Friskolors förbund 
Sveriges Kommuner och 
Landsting  

www.heroesoftoday.se Tidning och hemsida. Till människor som vill agera Oklar 
allastudier.se/utbildningar Beskriver utbildningar på alla nivåer Metro 
www.gymnasium.kronoberg.se Om gymnasieprogram i Kronobergs län, länkar till skolor Artisan m.fl. 
www.alvesta.se Allbo Lärcenter. En skola med god gemenskap Alvesta kommun 
www.lessebo.se Introduktionsprogram Lessebo kommun 
www.sunnerboskolan.se En skola där det händer mycket. Många års erfarenhet Ljungby kommun 
www.kcm.se Kunskapscentrum Markaryds kommun 
www.wasaskolan.se Ett värdefullt val – skolan med stort hjärta & många  

möjligheter 
Tingsryds kommun 

www.uppvidinge.se En skola nära dig! Möjligheternas skola Uppvidinge kommun 
www.katedralskolan.se Vägen till drömjobbet börjar här Vill hålla möjligheter 

öppna 
Växjö kommun 

www.kungsmadskolan.se Vill ge dig ett försprång i livet Grundläggande behörighet  Växjö kommun 
www.teknikum.se Ledande inom, teknik, människa och samhälle – vi utbildar 

mästare Vikt att studera vidare även med yrkesexamen.  
Växjö kommun 

www.haganasgymnasiet.se Elevens bästa skola. Information om behörighet och att 
valet inte är livsavgörande 

Älmhults kommun 

www.ambsweden.com Musik och affärsrelaterad utbildning Academy of Music and 
Business 

www.ingelstad.nu Riksintag för dig med intresse för djur och natur Ingelstadgymnasiet 
www.ljungbyfria.se Vi gör det på riktigt. Verkliga projekt. Ljungby Fria Gymnasium 
www.procivitas.se/vaxjo Målsättning att vara Sveriges bästa gymnasium Friskola ProCivitas 
www.jbgymnasiet.se/vaxjo Utbildning pågår. Entreprenöriellt lärande Friskola JBGymnasiet 
www.ryssbygymnasiet.se Friskola med riksintag RyssbyGymnasiet 
www.skanska.se/skanskagymnasiet Teknikprogram med byggprocessen som en röd tråd Skanska AB 
www.vaxjofria.se Möjlighet att utveckla dig och dina intressen Växjö Fria Gymnasium 
praktiska.se/vaxjo Skolan mitt i arbetslivet. Samarbetar med branscherna Växjö Praktiska 

http://www.skolverket.se/
http://www.utbildningsinfo.se/
http://www.programvaljaren.se/
http://www.gymnasieguide.se/
http://www.skl.se/jamforgymnasie
http://www.heroesoftoday.se/
http://allastudier.se/utbildningar
http://www.gymnasium.kronoberg.se/
http://www.alvesta.se/
http://www.lessebo.se/
http://www.kcm.se/
http://www.wasaskolan.se/
http://www.uppvidinge.se/
http://www.katedralskolan.se/
http://www.kungsmadskolan.se/
http://www.teknikum.se/
http://www.ingelstad.nu/
http://www.procivitas.se/vaxjo
http://www.vaxjofria.se/
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I en av kommunernas broschyrer illustreras ”efter gymnasieskolan” och behörighet 
till högskola/universitet av tjejer i studentmössa och studentklänning.  

 
Fokusgruppen föreslog att det på alla bilder i informationen kan finnas både en tjej 
och en kille. ”Tänk på vem som är i centrum på bilden”.  

3.3 Textgranskning 
Informationen inför gymnasievalet har granskats för att se om den riktas till killar 
eller tjejer, men också om tillräcklig information ges, och om språket och innehållet 
är tillräckligt för att göra ett aktivt val.  
 
Genom de svar som eleverna i årskurs nio gav på enkäterna kunde några program 
ringas in som särskild intressanta. Merparten av de som svarat på enkäten har inte 
angett något program som är särskilt lämpat för killar eller tjejer. Ännu färre anger 
att informationen är inriktad till killar eller tjejer. 
 
Figur 3. Finns det något gymnasieprogram som är särskilt lämpat för tjejer? Vilket? 
Mest frekventa svar från elever i årskurs 9 

Barn- och fritids-
programmet 

Vård- och omsorgs-
programmet 

Hantverksprogrammet 
frisör (skönhet och 

hälsa*) 

Svar 

Yrkesprogram för arbete 
med barn, ungdomar eller 
vuxna inom pedagogiska 
sociala eller fritids- och 
friskvårdssektorn. Förbe-
redd för yrke med pro-
blemlösning, initiativför-
måga och kreativitet. 

Yrkesprogram för arbete 
inom hälso- och sjukvård 
eller socialtjänst. 
Kunskap om hälsa, ohälsa 
och funktionsnedsättning. 
Betonar människors lika 
värde. Möta människor, 
kommunicera och bidra 
till delaktighet. Inga in-
riktningar. 

Yrkesprogram för florist, 
frisör, snickeri, textil eller 
vald bransch. Från idé till 
produktion. Formgivning, 
entreprenörskap, kom-
munikation och service. 
Personlig prägel, teknisk 
färdighet, kvalitet och 
design. 

Beskrivning enligt Skolverket 

*I den nationella beskrivningen av hantverksprogrammet finns inte inriktningen skönhet och hälsa.  
 

Figur 4. Finns det något gymnasieprogram som är särskilt lämpat för killar? Vilket?  
Mest frekventa svar från elever i årskurs 9 

Bygg- och anläggnings-
programmet 

Fordons- och transport-
programmet 

Industritekniska  
programmet 

Svar 

Yrkesprogram för bygg-
nadsarbete, målare, 
plåtslagare. 
Rationellt, säkert, miljö-
mässigt byggande. 
Förberedd för entrepre-
nörskap, samverkan och 
flexibilitet. 

Yrkesprogram för meka-
niker, yrkesförare, lager- 
och terminalarbetare. 
Teknik i fordon och 
transporter, organisering 
av arbetet. Reflektera, 
värdera och välja hand-
lingsalternativ. Metoder 
att hantera och utveckla 
relationer med medarbe-
tare och kunder. 

Yrkesprogram för pro-
cessinriktad eller maski-
nell materialbearbetning 
och produktframställning, 
driftsäkerhet och under-
håll. Skall ge kunskap om 
helheten i industripro-
duktion och kvalitet. Pro-
grammet har fyra inrikt-
ningar. Förmåga att 
kommunicera betonas. 

Beskrivning enligt Skolverket 
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Skolverkets text som beskriver gymnasieprogrammen utgår från programmets in-
nehåll och de yrken eller vidare studier som de förväntas förbereda för. Beskriv-
ningarna av gymnasieprogrammen följer innehållet i programmen och därmed 
samhällets uppdelning av arbetsmarknaden. I Skolverkets beskrivning av industri-
tekniska programmet finns en passus att eleven ”skall utveckla förmåga att sam-
verka oavsett t.ex. kön”, och att det kan finnas ”generationskulturella och genuskul-
turella yttringar” på arbetsplatserna som eleverna ska förberedas för. I barn- och fri-
tidsprogrammets ämne sociologi ingår jämställdhet. 

 
I de kommunala informationsmaterialen gavs först och främst information om den 
egna skolans utbildningar. Vanligen med poängplaner. I de fall där idrott eller musik 
erbjöds beskrevs idrotts- eller musikutbildningen djupare och tränarnas kompetens 
utförligt. Få beskrev programlärarnas kompetens och ingen ämnenas innehåll. 

 

4.  ENKÄTSVAR FRÅN UNGA I ÅRSKURS NIO  
Avsnittet bygger på enkätsvaren från elever i årskurs 9. I bilaga 1 redovisas tabeller 
som inte finns på annan plats i rapporten. I bilaga 2 finns svaren på vissa frågor re-
dovisade kommunvis. 
 
De ungas val är beroende av de ungas situation. Ett sätt att se valet bygger på att in-
dividen är en del av ett system som på olika sätt påverkar individens val. Denna fi-
gur ska illustrera olika värderingar och faktorer som påverkar individens val av ut-
bildning och yrke.  Individen – den unga – påverkas direkt av skolan, familjen och 
hemmet. Men också närsamhället som etnisk tillhörighet, vänskapsband, religiösa 
faktorer och sociala kontakter påverkar den unge. Subkulturell påverkan handlar 
om klass- eller gruppvärderingar, attityder och vanor. Men även allmänkulturella 
värderingar som västerländska värderingar, fri företagsamhet och demokratiideal 
påverkar den unges situation och val av studier och yrke. 

 
 

Figur 5. System som påverkar individens val (efter Cajes 1988) 

Individen 

Direkt påverkan (skolan, 
familjen, hemmet) 

Närsamhällets påverkan (etnisk 
tillhörighet, vänskapsband, 
religiösa faktorer, sociala 
kontakter) 

Subkulturell påverkan (klass- eller 
gruppvärderingar, attityder, vanor) 

Allmän kulturella värderingar 
(västerländska värderingar, fri 
företagsamhet, demokratiideal) 
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4.1  Vilka har svarat på enkäten? 
Enkäten besvarades av 343 elever i två klasser i årskurs nio i Kronobergs läns åtta 
kommuner. I Tingsryd svarade elever i tre klasser. Antalet klasser var en av förut-
sättningarna som Regionförbundet lagt fast för uppdraget. Alla i klassen fick möjlig-
het att besvara enkäten på en gång vid ett och samma tillfälle. Enkäten besvarades 
på dator och enkäten nåddes via en länk. Svaren fördelades enligt nedan. 
   

Tabell 1. Enkätsvarens fördelning på kommun och kön  
 
Kommun 

 
Kille 

 
Tjej 

 
Annan 

 
Summa svar 

Totalt antal4 
elever årskurs 9 

Alvesta 21 17  38 191 
Lessebo 22 14  36 76 
Ljungby 22 14  36 290 
Markaryd 22 19  43 61 
Tingsryd 37 34  74 110 
Uppvidinge 17 24  42 103 
Växjö 22 20  44 9925 
Älmhult 15 15  30 170 
Summa 178 157 8 343 1 993 

 
Åtta personer i länet har svarat ”annan könstillhörighet (personer som inte är eller 
inte känner sig tillhöra könen tjej eller kille)” som av integritetsskäl inte redovisas 
på kommunnivå. Åtta personer är för få för att analysera data och dra slutsatser i 
rapportens olika delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Hur väljer de unga? 
Valet av gymnasieprogram påverkas av en rad saker som vi försökte ringa in i enkä-
ten genom ett antal frågor. Frågor ställdes också om mamma, pappa, syskon, kompi-
sar eller någon annan vuxen påverkat valet. 
 
 

 
  

                                                                 
4 Källa respektive kommun 
5 Växjö 992 elever inklusive 210 elever i friskolor samt 47 elever som bor i annan kommun. 

Diagram 1. Andel svar uppdelat på kön  
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Figur 6. Vad har påverkat valet till gymnasieskolan - enligt elever i årskurs 9 
 

 
 

Enligt de unga i Kronobergs län är det egna intresset, vad de själva är bra på, var 
skolan ligger, samt att skolan är trevlig och ger en bra utbildning, mycket viktigt för 
deras val till gymnasiet. Betydelsefullt för valet var också besök på gymnasieskolan. 
83 - 84 % av de svarande anger att dessa alternativ är mycket viktiga eller viktiga. 
 
Utöver det som varit mycket betydelsefullt är det en rad andra saker som i viss mån 
påverkar de ungas val. Svarens fördelning framgår av tabell 3 och 4 sidan 14. Dessa 
faktorer som påverkar valet har av högst 55 % av de svarande ansetts viktigt eller 
mycket viktigt. 
 
För 11-13 % av de som svarat på enkäten har föräldrar, syskon, kompisar eller 
andra vuxna varit mycket viktiga för valet till gymnasiet. Föräldrar, syskon, kompi-
sar eller andra vuxna har i liten grad påverkat 51 % av de som svarat på enkäten. 
Annan vuxen varierar, och specificeras till studie- och yrkesvägledaren, farmor, far-
far, mormor, morfar, faster, morbror och andra släktingar eller vänner till föräldrar. 
Även granne, tränare och lärare finns som enstaka svar. En har svarat ”Det är bara 
jag själv som bestämmer, de stöttar mig i alla fall.” Studie- och yrkesvägledningens 
vikt för valet framgår nedan i särskilt avsnitt. 

 
Tabell 2. Vilka personer har påverkat ditt val? 

 Mycket Lite Inte alls Summa 
 Min pappa 13 % 51 % 36 % 100 % 
 Min mamma 13 % 51 % 36 % 100 % 
 Syskon 12 % 51 % 37 % 100 % 
 Kompisar 11 % 52 % 37 % 100 % 
 Annan vuxen 11 % 51 % 37 % 100 % 

  

Elever i årskurs 9 
väljer utifrån trevlig skola 

vad jag är bra 
på  

mitt eget 
intresse 

var skolan 
ligger 

skolan är känd för 
 en bra utbildning 

besök på 
gymnasieskolan 
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Frågan gällde den information och de organiserade aktiviteter som skolor och andra 
erbjuder unga inför gymnasievalet. Informationsmaterial, hemsidor, sommarjobb, 
prao och studiebesök är viktigt för en del men mer än hälften av de som svarat på 
enkäten menar att det påverkat lite eller inte alls påverkat valet av gymnasiepro-
gram. För merparten av de svarande har besök på gymnasieskolan varit viktigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som tidigare nämnts är det de unga eget intresse och vad de är bra på samt gymna-
sieskolan som spelar roll i valet. Även möjligheterna, att det ingår praktik eller för-
bereder för högskolestudier, ger en bra lön eller innebär arbete direkt efter gymna-
siet spelar roll för fler än hälften av de som svarat på enkäten. 
 
I fokusgruppen ombads deltagarna beskriva hur de valt sitt program på gymnasiet. 
En kom redan i 8-9 årsåldern fram till att hon ville blir forskare, det var tevepro-
gram om miljöproblem som väckte intresset. Studiebesök på olika arbetsplatser 
gjorde att olika yrken avgränsades som t.ex. läkare, psykolog, röntgen och tillverk-
ning. Flera i omgivningen har ställt frågor om hon verkligen är säker på sitt val. För-

Tabell 3. Är det något av följande som har påverkat ditt val av gymnasieprogram? 

 Mycket Lite Inte alls Antal svar 
Prao eller praktik 16 % 34 % 50 % 316 
Studiebesök 15 % 33 % 52 % 313 
Sommarjobb 15 % 34 % 51 % 300 
Informationsbroschyrer 16 % 33 % 51 % 305 
Gymnasieskoloras information på hemsidor 12 % 31 % 47 % 304 
Bloggar 12 % 41 % 47 % 306 
Informationskampanjer/filmer eller liknande 12 % 42 % 47 % 304 
Besök på gymnasieskolan 45 % 39 % 16 % 311 

Tabell 4. Vilket av nedan skulle du vilja säga har påverkat ditt val till gymnasieskolan? 

 
Mycket Lite 

Inte 
alls Antal svar 

Mitt eget intresse 83 % 16 % 1 % 322 
Vad jag är bra på  83 % 16 % 1 % 315 
Var gymnasieskolan ligger geografiskt 83 % 16 %  1 % 307 
Gymnasieskolan är känd för att ge en bra utbildning 83 % 16 % 1 % 310 
Gymnasieskolan är känd för att vara en trevlig skola 83 % 15 % 1 % 314 
Att det ingår praktik på en arbetsplats 23 % 34 % 43 % 305 
Att programmet förbereder för högskolestudier 23 % 34 % 43 % 303 
Att programmet leder till ett yrke jag kan börja jobba med 
direkt efter gymnasiet 23 % 35 % 43 % 301 
Att jag ska få ett arbete som ger en bra lön 22 % 34 % 44 % 303 
Att det finns arbete där jag bor nu 14 % 35 % 51 % 307 
Att det finns lediga arbeten i yrket –  
företag efterfrågar arbetskraft 14 % 35 % 51 % 301 
Att utbildningen är bred, jag kan välja om jag ska läsa  
vidare eller börja arbeta direkt efter utbildningen 13 % 35 % 51 % 305 
Att jag i mitt framtida arbete kan påverka hur jag ska utföra 
mina arbetsuppgifter 13 % 55 % 51 % 304 
Jag vill bara gå där, vet inte riktigt varför, det känns rätt 13 % 35 % 52 % 305 
Jag vill arbeta med något där jag kan påverka  
samhället eller världen 14 %  35 % 51 % 305 
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äldrarna som arbetar med helt andra saker, berättar hon, har varit frågande men 
inte avvisande. En prao på universitetet avgjorde till slut att hon tyckte att just fors-
kare är det rätta. Genom att välja naturvetenskapliga programmet menar eleven att 
det fortfarande är öppet att ändra inriktning inför valet av fortsatta universitetsstu-
dier.  
 
En annan har sett matlagning med en känd kock på teve och tycker det är roligt att 
laga mat. Hemkunskapen i skolan gav möjlighet att baka. Han fann att det är roligare 
att baka och experimentera än att laga mat (då blodigt kött måste hanteras). Praktik 
har gett möjlighet att pröva på yrket. Besök på gymnasieskolan tillsammans med 
nuvarande elever visade för eleven att skolan var bra och verkar trevlig och att lä-
rarna är bra. Ett besök på privata gymnasiet med samma program gav motsatt ef-
fekt, han kände sig inte välkomnad och det var inte så många som berättade eller tog 
hand om dem. Genom att välja en bred yrkesutbildning, där förutom att bli bagare, 
lära sig arbete i kök och servering ges möjlighet att läsa in högskolebehörighet är 
olika vägar öppna inför framtiden. 
 
Den tredje eleven har bestämt sig för att bli något annat än föräldrarna, då arbetsti-
der, slit och dålig lön avskräckte från att utbilda sig till undersköterska. I årskurs sex 
funderade han på att bli polis men ändrade sig efter ett besök hos tandläkaren. Att 
fixa tandproblem, menar han, är en uppgift som behövs i samhället och övertygelsen 
om att bli tandläkare kom i åttan. Genom att välja samhällsvetenskapligt program 
menar han att utbudet av fortsatt utbildning är stort. 
 
Erfarenheterna från alla tre och (som de berättade) från deras kamrater var att de 
tidigt funderade på sitt yrkesval och därmed ringade in om de skulle välja ett yrkes- 
eller studieförberedande program. Gemensamt från alla tre var att de betonade möj-
ligheten att ändra sig. De berättar också om möjligheter att inom ramen för skolan 
pröva det de vill välja – för att även kunna välja bort en tänkt utbildning – efter att 
ha prövat på. 
 
Besöken på gymnasieskolor var för fokusgruppen liksom för de som svarat på enkä-
ten viktig för valet av gymnasieutbildning. Men de påpekade också vikten av att 
mottagandet på gymnasieskolan var genomtänkt och att de kunde få den informat-
ion de behövde och att informationen överensstämde med den skriftliga i informat-
ionsmaterial och på hemsidor. Tid för att ställa frågor kanske till några få personer 
”jag vågade inte ställa frågor”. Vid besöken är det bra om det är minst två av samma 
kön samtidigt på besöket. ”Det var en tjej som ville välja fordon men hon kände sig 
utanför”. 
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4.3 Vad väljer unga i årskurs nio? 
I den svenska gymnasieskolan delas de 18 nationella programmen in i 12 yrkespro-
gram och åtta högskoleförberedande/studieförberedande gymnasieprogram.   
 
Diagram 2. Vilken inriktning har det gymnasieprogram du kommer att välja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer än hälften av kronobergarna som svarat på enkäten har eller kommer att välja 
studieförberedande program på gymnasiet. Bland killarna är fördelningen mellan 
yrkesförberedande och studieförberedande 50/50, medan en övervägande del, 
75 % av tjejerna väljer studieförberedande program. Tjejers och killars val utvecklas 
senare i ett eget kapitel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Markaryd, Ljungby, Lessebo och Uppvidinge väljer fler yrkesförberedande än i lä-
net i länet i övrigt. I Alvesta Tingsryd, Växjö och Älmhult väljer fler studieförbere-
dande än i länet i snitt. 
 
 

  

Tabell 5. Vilken inriktning har det gymnasieprogram du har valt eller kommer att välja? 

Kommun Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Både 
och 

Vet 
inte 

Ej 
svar 

Summa 

Alvesta 63 % 34 % 0 % 3 % 0 % 100 % 
Lessebo 41 % 41 % 0 % 0 % 19 % 100 % 
Ljungby 39 % 47 % 0 % 3 % 11 % 100 % 
Markaryd 44 % 47 % 0 % 0 % 9 % 100 % 
Tingsryd 59 % 35 % 0 % 0 % 5 % 100 % 
Uppvidinge 45 % 50 % 0 % 2 % 2 % 100 % 
Växjö 68 % 27 % 0 % 2 % 2 % 100 % 
Älmhult 63 % 20 % 7 % 0 % 10 % 100 % 
Summa 53 % 38 % 1 % 1 % 7 % 100 % 

(riket 39 %) 
 

(riket 55 %) 
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Riket 61 % 

4.3 Valen till gymnasiet utifrån könsperspektiv 
 

En av frågorna i uppdraget var att undersöka om unga väljer olika gymnasieutbild-
ningar om de är tjejer eller killar och vilken inställning de unga har till programmen 
utifrån kön. 

 
 

Diagram 3. Val av inriktning på gymnasieprogram fördelat på tjejer och killar 
    

   
 

 
 
Det är skillnad mellan tjejers och killars val av inriktning på gymnasieprogram. Tje-
jer väljer i större utsträckning än killar studieförberedande utbildning på gymnasiet. 
Detta överensstämmer också med Skolverkets statistik. Killar i Kronobergs län väl-
jer i mindre utsträckning studieförberedande gymnasieprogram än killar i riket.  
 
När det gäller val av gymnasieprogram är det tre program som såväl tjejer som kil-
lar i årskurs 9, som besvarat enkäten, avser att välja, nämligen:    
 
 

  
 
 
 
 
 
Vanligaste programmet, är för både killar och tjejer, samhällsvetenskapsprogram-
met och ekonomiprogrammet, i övrigt skiljer valen mellan killar och tjejer. Barn- 
och fritidsprogrammet är inte jämnt fördelat men det är ändå så pass många av båda 
som angett att de kommer att välja programmet att det kan vara intressant att ta 
med i redovisningen. 

  

                                                                 
6 Källa: Skolverkets statistik ”öppna jämförelser” www.skolverket.se 

Tabell 6. Program som såväl killar som tjejer angett att de kommer att välja till gymnasiet 
Fördelning inom respektive program enligt enkätsvaren (fördelning i riket 2009/106) 
 Andel av de som valt aktuellt program 

Killar tjejer 
Samhällsvetenskapsprogrammet 44 % (40) 46 % (60) 
Ekonomiprogrammet 48 %  52 % 
Barn- och fritidsprogrammet 38 % (27) 62 % (73) 

Riket 43 % 

Riket 50 % 

Riket 34 % 

Killar Tjejer 
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Tabell 7. Vanligaste programmet enligt svar på enkäten i årskurs 9  
- andel som valt programmet (andel i riket 2009/107) 
Tjejer  Killar 
1. Samhällsvetenskapsprogrammet 17 % (32) 1. Samhällsvetenskapsprogrammet 12 % (20) 
2. Naturvetenskapsprogrammet 12 % (13) 2. Teknikprogrammet 12 % (9) 
3. Ekonomiprogrammet 17 %8 3. Fordons- och transportprogrammet 10 % (8) 
4. Vård- och omsorgsprogrammet 8 % (7) 4. Ekonomiprogrammet 9 %  

 
Bland de program som fler än 10 elever svarat att de valt eller kommer att välja är 
det tre program som övervägande tjejer berättar att de kommer att välja. 
 
  
 
 
 
 
 
 
På samma sätt är bland de program som mer än tio elever svarat att de valt eller 
kommer att välja är det tre gymnasieprogram som övervägande killar väljer.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lite fler än hälften av tjejerna och killarna har svarat att det spelar roll om det går 
både killar och tjejer, på skolan eller programmet. Om det arbetar både tjejer eller 
killar på framtida arbetsplatser har inte avgjort valet till gymnasieskolan. 
 

 
 

                                                                 
7 Andelen kvinnor och män på gymnasieskolans nationella program läsåret 2009/10 källa: SOU 2010:99 Jämställdhets-
perspektiv på elevernas val 
8 Ekonomiprogrammet fanns inte med i de redovisade nationella siffrorna i SOU 2010:99 

Tabell 8. Program som övervägande tjejer avser välja enligt svar på enkäten i 
årskurs 9 - antal respektive andel som valt programmet (andel i riket 2009/10) 
 Killar Tjejer % tjejer 
Estetiska programmet 2 11 85 % (67)  
Naturvetenskapsprogrammet 8 19 70 % (48) 
Vård- och omsorgsprogrammet 2 13 87 % (80) 

Tabell 9. Program som övervägande killar avser välja 
enligt svar på enkäten i årskurs 9 (antal respektive andel som valt programmet) 
 Tjejer Killar % killar 
El- och energiprogrammet 0 13 100 % (95) 
Fordons- och transportprogrammet 2 17 90 % (90) 
Teknikprogrammet 2 20 91 % (80) 

Tabell 10. Vilket av nedan skulle du vilja säga har påverkat ditt val till gymnasieskolan? 
Enligt svar på enkäten i årskurs 9 (andel som svarat) 

 Mycket Lite 
Inte 
alls 

Antal 
svar 

Att det går både killar och tjejer på programmet 23 % 33 % 44 % 315 
Att det går både killar och tjejer på gymnasieskolan 22 % 33 % 45 % 312 
Att det går mest killar på programmet 22 % 33 % 45 % 309 
Att det går mest tjejer på programmet 22 %  33 % 45 % 308 
Att det jobbar både tjejer och killar i yrket på framtida arbetsplatser 21 %  34 %  45 % 304 
Att det jobbar mest tjejer i yrket på framtida arbetsplatser 22 %  33 % 46 % 302 
Att det jobbar mest killar i yrket på framtida arbetsplatser 21 % 33 % 45 % 304 
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Ja; 119; 38% 

Kanske; 123; 
39% 

Nej; 27; 8% 

Vet inte; 46; 
15% 

4.4 Eleverna i årskurs nio och framtiden  
168 personer – lika stor andel tjejer som killar - har besvarat frågan ”Har du be-
stämt dig för vad du ska jobba med i framtiden?” Svaren varierar från en uppräkning 
av ett antal yrken till ett bestämt svar. Det finns också svar som är mer utförliga: 
”inom lab – typ hitta botemedel för sjukdomar som cancer och aids” eller ”hoppas på 
pingisproffs” eller ”artist, eller lågstadielärare/liknande, ingenjör”. De sex vanligaste 
svaren på frågan följer i figur 7.  
 

Figur 7. Har du bestämt dig för vad du ska jobba med i framtiden? De 6 vanligaste svaren 
Svar Kille Tjej Summa 
Advokat, jurist 4 3 7 
Polis 4 5 9 
Läkare 3 4 7 
Ekonom 0 5 5 
Psykolog 0 5 5 
Elektriker 5 0 5 

 
Av de som svarat på enkäten är det 76 % som kan tänka sig att starta eget företag i 
framtiden. Ytterligare 15 % har svarat att de inte vet. 

 
Diagram 4. Skulle du kunna tänka dig att starta företag i framtiden?   

 
 
 
 
 

 

 

4.5 Föräldrarnas bakgrund och de ungas val 
Andra studier har visat att föräldrarnas ursprung, utbildning och arbete spelar roll 
för de ungas val av utbildning och yrke. Unga lever i olika familjeformer. Enkäten in-
leddes med att förklara att med föräldrar menas de som den unge själv betraktar 
som föräldrar oavsett om de är biologiska eller inte. Den unge uppmanades att själv 
avgöra hur frågorna skulle besvaras utifrån sin egen situation. 

 
Frågor ställdes i enkäten om föräldrarna var födda i Sverige, Norden, Europa eller 
utom Europa.  Frågorna gällde även föräldrarnas utbildning och om de är anställda, 
företagare, studerar eller gör något annat. Merparten av de svarande och deras för-
äldrar är födda i Sverige. I resultaten har jämförelse gjorts för att se om det är någon 
skillnad i valen beroende på var de unga och deras föräldrar är födda. 
I bilaga redovisas svaren i tabeller. 
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Tabell 11. Var är du och dina föräldrar födda? 
Antal svar 
Födelseplats Jag Mamma Pappa 
Utom Europa 15 13 12 
Europa 16 15 15 
Norden 3 2 2 
Sverige 309 302 298 
Summa 343 333 328 

   
Tabell 12. Vad gör dina föräldrar? 
 Mamma Pappa 
Anställd 258 76 % 256 76 % 
Företagare 27 8 % 27 8 % 
Studerar 13 3,5 % 12 5 % 
Annat 43 12 % 42 12 % 
Summa 341  338  

 
Tabell 13. Dina föräldrars högsta avslutade utbildningar 
 Mamma Pappa 
Gick inte ut grundskolan  10 3 % 10 3 % 
Grundskola eller motsvarande 33 11 % 34 12 % 
Gymnasium eller motsvarande 132 43 % 134 46 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 61 20 % 61 21 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 57 19 % 57 19 % 
Summa 305  296  

    
En större andel av föräldrarna, till dem som svarat på enkäten, har gymnasieutbild-
ning och en större andel av föräldrarna, har en längre utbildning än gymnasieskola, 
än länets befolkning i allmänhet9. I Kronobergs län har 9 % av kvinnorna och 12 % 
av männen i åldern 25 - 44 år en kortare utbildning än gymnasium, 42 % av kvin-
norna och 52 % av männen har en gymnasieutbildning och 47 % av kvinnorna och 
34 % av männen har en utbildning efter gymnasieskolan10.  
 
Bland de som svarat på enkäten är det fler som har valt yrkesprogram program om 
deras föräldrar inte har gått ut grundskolan, mamma har gått grundskolan, om 
mamma är företagare och om mamma gör ”annat”. Studieförberedande program 
väljs i högre grad om pappan studerar, mamman studerar, pappan har en utbildning 
efter gymnasiet, pappa har universitets/högskoleutbildning, mamma har universi-
tets/högskoleutbildning. Barn till företagare i Kronobergs län valde studieförbere-
dande i samma utsträckning som genomsnittet av de svarande. 

   
  

                                                                 
9 Informationen bygger på niornas svar på vilken utbildning deras föräldrar har. Alla har inte besvarat frågan. Den van-
ligaste frågan i klassrummen, när enkäten skulle fyllas i, var om de behövde svara på frågan och vad de skulle göra om 
de inte visste. 
10 Befolkningens utbildningsnivå, källa ”På tal om kvinnor och män Kronobergs län 2012” - statistik från SCB presenterad 
av Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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I förhållande till föräldrarnas utbildning, sysselsättning och födelseland anger elever 
som besvarat enkäten i studien i större utsträckning (än genomsnittet av de som 
svarat) att de ska välja följande inriktning på gymnasieprogrammet. 

 
Figur 8. Val av gymnasieinriktning - mammas och pappas  
sysselsättning m.m.  
Studieförberedande program Yrkesprogram  
När Mamma  
- studerar 
- har högskoleutbildning 
- är född utom Sverige 
När Pappa har  
- har eftergymnasial utbildning 
- har högskoleutbildning 
- studerar 
- är född utom Sverige 

När Mamma  
- inte har gått ut grundskolan 
- har grundskoleutbildning 
- är företagare 
- gör annat 
- är född i Sverige 
När Pappa  
- inte har gått ut grundskolan 
- är född i Sverige 

  

4.5  Studie- och yrkesvägledarens betydelse för ungas val 
På grundskolorna finns studie- och yrkesvägledare som på olika sätt informerar och 
vägleder om olika valmöjligheter såväl inför ditt gymnasieval som senare utbild-
ningar.  Informationen sker såväl klassvis som individuellt. 
 
I enkäten har 9:orna angett hur viktig de anser studie och yrkesvägledningen är för 
valet till gymnasieskolan. Nedan redovisas svaren utifrån valen av yrkesprogram re-
spektive studieförberedande gymnasieprogram.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De som är tveksamma eller inte har svarat på frågan om de skall välja en studieför-
beredande eller yrkesförberedande gymnasieutbildning har alla angett att studie- 
och yrkesvägledningen är mycket viktig när det gäller råd och val.  

 
Även de som vet vad de ska välja anser studievägledningens råd och stöd vara 
mycket viktig eller lite viktig. De som väljer studieförberedande har i lika stor ut-
sträckning som de som väljer yrkesförberedande angett att studie- och yrkesväg-
ledningen är viktig för råd och val. 

  

Tabell 14. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till  
gymnasieskolan? [Råd och val] 317 svar 
 Studie- 

förberedande 
Yrkes-
förberedande 

Både 
och 

Vet inte Ej svar Summa 

Mycket 41 % 39 % 0 % 75 % 33 % 40 % 
Lite 39 % 45 % 100 % 25 % 67 % 43 % 
Inte alls 20 % 16 % 0 % 0 % 0 % 18 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Studie- och yrkesvägledaren ger de unga möjlighet att prata om sitt val vilket upp-
skattas av större delen av de som ska välja till gymnasiet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En jämförelse mellan killarnas och tjejernas svar visar att det är en större andel av 
killarna som tycker att studie- och yrkesvägledningen mycket eller lite viktigt. Det 
är en större andel av tjejerna (23 %) som inte tycker det är viktigt. En större andel 
av de som är födda i övriga Europa eller utom Europa anger att studie- och yrkes-
vägledningen är mycket viktig för deras val till gymnasieskolan. 
 
I fokusgruppen var deltagarna inte odelbart positiva till studie- och yrkesvägled-
ningen. Alla tre menade att de fick lite hjälp men inte den hjälp som behövdes. De 
visste vad de ville bli och ställde frågor om de olika gymnasieutbildningarnas Två av 
dem ville veta vad ämnena innehöll, det var inget som fick svar på från studievägle-
daren. Fokusgruppsdeltagarna kunde inte minnas att de fick en korrekt hänvisning 
till var de kunde finna information. De beskrev informationsmaterialet som mycket 
rörig och svårtillgänglig. Tid med studie- och yrkesvägledningen beskrevs som vik-
tig, inte för att ge råd och nya idéer i första hand utan, för att ge möjlighet att ut-
veckla egna tankar och ge korrekt och uppdaterad och fördjupad information om 
ämnesinnehåll t.ex. 

 
Två av deltagarna i fokusgruppen berättade att när de kom på det enskilda samtalet 
och berättade att de var övertygade om att de skulle välja, studieförberedande pro-
gram, så upplevde de att studie- och yrkesvägledaren försökte hitta andra alternativ. 
En av dem berättade att han blev rekommenderad att gå jaktutbildning i Markaryd i 
stället för det studieförberedande programmet han själv ville välja. ”Det är mitt fri-
tidsintresse – jakt – men det vill jag inte jobba med.”  
 

 

Tabell 15. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till 
gymnasieskolan? [Tid att prata om ditt val] 314 svar 
 Studie-

förberedande 
Yrkes-
förberedande 

Vet inte Ej svar Summa 

Mycket 41 % 40 % 50 % 42 % 41 % 
Lite 39 % 46 % 50 % 50 % 43 % 
Inte alls 20 % 13 % 0 % 8 % 17 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 16. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till  
gymnasieskolan?  [Få nya idéer] 315 svar 

 Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Både och Vet inte Ej svar Summa 

Mycket 28 % 31 % 0 % 50 % 8 % 29 % 
Lite 48 % 49 % 100 % 50 % 83 % 50 % 
Inte alls 24 % 20 % 0 % 0 % 8 % 21 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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5.  SLUTSATSER 
 
Varför väljer de unga som de gör, vilka faktorer påverkar mest? 

Enligt de unga själva (de som svarat på enkäten och deltagarna i fokusgruppen) är 
det egna intresset och vad de är bra, på de viktigaste grunderna för valet. Besök på 
gymnasieskolan och hur gymnasieskolan uppfattas när det gäller trivsel, hur bra ut-
bildningen är och var skolan ligger geografiskt påverkar också. 

Vilka är attityderna till studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar? 

Studien visar att, bland de som besvarat enkäten, väljer killar i större utsträckning 
än tjejer yrkesprogram. Tjejer och killar väljer också olika program. Det är två pro-
gram som båda väljer, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. 
Barn med föräldrar födda utom Europa väljer i högre utsträckning studieförbere-
dande program. Ju längre utbildning föräldrarna har ju vanligare är det att den unge 
väljer ett studieförberedande program. 

Hur ser informationsmaterialet som ungdomarna får del av ut ur jämställdhetsper-
spektiv? Stärker formuleringarna i informationsmaterialet den rådande könsstruk-
turen eller stimulerar informationen till otraditionella val? 

Sammantaget är materialet splittrat även det material som kommunerna visar för de 
unga och deras föräldrar. För att få underlag för sitt val behöver den unge söka en 
rad olika informationskällor, t.ex. Skolverket för att få information om program och 
ämnen, Sveriges Kommuner och Landsting för kvalitetsjämförelse mellan program 
och kommunens och skolornas information för att få veta om lokala varianter, skol-
miljön och skolans trivsamhet.  
 
I fokusgruppen efterlyste de intervjuade mer detaljerad information om ämnenas 
innehåll – så att programmet säkert gav ett bra underlag för deras vidare studier, de 
menade att varken studie- och yrkesvägledaren eller informationsmaterial de fått 
var tillräcklig. Samtidigt fick de material från en mängd olika håll – som var svår-
överskådligt och det var svårt att hitta de uppgifter de behövde.  
 
I flera av de beskrivningar som ges i kommunala, skolbroschyrer och på hemsidor 
ges enbart beskrivning av kärnämnet när det gäller yrkesprogrammen. Detta med-
för att t.ex. beskrivningar om kundkontakter och samarbete på arbetsplatsen ute-
lämnas på flera program t.ex. bygg- och anläggningsprogrammet, industritekniska 
programmet, el- och energiprogrammet. Tekniska och matematiska delar i yrket 
utelämnas på program med inriktning mot vård, socialt arbete och hälsoarbete.  
Genom att ytterligare tänka igenom – och använda underlaget från Skolverkets be-
skrivningar - kan en beskrivning ge fler möjlighet att se sig själva gå programmet.  
 
Högskolebehörigheten inom yrkesprogram beskrivs i flera informationsmaterial 
som ett undantag, genom sättet att uttrycka sig. Om målet är att så många som möj-
ligt skall se fortsatt utbildning som ett alternativ är det bättre om utgångspunkten är 
att alla (som vill) ska motiveras att gå de kurser som ger behörighet för vidare stu-
dier. 
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Det är viktigt att skilja på information för att vägleda den unge i valet av studiepro-
gram och framtida yrke och informationen eller snarare reklamen för gymnasiesko-
lorna. För den unge och deras föräldrar är det inte lätt att avgöra vad som är vad.  
Studie- och yrkesvägledaren har en fristående roll och uppgift, som också de som 
ingått i undersökningen ansåg viktig, för valet av gymnasieprogram. 
 
Den skriftliga information som ges från Skolverket och är genomarbetad och inrik-
tad på att ge en så korrekt information om respektive program som möjligt. Pro-
grammens indelning utgår från yrken som förväntas efterfrågas i samhället. Indel-
ningen följer samhällets könsstereotypa indelning av arbetsmarknaden.  
 
Det finns ett undantag, Skolverkets broschyr, ”Magasin Gymnasieskola” har ett om-
slag pryds av en tjej. Flera kommersiella och även några kommunala informations-
broschyrer har också en tjej som illustration till gymnasieskolan. Detta är särskilt 
anmärkningsvärt då det är färre killar som avser välja studieförberedande program. 
 
En översyn behöver göras över vilka källor för information som är nödvändig, var 
och av vem. När det gäller den kommunala, regionala och statliga informationen 
borde det vara möjligt att samordna och begränsa informationen till det som är 
nödvändigt.  
 
När lokal information görs behöver den arbetas igenom och stämmas av sakligt mot 
Skolverkets programbeskrivningar så att ger den en rättvis bild av programmet. In-
formationen bör dateras och uppdateras så att den är aktuell. Alla måste få möjlig-
het att göra val utifrån sina förutsättningar och intressen oavsett kön. Fundera ige-
nom informationen utifrån den nationella programbeskrivningen, tänk på formule-
ringar och beskrivningar utifrån flera synvinklar. Förslaget från unga i undersök-
ningens fokusgrupp är att alltid ha både en kille och en tjej på samma bild.  
 
Vad kan göras annorlunda för att nå en mer balanserad fördelning? 
Hur kan vi stimulera till otraditionella val och förändra strukturerna för en mer ba-
lanserad utbildning och arbetsmarknad? 

Den direkt yrkesinriktade indelningen av gymnasieskolan gör att eleverna liksom 
arbetstagare på arbetsmarknaden gör val medvetet eller omedvetet efter kön.  
Historiskt11 arbetade kvinnor med oavlönat hemarbete och män med avlönat arbete 
på marknaden. Denna uppdelning har följt med till arbetsmarknaden och medför än 
idag en rad strukturella myter om vad kvinnor och män kan och inte kan arbeta 
med. Kvinnor har idag inte kortare utbildning än män. Både män och kvinnor ställer 
krav på att kunna förena familj och arbete. Det är en mänsklig rättighet för såväl 
män som kvinnor att kunna försörja sig och ha en egen ekonomi. Inkomsten har ett 
klart samband med hälsotillståndet för såväl kvinnor som män. 
 
Uppdelningen av män och kvinnor i olika sysslor både i familj och på arbetsmark-
naden påverkar vår uppfattning av vad som är möjligt. När barn ser sina föräldrar 
göra olika saker präglar det deras sätt att se vad de själva kan göra i framtiden. 
Könssegregeringen, dvs. uppdelningen av män och kvinnor hos olika arbetsgivare 
och yrken bidrar till löneskillnader. Representation av både män och kvinnor i ar-
betslivet men också i hemmets olika sysslor bidrar till mångfald som också ger för-
utsättningar för det kommande släktet. 

                                                                 
11 SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden 
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För att göra det möjligt för de unga att välja otraditionellt skulle färre ingångar till 
gymnasieskolan där utgångar till olika yrken är möjlig. Gemensamma studier i bas-
ämnen och tillval på olika kurser oavsett framtida yrke där tjejer och killar studerar 
tillsammans skulle ge en tydligare bild av att det finns flera olika valmöjligheter.  
15-åringarnas val till gymnasiet behöver avdramatiseras och vägar till olika yrken 
inte stängas för tidigt. Byte mellan program underlättas på så sätt.  
 
När det gäller studieförberedande program har andelen tjejer respektive killar som 
studerar på naturvetenskapsprogrammet förändrats de senaste åren. 2009/10 var 
andelen tjejer 48 % och killar 52 % på naturvetenskapsprogrammet i Sverige. Bland 
de som ingår i denna studie var 70 % av de som avsåg välja programmet tjejer. 
Samma förändring har inte skett när det gäller teknikprogrammet där denna studie 
visar att merparten som väljer programmet är killar (91 %). Skulle det inte vara 
möjligt att ha en ingång i programmet och att vissa kurser är valbara – ett sätt att 
fler tjejer och killar studerar tillsammans under gymnasieåren. 
 
Barn- och fritidsprogrammet beskrivs som ett yrkesprogram för arbete med männi-
skor i olika åldrar. Om bredden i åldrar framgick av programmets titel kanske det 
skulle locka fler av båda könen. Fördelningen mellan de svarande i denna studie som 
tänker välja programmet är 32 % killar och 68 % tjejer. 
 
Vård- och omsorgsprogrammet beskrivs i en del skolor som en ingång till flera olika 
yrken som kan locka både killar och tjejer detta är ett sätt att öka andelen killar som 
väljer programmet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att valen till gymnasieskolan är beroende av en 
rad faktorer. Hela den unges situation det de möter under sin uppväxt, i hemmet, 
skolan, på teve, filmer och mötet med andra påverkar deras val. Valet görs inte vid 
årsskiftet i nian – det görs under hela livet! De ungas svar på enkäterna och beskriv-
ningar visar att de inte just i valet gör som föräldrar, kamrater eller andra personer i 
sin omgivning. Men deras val visar också att de påverkas av sin omgivning.  
 
Här följer några förslag som ger en vidgad vy för alla inför gymnasievalet och fort-
satta val av yrke och studier. 
 
 Fortsätt och utvidga arbetsplatsbesök från tidiga år – förskola – skola 
 Låt föräldrar komma till förskola och skola och presentera sig och sin sysselsätt-

ning 
 Utvidga dialogen och delaktigheten med unga från tidiga år kring vad som är 

möjligt för att utveckla den egna förmågan 
 Stimulera ”ta-dig-för-skap” – entreprenörskap i bred betydelse 
 Informera så nära eleven som möjligt – använd nationell information 
 Aktivt arbete med systematisk jämställdhetsintegrering på arbetsplatser, för-

skola, grundskola och gymnasieskola 
 Ökat samarbete med arbetsgivare inom såväl offentlig sektor som näringsliv 
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 Tabeller som inte redovisas på annat ställe i rapporten 
 
 
 
 
 
   

Tabell 17. Födelseland och val av inriktning på gymnasieprogram 
 Studie-

förberedande 
Yrkes-
förberedande 

Ej svar/vet 
ej 

Alla födda i Sverige (269) 51 40 9 
Tjej alla födda i Sverige (116) 61 31 8 
Kille alla födda i Sverige (136) 43 48 9 
Jag är född i Sverige-föräldrar i Europa (9) 44 44 12 
Tjej född i Sverige föräldrar i Europa (6) 50 33 17 
Kille född i Sverige föräldrar i Europa (3) 33 67 0 
Jag Sverige-föräldrar utom Europa 80 0 20 
Tjej Sverige-föräldrar utom Europa 75 0 25 
Kille Sverige-föräldrar utom Europa (1) 100 0 0 
Alla födda i Europa (12) 58 33 8 
Tjej alla födda i Europa (6) 83 17 0 
Kille alla födda i Europa (4) 50 25 25 
Alla födda utom Europa (9) 67 11 22 
Tjej alla födda utom Europa (3) 33 33 33 
Kille alla födda utom Europa (6) 83 0 17 

Tabell 18. Val av gymnasieinriktning och mammas högsta avslutade utbildning 
 
Mamma Studie- 

förberedande 
Yrkes- 
förberedande 

 
Summa 

Gick inte ut grundskolan 44 % 56 % 100 % 

Grundskola eller motsvarande 41 % 59 % 100 % 
Gymnasium eller motsvarande 55 % 45 % 100 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 57 % 43 % 100 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 73 % 27 % 100 % 
Summa 59 % 41 % 100 % 

Tabell 19. Val av gymnasieinriktning och pappas högsta avslutade utbildning 

Pappa Studie- 
förberedande 

Yrkes- 
förberedande Summa 

Gick inte ut grundskolan 33 % 67 % 100 % 
Grundskola eller motsvarande 52 % 48 % 100 % 
Gymnasium eller motsvarande 56 % 44 % 100 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 59 % 41 % 100 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 75 % 25 % 100 % 
Summa 59 % 41 % 100 % 

Tabell 20. Tjejers val av gymnasieinriktning och mammas högsta avslutade utbildning  
 
Mamma 

Studie- 
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Summa 

Gick inte ut grundskolan 50 % 50 % 100 % 
Grundskola eller motsvarande 50 % 50 % 100 % 

Gymnasium eller motsvarande 73 % 27 % 100 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 64 % 36 % 100 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 79 % 21 % 100 % 
Summa 71 % 29 % 100 % 
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Tabell 21. Killars val av gymnasieinriktning och mammas högsta avslutade utbildning 
 
Mamma 

Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Summa 

Gick inte ut grundskolan 33 % 67 % 100 % 
Grundskola eller motsvarande 42 % 58 % 100 % 
Gymnasium eller motsvarande 43 % 57 % 100 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 48 % 52 % 100 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 68 % 32 % 100 % 
Summa 51 % 49 % 100 % 

Tabell 23. Killars val av gymnasieinriktning och pappas högsta avslutade utbildning 
Pappa Studie-

förberedande 
Yrkes-
förberedande 

Summa 

Gick inte ut grundskolan 14 % 86 % 100 % 
Grundskola eller motsvarande 45 % 55 % 100 % 
Gymnasium eller motsvarande 49 % 51 % 100 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 50 % 50 % 100 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 67 % 33 % 100 % 
Summa 51 % 49 % 100 % 

Tabell 22. Tjejers val av gymnasieinriktning och pappas högsta avslutade utbildning 
Pappa Studie- 

förberedande 
Yrkes- 
förberedande 

Summa 

Gick inte ut grundskolan 100 % 0 % 100 % 
Grundskola eller motsvarande 63 % 38 % 100 % 
Gymnasium eller motsvarande 69 % 31 % 100 % 
Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år 65 % 35 % 100 % 
Högskola eller universitet i minst 3 år 84 % 16 % 100 % 
Totalsumma 71 % 29 % 100 % 

Tabell 24. Val av gymnasieinriktning och mammas sysselsättning 

Min mamma är  Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Summa 

Anställd 61 % 39 % 100 % 
Företagare 52 % 48 % 100 % 
Studerar 83 % 17 % 100 % 
Annat 43 % 57 % 100 % 
Summa 59 % 41 % 100 % 

Tabell 25. Val av gymnasieinriktning och pappas sysselsättning 

Min pappa är Studie- 
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Summa 

Anställd 58 % 42 % 100 % 
Företagare 61 % 39 % 100 % 
Studerar 100 % 0 % 100 % 
Annat 60 % 40 % 100 % 
Summa 59 % 41 % 100 % 
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Tabell 26. Killars val av gymnasieinriktning och mammas sysselsättning 

Mamma är Studieförberedande Yrkesförberedande Totalsumma 

Anställd 54 % 46 % 100 % 
Företagare 38 % 63 % 100 % 
Studerar 100 % 0 % 100 % 
Annat 24 % 76 % 100 % 
Totalsumma 50 % 50 % 100 % 

Tabell 27. Tjejers val av gymnasieinriktning och mammas sysselsättning 

Min mamma är Studie- 
förberedande 

Yrkesförberedande Summa 

Anställd 70 % 30 % 100 % 
Företagare 80 % 20 % 100 % 
Studerar 75 % 25 % 100 % 
Annat 65 % 35 % 100 % 
Summa 70 % 30 % 100 % 

Tabell 28. Killars val av gymnasieinriktning och pappas sysselsättning 
 
Pappa är Studieförberedande Yrkesförberedande Summa 

Anställd 49 % 51 % 100 % 
Företagare 52 % 48 % 100 % 
Annat 54 % 46 % 100 % 
Summa 50 % 50 % 100 % 

Tabell 29. Tjejers val av gymnasieinriktning och pappas sysselsättning 

Min pappa är Studie- 
förberedande 

Yrkes- 
förberedande 

Summa 

Anställd 69 % 31 % 100 % 
Företagare 72 % 28 % 100 % 
Studerar 100 % 0 % 100 % 
Annat 71 % 29 % 100 % 
Summa 70 % 30 % 100 % 
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 Tabell 30. Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja?  
 Alla enkätsvar - Kronobergs län 

Gymnasieprogram Annan Kille Tjej Summa 
AMB 

  
1 1 

Anläggningsfordon 
 

1 
 

1 
BA 

 
1 

 
1 

Bageri tror jag 
  

1 1 
Barn & Fritid 

 
5 8 13 

Bygg 
 

6 1 7 
Djur & natur 

 
2 3 5 

Ekonomi 
 

16 17 33 
El-tele  

 
13 

 
13 

Estet (musik m.m.) 
 

2 11 13 
Florist 

  
2 2 

Fordon (& transport) 1 17 2 20 
Frisör eller handel 

  
1 1 

Frois 
  

1 1 
Handel  

 
1 6 7 

Hotell & turism 1 1 2 4 
Humanistisk 

 
1 2 3 

Hus Bygg 
 

1 
 

1 
IB 

 
1 3 4 

Industritekniska 1 3 
 

4 
Information & mediateknik 

 
2 

 
2 

IT (programmering, teknik) 
 

3 1 4 
Jb 

 
1 

 
1 

Kock 
 

1 
 

1 
Lantbruk/entreprenad 

 
1 

 
1 

Mode-design 
 

1 
 

1 
Naturvetenskap 

 
8 19 27 

Restaurang & livsmedel 
 

1 3 4 
Samhäll (beteendevetenskap, ekonomi, idrott, media..) 1 20 26 47 
Sjöfart 

 
1 

 
1 

Skanskagymnasiet Växjö 
  

1 1 
Skog (jakt) 

 
2 

 
2 

Skönhet och hälsa 
  

2 2 
Sunnerbogymnasiet 

 
1 

 
1 

TE 
 

1 
 

1 
Teater 

  
1 1 

Teknik (info/media/spel…) 
 

20 2 22 
VVS (och fastigheter) 

 
6 

 
6 

Vård & omsorg (räddningstjänst) 
 

2 13 15 
Tvekar mellan flera olika program  2  2 
Vet inte 1 7 9 17 
Ej svar 3 20 15 38 
Totalsumma 8 173 154 336 
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Tabell 31. Antal svar på enkät - Alvesta kommun  
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
Barn & Fritid 1 

 
1 

Barn & fritid med beteendevetenskapsinriktning 
 

1 1 
Bygg och anläggningsförare 1 

 
1 

Ekonomi 2 1 3 
El 1 

 
1 

EL & Energi 1 
 

1 
Estet musik 1 1 2 
Florist 

 
1 1 

Fordon 3 
 

3 
Fordon & transport 1 1 2 
Humanistisk 

 
1 1 

IT Programmering 1 
 

1 
Naturvetenskap 1 

 
1 

Naturvetenskapsprogrammet eller Samhäll/beteendevetenskap 
 

1 1 
Samhäll & beteendevetenskap 

 
3 3 

Samhäll eller ekonomi 1 
 

1 
Samhäll media 

 
1 1 

Samhäll/Natur/Ekonomi 1 
 

1 
Samhäll/ekonomi 

 
1 1 

Samhällsvetenskap 2 2 4 
Vård & omsorg 

 
1 1 

Ej svar 4 2 6 
Summa 21 17 38 

Tabell 32.  Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till 
gymnasieskolan? Alvesta 30 svar 
 Råd och val Tid att prata 

om ditt val 
 

Få nya idéer 
Annat 

Mycket 32 % 32 % 32 % 20 % 
Lite 39 % 39 % 38 % 43 % 
Inte alls 29 % 29 % 30 % 37 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 33. Antal svar på enkät - Lessebo kommun 
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
Ekonomi 2 3 5 
Ekonomi eller Samhällslinjen 

 
2 2 

El 1 
 

1 
EL & Energi 

  
2 

El-tele eller något sånt... 1 
 

1 
Fordon & transport 2 

 
2 

Frisör eller handel 
 

1 1 
IB eller HU antagligen 1 

 
1 

Inte valt ännu 1 
 

1 
IT 

 
1 1 

IT/Teknik 1 
 

1 
Jb  1 

 
1 

Naturvetenskap 1 
 

1 
Restaurang och livsmedel 

 
1 1 

Förmodligen samhäll. 1 
 

1 
Sjöfart 1 

 
1 

Skönhet och hälsa 
 

1 1 
Teknik 2 

 
2 

Transport 1 
 

1 
Något med transport eller gods 1 

 
1 

VVS 1 
 

1 
Vård & omsorg 1 3 4 
Ej svar 3 2 5 
Summa 22 14 37 

Alla har inte svarat på fråga om tjej/kille men ingår i summan. 
  

Tabell 34. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till  
gymnasieskolan? Lessebo 17 svar 
 Råd och val Tid att prata 

om ditt val 
Få nya idéer Annat 

Mycket 39 % 39 % 39 % 24 % 
Lite 48 % 48 % 48 % 53 % 
Inte alls 13 % 13 % 13 % 24 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 35. Antal svar på enkät - Ljungby kommun 
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Program Kille Tjej Summa 
Anläggningsfordon 1 

 
1 

Barn & Fritid 
 

1 1 
Bygg 2 

 
2 

Bygg tror jag 1 
 

1 
Djur & natur 2 

 
2 

Ekonomi 2 1 3 
El 1 

 
1 

EL & Energi 2 
 

2 
El, Samhäll eller Barn och Fritid 1 

 
1 

Fordon 1 
 

1 
Fordon & transport 

 
1 1 

Hantverk florist 
 

1 1 
IB 

 
1 1 

Industri troligen 1 
 

1 
Natur 

 
1 1 

Naturvetenskap 1 1 2 
Naturvetenskap, eller Naturvetenskap Europa 

 
1 1 

Restaurang och livsmedel 1 
 

1 
Samhällmedia på Kungsmad 

 
1 1 

Skanskagymnasiet Växjö 
 

1 1 
Teknik 2 

 
2 

Turism 
 

1 1 
Vet inte 

 
1 1 

Ej svar 1 1 2 
Totalsumma 19 13 32 

Tabell 36. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till 
gymnasieskolan? Ljungby 22 svar 
 Råd och val Tid att prata  

om ditt val 
Få nya idéer Annat 

Mycket 53 % 53 % 53 % 41 % 
Lite 34 % 34 % 34 % 41 % 
Inte alls 13 % 13 % 13 % 18 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Alla har inte svarat på fråga om tjej/kille de ingår i summan. 
 

  

Tabell 37. Antal svar på enkät - Markaryds kommun 
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
Barn & Fritid 1 2 3 
Bygg och anläggning 1 1 2 
Ekonomi 1 1 2 
Fordon 2 

 
2 

Fordon & transport 1 
 

1 
Hotell & turism 

 
2 3 

Humanistisk 
 

1 1 
Information & mediateknik 1 

 
1 

Naturvetenskap 
 

1 1 
Restaurang och livsmedel 

 
2 2 

Samhäll & beteendevetenskap 
 

1 1 
Samhällsvetenskap 5 4 9 
Sunnerbogymnasiet 1 

 
1 

Teater 
 

1 1 
Teknik 

 
1 1 

VVS 3 
 

3 
Vård & omsorg, räddningstjänst 1 1 2 
Ej svar 5 1 7 
Summa 22 19 43 

Tabell 38. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till  
gymnasieskolan? Markaryds kommun 31 svar 
 Råd och val Tid att prata  

om ditt val 
Få nya idéer Annat 

Mycket 38 % 38 % 38 % 32 % 
Lite 45 % 45 % 45 % 45 % 
Inte alls 18 % 18 % 18 % 23 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 39. Antal svar på enkät - Tingsryds kommun 
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
AMB 

 
1 1 

Bageri tror jag 
 

1 1 
Barn & fritid 1 3 4 
Barn & fritid. vård och omsorg 

 
1 1 

Den unga hästens utveckling 
 

1 1 
Djurvård 

 
2 2 

Ekonomi 3 1 4 
Estet media 

 
1 1 

Estetisk 1 1 2 
Estetiska, teknik 

 
1 1 

Handel & administration 
 

3 3 
Har ej bestämt 

 
1 1 

Hus Bygg 1 
 

1 
Industritekniska 1 

 
2 

Industritekniska eller bygg och anläggning 1 
 

1 
IT 1 

 
1 

Jakt och skog 1 
 

1 
Kock 1 

 
1 

Lantbruk/entreprenad 1 
 

1 
Mode-design 1 

 
1 

Natur 2 
 

2 
Naturkunskap 

 
1 1 

Naturvetenskap 1 2 3 
Samhällsvetenskap 4 5 10 
Jag vet inte, kanske samhäll ekonomi eller något 3 

 
3 

Vet inte, natur eller samhäll inriktning beteendevetenskap 
 

1 1 
TE 1 

 
1 

Teknik 5 
 

5 
Teknik Spelutveckling 1 

 
1 

Teknikprogrammet eller ekonomiprogrammet 1 
 

1 
Jag funderar på tekniklinjen 1 

 
1 

Transport 3 
 

3 
Vård & omsorg 

 
3 3 

Ej svar 2 3 6 
Totalsumma 37 32 72 
Alla har inte svarat på fråga om tjej/kille de redovisas i summan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 40. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till 
gymnasieskolan? Tingsryd 55 svar 
 Råd och val Tid att prata 

om ditt val 
Få nya idéer Annat 

Mycket 37 % 37 % 37 % 35 % 
Lite 51 % 51 % 51 % 49 % 
Inte alls 13 % 13 % 13 % 16 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 41. Antal svar på enkät - Uppvidinge kommun 
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
BA 1 

 
1 

Bygg och anläggning 1 
 

1 
Bygg, barn och fritid, restaurang 1 

 
1 

EL & Energi 4 
 

4 
Estet musik 

 
2 2 

Estetisk 
 

1 1 
Fordon 

  
1 

Frois 
 

1 1 
Handel & administration 

 
1 1 

Hotell & turism 1 
 

1 
Media 1 

 
1 

Na 
 

1 1 
Natur 1 

 
1 

Naturvetenskap 
 

4 4 
Troligtvis natur 

 
1 1 

Samhäll 
 

1 1 
Samhäll & beteendevetenskap 

 
1 1 

Samhällvetenskap/fotboll/NIU 2 
 

2 
Skog 1 

 
1 

Vård & omsorg 
 

4 4 
Vet inte 1 3 4 
Ej svar 2 4 6 
Totalsumma 16 24 41 

        Alla har inte svarat på fråga om tjej/kille de redovisas enbart i summan. 
 
 

  Tabell 42. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val 
till gymnasieskolan? Uppvidinge 24 svar 

 Råd och val Tid att prata  
om ditt val 

Få nya idéer Annat 

Mycket 43 % 41 % 39 % 29 % 
Lite 37 % 38 % 39 % 42 % 
Inte alls 20 % 21 % 21 % 29 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Alla har inte svarat på fråga om tjej/kille de redovisas enbart i summan. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 Tabell 43. Antal svar på enkät - Växjö kommun 
 Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
Barn & Fritid 2 

 
2 

Ekonom 4 5 9 
EL & Energi 1 

 
1 

Estet mode design 
 

1 1 
Handel 

 
1 1 

Handel & administration 1 
 

1 
Handel, hotell och turism 

 
1 1 

Hotell & turism 
 

1 1 
Humanistisk 1 

 
1 

IB, samhälle 
 

1 1 
Media, samhällsmedia och skönhet och hälsa 

 
1 1 

NaSa 1 
 

1 
Natur 

 
1 1 

Natur-samhälle 1 
 

1 
Naturvetenskap 1 

 
1 

Samhäll 1 
 

1 
Samhäll & beteendevetenskap 

 
1 1 

Samhäll lagidrott 1 
 

1 
Samhälle beteende lagidrott 

 
1 1 

Skönhet och hälsa 
 

1 1 
Teknik 5 1 6 

Teknikprogrammet på Teknikum 1 
 

1 
Vård & omsorg 

 
1 1 

Vet inte 1 2 4 
jag vet inteeeeeeeeeeeeeeeee 

 
1 1 

Ej svar 1 
 

2 
Totalsumma 22 20 44 

Tabell 44. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till  
gymnasieskolan? Växjö 30 svar 
 Råd och val Tid att prata 

om ditt val 
Få nya idéer Antal av Annat 

Mycket 49 % 48 % 49 % 43 % 
Lite 34 % 35 % 34 % 33 % 
Inte alls 17 % 18 % 17 % 23 % 
Totalsumma 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 45. Antal svar på enkät - Älmhults kommun 
Vilket gymnasieprogram har du valt eller kommer att välja? 

Gymnasieprogram Kille Tjej Summa 
Ekonomi 1 1 2 
El 1 

 
1 

Estet - musik, teknik, barn&fritid eller annat 
 

1 1 
Estet media 

 
1 1 

Estetisk 
 

1 1 
Fordon & transport 1 

 
1 

IB - NV 
 

1 1 
Naturvetenskap 

 
4 4 

Samhäll 
 

1 1 
Samhäll & beteendevetenskap 

 
2 2 

Samhällsvetenskap 2 1 2 
Teknik 2 

 
2 

Teknik info-&mediateknik 1 
 

1 
Transport 1 

 
1 

Tror ekonomi 1 
 

1 
VVS 1 

 
1 

VVS och fastigheter 1 
 

1 
Ej svar 2 2 4 
Totalsumma 14 15 29 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tabell 46. Hur viktig anser du att studie- och yrkesvägledningen är för ditt val till 
gymnasieskolan? Älmhult 20 svar 
 Råd och val Tid att prata om 

ditt val 
Få nya idéer Annat 

Mycket 31 % 32 % 32 % 30 % 
Lite 45 % 43 % 43 % 45 % 
Inte alls 24 % 25 % 25 % 25 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 

Figur 9. Granskning av information om profiler, lärling m.m. 
Idrottsprofil m.m. Procivitas: idrotten. 

15 ledare varav en 
kvinna. 

  

Lärling Växjö praktiska: sko-
lan mitt i livet, knyts 
till arbetsplats 

 Företagarna: Presente-
ras som skolan för dig 
som är trött på skolan 

Individuella program-
met 

Älmhult: motiverande 
beskrivning 

Alvesta: bara för elever 
som inte har behörig-
het 

Tingsryd: killar och en 
lärare 

Gymnasiesärskolan Älmhult: motiverande 
beskrivning 

Växjö: killar, tjejer och 
en lärare på samma 
bild. 

Ljungby. Lärare på bild 
Alvesta: dito 
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Figur 10. Sammanställning granskning av bilder i informationsbroschyrer och filmer inför gymnasievalet 
Allmänt 
Tjejer illustrerar gymna-
sieskolan i många bro-
schyrer även Skolverket 

KCM Markaryd: 2:a sida 
omslag: 13 tjejer i exa-
mensmössa/klänning 

Katedralskolan egen broschyr, 
omslag: tjejer Växjö: både tjejer 
och killar 
JBGymnasiet: 4 tjejer på omslag 

Ljungby: Student 2016, 
möts av två tjejer i exa-
mensmössa/klänning 

Barn- och fritidspro-
grammet 

Älmhult: Både tjejer och 
killar 

Växjö: tjejer på bild Praktiska: tjejer 

Bygg- och anläggnings-
programmet 

Alvesta film med killar 
Älmhult: 3 killar, en tjej 

Växjö: 2 tjejer. 10 killar på film. 
Killar intervjuade Måleri: båda 
Ljungby: både tjejer och killar. 

Uppvidinge: bild på två 
killar. Betonar kreativitet, 
huvud, händer. 

El- och energiprogram-
met 

Markaryd företagsprofil: 
tjejer på omslag, 14 killar 
i inlagan 

Växjö: 10 killar på bild 
Broschyr: tjejer och killar på bild 

Ljungby: killar. 

Fordons- och transport-
programmet 

Alvesta: Tjejer och killar 
på film. Broschyr: killar 

Växjö: tjejer och killar Ljungby: tjejer och killar 

Handels- och administra-
tionsprogrammet 

Uppvidinge: beskrivning 
inga bilder.  

Växjö: Många tjejer. Älmhult betonar UF 

Hotell- och turismpro-
grammet 

 Växjö: killar och tjejer. Ryssby: både tjejer och 
killar 

Hantverksprogrammet 
Frisör 

 Växjö: Intervju med kille och tjej 
– och på bilder  

 

Finsnickeri   Ljungby: killar på bild och 
film 

Skönhet och hälsa  Växjö: Film enbart tjejer  
Textil design   Ljungby: tjejer på bild 
Industritekniska pro-
grammet 

Älmhult presenterar ett 
praktiskt teknikprogram: 
Killar på bild 

Växjö**: Killar på film. Garante-
rar jobb. 

Uppvidinge: bild på trä och 
verktyg   

Tingsryd: betonar arbete. Kille 
på bild. 

Ljungby: killar 

Naturbruksprogrammet  Ingelstadgymnasiet: tjejer  Ryssby: både tjejer och 
killar 

Restaurang- och livsme-
delsprogrammet 

 Växjö: båda på bild och film. Ryssby: både tjejer och 
killar 

Bageri  Växjö: killar på bild  
VVS- och fastighets-
programmet 

 Växjö: 6 killar på bild  

Vård- och omsorgspro-
grammet 

Uppvidinge: bild på tjej. Växjö*: både killar och tjejer, 
kille intervjuad. 
Tjejer på bild broschyr 

Ljungby: fyra tjejer + en kille 
på bild. 

 Älmhult: tjejer på bild Tingsryd: tjejer på bild 
Ekonomiprogrammet Markaryd: tjejer i stu-

dentmössa/klänningar 
Växjö: nästan bara tjejer  
Älmhult: UF och diplomering 

Ljungby: både tjejer och 
killar 

Estetiska programmet Alvesta: musik (båda) och 
dans: (båda)  

Växjö. Tjejer dominerar på 
bilderna. 

Ljungby: tjejer 

Naturvetenskaps-
programmet 

Uppvidinge: Två killar på 
bild. 

Markaryd: tjej på bild Ljungby: tjejer på bild 

Älmhult: Tjejer Ingelstadgymnasiet: tjejer  
Samhällsvetenskaps-
programmet 

Uppvidinge: ämnesför-
teckning 

Växjö: kille på bild. 
Älmhult: båda på bild 

Ljungby: både tjejer och 
killar. 

Teknikprogrammet Uppvidinge**: bild på 
kille. 

Växjö**: både tjejer och killar -
på olika bilder 

Ljungby: både tjejer och 
killar. 

Älmhult: båda på bild Markaryd:  John Bauer: killar på omslag 
* Vård och omsorgscollege – samverkansavtal finns mellan alla kommunerna och Landstinget, men certifiering är inte 
klar ännu. Gymnasium Kronoberg visas enbart Älmhult. Växjö, Teknikum, har länk till certifieringen på sin hemsida. 
** Teknikcollege – Vid sökning på Gymnasium Kronoberg finns Växjö; Kungsmadskolan och Teknikum samt Uppvidinge 
och Tingsryd. Beskrivs som kvalitetsstämpel för samverkan med omgivningen. 
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