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Upplevd påverkan på gymnasie- och yrkesvalet 
Självförverkligande och fyra andra faktorer 

 
Andreas Sällberg

 
Hur valet av karriär ter sig för individen har varit ett forskningsfält i ca. 100 
år. Syftet med studien var att undersöka föräldrars, kamraters, 
studievägledares, statusens och självförverkligandets påverkan på gymnasie- 
och yrkesvalet för elever i nionde klass. Likheter och skillnader mellan 
yrkesgymnasieintresserade och högskoleintresserade elever undersöktes 
utifrån faktorerna. Fem yngre män och tre yngre kvinnor i årskurs nio som 
gjort sitt val till gymnasiet valdes ut till intervjuer. Enkäter användes för att 
sålla ut dessa åtta. Undersökningen visade, med några få undantag, att 
eleverna inte upplevde att de påverkats av någon av de faktorer som studien 
fokuserade på. Skillnaden de två grupperna emellan var att de 
yrkesgymnasieintresserade fokuserade mer på lön/arbetstillfällen samt att få 
arbeta med kroppen. De högskoleintresserade var mer intressefokuserade i 
sitt val. Studien verifierar inte tidigare studiers resultat annat än i 
undantagsfall. Diskussion förs främst kring självförverkligandets betydelse 
samt bristande självinsikt hos intervjudeltagarna. Ökad förståelse har 
skapats vad gäller elevens perspektiv kring påverkan av de faktorer som 
varit i fokus i denna studie.

 
Keywords: career-choice, adolescent, self-actualization, contextual factors 

 
 

Inledning 
 
Dagens karriärutvecklingsteorier (career development theories) kan alla sägas ha sitt ursprung 
i Frank Parsons’ skapande av tre sammanhängande faktorer gällande val av yrke, vilka kom 
att bli grunden för den första guiden för studie- och karriärvägledare (Brown, 2002). De tre 
faktorerna är: (1) ”en klar förståelse av dig själv, dina talanger, förmågor, intressen, 
ambitioner, tillgångar, begränsningar, och kunskap om deras ursprung; (2) kunskap om 
kraven, villkoren för framgång, fördelar och nackdelar, ersättning, möjligheter, och utsikterna 
i olika yrken; (3) äkta resonemang kring relationerna mellan innehållet i dessa två grupper 
(Parsons, 1909, s. 5). 

Att arbetstagare aktivt deltar i processen att välja sitt yrke menade Parsons får dessa att bli 
nöjdare med sitt arbete, de blir effektivare och kostnaderna för arbetsgivare minskar. Det var 
först från första världskriget och framåt som alla tre faktorerna blev intressanta för studie- och 
yrkesvägledare. Innan dess var det faktor nummer 2, med fokus på arbetet i sig, som var 
rådande. Under kriget skapades det dock ett behov av att klassificera människor och man 
insåg vinsten av att människor har arbeten där de kan prestera tillfredsställande (Brown, 
2002). Parsons tre faktorer kom senare att kallas trait- and factor theory som en följd av att 
test för intresse, personlighet och fallenhet för olika yrken kom att användas i allt större 
utsträckning. 

De perspektiv på karriärrelaterat beteende (vocational behavior) och karriärutveckling 
(career development) som fått störst uppmärksamhet de senaste 10 åren är Hollands 
vocational theory, social cognitive career theory (SCCT) och utvecklings-kontextuella 
(developmental-contextual) teorier (Betz, 2008). 
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Hollands teori bygger även den på Person-Environment fit men Holland vidareutvecklade 
trait- and factor teorin, främst genom sitt utvecklande av en modell som består av sex olika 
intressetyper, vilka även kallas arbetspersonligheter (vocational personality types, Holland, 
1997). 
Hollands teori fokuserar på att få person och arbete att matcha genom att klassificera 
individen och arbetet. De sex intressetyperna, vilka är samma för både person och arbete, är 
realistisk, undersökande, artistisk, social, företagsam och konventionell (RIASEC). De ordnas 
i en hexagonformad modell med ”realistisk” överst och sen följer de andra i medurs riktning 
(Holland, 1997). 

Teorin går inte att generalisera utan att ta hänsyn till främst kön men även till etnicitet  
(Tracey, Robbins, och Hofsess, 2005). Kön visade sig bära på skillnader då män drog mer åt 
realistisk medan kvinnor hade en tyngd åt typen social. Undersökningen visade även på att 
det fanns en viss skillnad mellan de olika etniciteterna men att dessa inte var tillräckligt stora 
för att dra några slutsatser kring. Även Betz och Gwilliams (2002) visade på att kön har en 
effekt på var man hamnar på Hollands intressetypskala. När individers tro på dennes förmåga 
att klara av att utföra aktiviteter som var och en exemplifierar någon av Hollands´ 
intressetyper så lutade män åt realistisk och undersökande (investigative) medan kvinnor hade 
en tyngd på social. 

Person-Environmental theories, med fokus på matchning av person och arbete, kritiseras 
av Developmental Career Theory-förespråkare då de menar att man missar mycket med dessa 
teorier och metoder då de inte behandlar vad som lett fram till att individer har ett intresse för 
ett yrke (Kidd, 2009). Upphovsmannen till developmental career theory, Donald Super, tog på 
50-talet karriärutvecklingsteorin framåt genom att introducera en syn på yrkesvalet som en 
process som sker under hela livet,i kontrast till det tidigare fokuset på yrkesvalet som något 
man gör vid ett tillfälle (Betz, 2008). 

Supers teori består av de fem stadierna growth, exploration, establishment, maintenance 
och disengagement vilka speglar olika åldrar i en människas liv. ”Självkonceptet” är även den 
en viktig del av Super's teori. Självkonceptet är den bild personen har av sig själv. Om den 
bild personen ifråga har av ett yrke inte passar in på självkonceptet kommer inte yrket ifråga 
att ses som attraktivt ur personens vinkel. Därav ser Super karriärvägledarens arbete som ett 
där denne ska få individen att utveckla sitt självkoncept för att därigenom finna ett passande 
yrke (Super, 1957). 

En annan utvecklingskontextuell teori som kom senare (1981) och som även den använde 
sig av begreppet självkoncept, är Gottfredson’s teori om avgränsning (circumscription), 
kompromiss och skapande av ett själv (self-creation). Denna teori har sitt fokus på vad 
individer och grupper har för stöd och frihet till att forma sina karriärer och som namnet på 
teorin förklarar så är avgränsning och kompromiss en essentiell del av teorin. Från att 
ursprungligen ha haft sitt fokus på hur individen begränsas av kön och klasstillhörighet 
försöker den förklara varför individer skiljer sig åt trots att de kommer från samma klass, 
etnicitet etc. Självkonceptet är centralt även i denna teori då den förutsätter att det första 
steget i karriärutveckling som barnet gör är att det utvecklar ett självkoncept. Nästa steg är att 
barnet börjar avgränsa sig från de jobb som inte passar till dess kön och sociala klass. Kring 
14-års ålder och uppåt börjar barnet ta in intresse som en del av sitt självkoncept och som 
därigenom blir en del av dess karriärutveckling. Efter detta sker kompromisser då individen 
kompromissar mellan åtråvärdheten av arbeten och dennes syn på hur tillgängligheten av 
dessa arbeten är för denna person. Kompromissen som individer gör, enligt Gottfredsons 
teori, är att när det är liten skillnad mellan personens ideala och realistiska arbete så får 
intresse prioritet framför prestige och könsroll. Dock när skillnaden mellan ideala och 
realistiska arbeten är måttlig så offras intresse till förmån för prestige. När skillnaden är stor 
är det intresset som får stå tillbaka till förmån för prestige eller kön (Gottfredson, hämtat från 
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Brown, 2002). 
En än senare utvecklad karriärteori är Social cognitive career theory vilken använder sig av 

Albert Banduras arbete kring self-efficacy. Den är en social-kognitiv modell som för samman 
self-efficacy med intresseutveckling, val och prestation (performance) och utvecklades av 
Lent, Brown och Hackett (Betz, 2008). Modellen tar sin utgångspunkt i de tre 
“personmekanismerna” self-efficacy, förväntade utfall av handlingar (outcome expectancy) 
och mål. Genom att utgå ifrån dessa tre begrepp kan en förståelse erhållas för hur 
förutsättningarna för individen ser ut vad gäller att hitta en karriär som passar denne. Teorin 
fokuserar alltså på hur dessa tre begrepp begränsar och möjliggör för individen att hitta en 
karriär. Även kontextuella faktorer såsom till exempel kön ges en plats i teorin. Förväntade 
utfall av handlingar och mål har de tre forskarna hämtat från Banduras social-kognitiva teori 
(Betz, 2008). 

Self-efficacy är den del av det social-kognitiva perspektivet som fått mest uppmärksamhet 
inom litteraturen som behandlar karriärutveckling (Brown et al., 1994). Self-efficacy 
definieras av Bandura (1986, s. 391) som:”people's judgments of their capabilities to organize 
and execute courses of action required to attain designated types of performances”. 

Den stora skillnaden mot tidigare karriärteorier är fokuset på individens kognition i 
utvecklingen mot en viss karriär. Vi formas inte blint av tidigare erfarenheter och 
förstärkningar utan individen påverkas mycket av andra mekanismer så som self-efficacy. 
(Brown et al., 1994)  
 
 
Föräldrars påverkan på tonåringars gymnasie- och yrkesval 
 
Det har gjorts många studier på tonåringar och deras karriärutveckling i förhållande till 
familjmedlemmars påverkan. Beträffande forskning på tonåringar ur ett karriärperspektiv så 
är det ett brett fält. Det inbegriper identitetsutveckling, aspirationer och förväntningar samt 
beslutsfattande kring arbete. Fältet består även av karriärutveckling, mognad vad gäller 
karriär, utforskning av karriärvägar och preliminära karriärval (Whiston & Keller, 2004). Det 
kommer i denna studie, vad gäller yrke och utbildning, främst att fokuseras på elevernas 
beslutsfattande i yrkes- och gymnasievalet. 

I en studie av Kotrlik och Harrison (1989) har föräldrars betydelse för högstadieungdomars 
karriärval visat sig vara större än den från lärare, vänner, studievägledare, andra släktingar 
samt personer som jobbade inom elevernas intresseområde. 

Föräldrarnas betydelse i jämförelse med andra kontextuella variabler visar sig även i en 
sammanfattning av forskningsfältet där Whiston och Keller (2004) belyste föräldrars 
betydelse för ungdomars karriärutveckling. Den bild som gavs var att stöd och förväntningar 
från föräldrar troligtvis påverkar ungdomars karriärutveckling mer än demografiska variabler. 

Föräldrars påverkan på ungdomar vad gäller karriärutveckling påvisades i en studie av 
Keller och Whiston (2008). Det fanns en korrelation mellan ungdomarnas upplevelse av 
föräldrarnas typ av engagemang och ungdomarnas karriärmognad. Även self-efficacy vad 
gäller förmågan att ta karriärbeslut hade ett samband med elevernas upplevelse av vilken typ 
av engagemang som de fick från sina föräldrar. Det engagemang som visade sig ha störst 
effekt var en ”stödjande” stil där ungdomen upplever ett stöd i dennes intressen och frågor på 
ett mer allmänt plan jämfört med att föräldrarna delger ungdomarna mer karriärspecifik 
information. Whiston och Keller förklarar föräldrarnas påverkan på ungdomarnas 
karriärutveckling med att:”...it appears that young adolescents need to know their parents are 
interested in them as individuals, believe in their abilities, trust them to make good decisions 
and are proud of them” (p. 211). 

Hargrove, Creagh och Burgess (2002) fick fram resultat som visade att hur det i familjen 
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uppmuntrades att uttrycka känslor och problem samt hur mycket vikt föräldrarna lade vid 
tonåringens studier och karriär, hade en liten men signifikant påverkan på studentens förmåga 
att formulera karriärmål samt även en påverkan på dennes självförtroende vad gäller att delta i 
karriärplaneringsaktiviteter. Med karriärplaneringsaktiviteter menas till exempel att man 
planerar inför framtiden, försöker göra upp planer, pratar med föräldrar om karriär och söker 
sommarjobb m.m.. 

I en liknande studie av Hargrove, Inman och Crane (2005) visade det sig även där att 
gymnasieelevers attityd till karriär- och utbildningsplanering påverkades av hur de upplevde 
att det i deras familjer uppmuntrades till att uttrycka känslor och problem. Det fanns alltså en 
liten men signifikant påverkan av hemförhållanden på ungdomarnas attityd till karriär- och 
utbildningsplanering. Med karriär- och utbildningsplanering menas hur aktiv individen är i att 
prata med andra om sina karriärplaner, söka extra- och sommararbete samt hur dennes 
attityder till att göra upp karriärplaner är.  

I kontrast till detta har, enligt Saba och Jodi (2009), föräldrar, syskon och vänner inte 
någon signifikant påverkan på tonåringars karriärmål (career aspirations). Istället var det 
individernas self-efficacy inom utbildnings- och yrkesområdet, socioekonomiska status samt 
förväntade konsekvenser av att göra ett karriärval som tillsammans stod för 52% av  variansen 
i tonåringarnas karriärmål. 

Hur mycket föräldrar engagerar sig i sina barns yrkes- och utbildningsutveckling visade sig 
i Trustys, Watts och Erdmans (1997) studie inte ha någon signifikant effekt av familjens 
komposition (vårdnadshavares relationsstatus), familjens storlek, föräldrars utbildningsnivå 
eller antal personer föräldrarna har finansiellt ansvar för. Inte heller större livshändelser så 
som skilsmässa eller dödsfall visade på någon effekt. 

Att föräldrar har en positiv påverkan på sina barns utveckling inom skolan verkar så 
självklar att samhället i stort verkar ha accepterat detta som en sanning (Fan & Chen, 2001). 
Fan & Chens metastudie visar dock upp en mer tvetydig bild av det hela. De påpekar att de 
flesta studier som gjorts inom detta område är kvalitativa och inte empiriska. I deras 
metaanalys kom de fram till att det fanns två betydande samband. Föräldrars engagemang och 
barnens prestationer inom skolan visade sig korrelera när det handlade om betygssnitt men 
inte när man mätte mot ämnesspecifika betyg. Även föräldrars förväntningar/aspirationer hade 
ett positivt samband med sina barns prestationer inom skolan. Det påpekades även att 
kontroll/övervakning (supervision) hade ett mycket lågt samband med prestationer i skolan. 

Föräldrars betydelse visade sig även på amerikanska collegestudenter som var osäkra på 
vad de skulle välja som huvudämne (Orndorff & Herr, 1996). Här hade föräldrarna störst 
påverkan på studenternas val av huvudämne. När det gällde studenter som var säkra på vad de 
skulle välja så var istället påverkan lite mer jämnt fördelad mellan föräldrar, lärare och 
människor som arbetade inom det huvudämne som studenterna hade valt. Forskarna 
diskuterade kring detta resultat som att det möjligtvis kunde berott på att studenten inte 
frigjort sig från sina föräldrars påverkan över dem som gjorde att valet av huvudämne blev så 
mycket osäkrare. 

Sebald (1986) visade hur ungdomar tenderar att diskutera vissa ämnesområden med 
föräldrar och andra med sina kamrater (peers). Ämnen som ansågs vara mest 
föräldraorienterade är om ungdomen ska läsa vidare på eftergymnasial utbildning där 60% av 
ungdomarna vänder sig till föräldrar med dessa frågor samt framtida karriärval där 57% 
vänder sig till föräldrarna. Beträffande ekonomi så vänder sig nära hälften av ungdomarna till 
sina föräldrar. I relation till detta var det endast 13% som vände sig till vänner i frågor 
gällande ekonomi. Beträffande ämnen där ungdomarna vände sig till vänner så var de mest 
vanligt förekommande frågorna de om sociala tillställningar och vilka klubbar man skulle 
ansluta sig på 70% respektive 63% samt 55% när det kom till hur man ska klä sig. Det var 
alltså vid utbildnings- yrkes- och ekonomiska frågor som elever vände sig till föräldrar och 
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när det gällde socialt relaterade aktiviteter var ungdomarna mer inriktade mot vänner. 
 
 
Kamraters påverkan på tonåringars gymnasie- och yrkesval 
 
I en studie av Wilks (1986) rangeras föräldrar och kamrater i samma ålder av 
intervjudeltagarna som viktigast i deras liv. Intervjudeltagarna var i övre tonåren och det 
belyses i studien att 66% av dem bodde hos sina föräldrar och att detta kan ha påverkat 
resultatet. Det visade sig här även att både manliga och kvinnliga respondenter tenderade att 
nämna kamrater av samma kön när de rangordnade personer. 

Amerikanska universitetsstuderande (17-22 år) deltog i en undersökning av Felsman och 
Blustein (1999) där ungdomars tillgivenhet till vänner studerades ur ett 
karriärutvecklingsperspektiv. Det visades i studien hur de personer med högre tillgivenhet 
(attachment) samt större förmåga till intima förhållanden till kamrater hade utvecklats mer ur 
ett karriärperspektiv än de som inte visade på sådana resultat i testen. Denna utveckling 
yttrade sig i att de hade utforskat sina karriärmöjligheter mer och kände sig övertygade på sitt 
karriärmål. Tillgivenhet till sin mor, men dock inte till sin far, visade sig också ha betydelse 
för dessa två. Författarna menar att resultatet antyder att:”...supportive and intimate 
friendships represent facilitative factors in negotiating the career development tasks of late 
adolescence” (p. 291). Dock reserverar sig dessa inför denna tolkning av resultatet då 
samvariationen mellan tillgivenhet till kamrater och karriärutveckling var modest. 

En studie som stödjer Felsmans och Blusteins resultat med att tillgivenhet till kamrater har 
ett positivt samband med övertygelse om ett karriärmål, är den av Falconer och Hays (2006) 
där vad som påverkar afro-amerikanska collegestuderandes karriärutveckling studerades med 
syftet att ta reda på vilken form av karriärstöd som det finns behov av. Deras studie visade på 
att kamrater stödde och gav möjligheter för respondenterna att klara av svårigheter och 
funderingar kring karriär samt att det fanns ett behov av mentorer hos studenterna. 

 Att ungdomar använder sig av kamrater i sin karriärutveckling visar sig även i en studie av 
Kracke (2002) där kamraters påverkan på respondenterna visar sig i informationssökande- och 
utforskandebeteenden vad gäller karriär. Påverkan yttrade sig i att interaktion med kamrater 
vad gäller karriärrelaterade ämnen bidrog till att förklara den förändring på 
karriärutforskarbeteenden som registrerades under den ca 18 månaders långa studien.  Med 
karriärutforskarbeteenden syftades det i denna studie till mätning av personens utforskande av 
sina tankar kring karriärrelaterade ämnen, systematiken i personens informationsinsamling 
och till frekvensen i personens insamlande av karriärinformation i dennes kontext. 
 
 
Studievägledares påverkan på tonåringars gymnasie- och yrkesval 
 
Vikten av en god relation mellan elev och karriär- och studievägledare belyses i en studie av 
Masdonati, Massoudi och Rossier (2009). Att det fanns en god relation emellan de båda, 
vilken mättes med Working Alliance Inventory (WAI), visade sig i studien bidra till effektivare 
karriärvägledning, detta i jämförelse med en kontrollgrupp som inte fick någon 
karriärvägledning. WAI består av frågor kring kategorierna överensstämmelse mellan klient 
och studievägledare kring mål, vad som behöver göras för att nå målen samt styrkan i 
relationen individerna emellan (Hovarth & Greenberg, 1989). Att relationen mellan klient och 
studievägledare bidrog till effektivare karriärvägledning kunde befästas då det fanns ett 
positivt samband mellan att eleven kände sig tillfreds med yrkes- och studievägledningen och 
resultaten i WAI (Masdonati et.al). Resultaten i WAI korrelerade negativt med faktorn 
”svårigheter med karriärbeslut” (SKB) vilket innebär att klienterna upplevde att det var lättare 
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att fatta beslut kring sin karriär efter att karriärvägledningen var avslutad. Instrumentet som 
används för att mäta SKB, Career Decision Difficulties Questionaire, består av 3 kategorier 
med totalt 10 subkategorier. 

Studievägledares betydelse för elever i gymnasieålder belyses i en studie av Melhus, 
Hershenson och Vermillion (1973). De studerade skillnaderna i påverkan på yrkesplaner 
mellan ”high readiness”-studenter och de som var ”low readiness”. Uppdelningen de två 
emellan baserades på elevernas uppmätta coping skills vad gäller skolarbete samt personlig 
coping skill. Ett datorprogram, CVIS, med funktionen att hjälpa elever komma fram till vad 
de vill bli och individuell studievägledning var de två metoder som jämfördes för att se vilken 
som var mest effektiv. Resultatet visade att ingen av grupperna ”low readiness” eller ”high 
readiness” visade någon påtaglig förändring i yrkesplaner av datorprogrammet. Dock 
uppvisade studenter i gruppen ”low readiness” större förändring i yrkesplaner jämfört med de 
i ”high readiness” efter individuell studievägledning. Kring resultatet diskuteras att det skulle 
kunna vara så att det är faktorn ”bristande inre motivation” bland de i gruppen ”low 
readiness” som gör att individuell studievägledning visar på större resultat. Detta då de kanske 
behöver en yttre part för att få till en förändring/påverkan på yrkesplaner. Dock konkluderas 
det att ytterligare forskning behövs för att dra en sådan slutsats. En slutsats som dras är dock 
att om det är brist på studievägledningstid till studenter så bör ”low readiness”-studenter få 
mer individuell studievägledning än de studenter som hör till den andra gruppen då de har 
större behov av just den sortens studievägledning. 
 
 
Prestige/status betydelse för tonåringars gymnasie- och yrkesval 
 
Vad gäller ungdomars bild av olika arbeten verkar denna främst skapas från tredje till nionde 
klass vilket sammanfaller med att föräldrarna har som mest kontroll över barnen upp till 
denna ålder (Bryant, Zvonkovic & Reynolds, 2006). Walls (2000) visade att när ungdomar 
från tredje till tolfte klass (tredje året på high-school) skulle rangordna 20 arbeten efter vilka 
de tyckte mest om så var det yrken med högst status (r = .42), är mentalt svåra (r = .39), ger 
bra betalt (r = .38) och kräver lång utbildning (r = .36) som hamnade i topp. Det var alltså 
yrken som eleverna tyckte hade dessa egenskaper som sågs som favoriter. Arbeten med 
betoning på de andra två faktorerna fysiska krav (r = .09) och de som var lättast tillgängliga (r 
= .05), var de som korrelerade minst med vilka eleverna tyckte om. 

Beroende på hur mycket individen behöver kompromissa med sitt val, får prestige en 
annan betydelse, pekar en amerikansk studie av Blanchard och Lichtenberg (2003) på. Den 
visade att de testdeltagare som hamnade i en grupp där de fick rangordna åtta yrken som de 
tidigare kategoriserat som ”oacceptabelt karriärval” för sig själva, prioriterade prestige och 
kön som viktigare än intresse. De som fick rangordna åtta yrken som de såg som 
”acceptabelt” karriärval prioriterade intresse, sedan prestige och sist kön. Med kön menas att 
individen prioriterar ett yrke för sig själv utifrån vad de ser som lämpligt i förhållande till sitt 
kön. Studien visade att för de som väljer karriär där de inte har fått kompromissa med vad de 
föredrar så är intresse signifikant viktigare än prestige. När de väljer karriär där de tvingas 
kompromissa så hamnar intresse längst ner i prioriteringen och kön och prestige ses som 
viktigast. 

De värderingar som är vanligast förekommande då personer ska rangera olika yrken har 
studerats och satts ihop till en modell bestående av inre värderingar, yttre värderingar, sociala 
värderingar samt prestige (Ros, Schwartz & Surkiss, 1999). Denna modell användes i en 
studie av Duffy och Sedlacek (2007) för att ta reda på vilka faktorer som förstaårs 
collegestudenter bedömde som viktigast för sina karriärval i ett långt perspektiv. Resultaten 
visade att instrinsic values (intresse och självbestämmande i fokus) och hög lön värderades 
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som högst med 29 respektive 20%. Att ge tillbaka till samhället och prestige låg på 15 
respektive 12%. Att arbeta med människor, göra snabb karriär, oberoende och jobbtillfällen 
fick alla under 7%. Ett samband mellan att sikta på avancerad examen (master, doktor) och 
prestige hittades. De som aspirerade till att endast ta en bachelor´s examen tenderade i sin tur 
att fokusera på intrinsic values. Författarna diskuterar kring resultatet, att studenter som vill 
läsa på master-doktornivå har en betoning på prestige, som att prestigefyllda arbeten oftast 
kräver mycket utbildning och att det är därför som denna tendens visade sig. 
 
 
Maslows self-actualization 
 
I denna studie ingår begreppet självförverkligande och det belyses utifrån Maslow's self-
actualization (självförverkligande). Vad självförverkligande i denna studie syftar till är 
Maslow's definition av begreppet:"...önskan till självuppfyllande, tendensen att bli 
förverkligad utifrån vad individen potentiellt är. Denna tendens kan beskrivas som önskan att 
bli mer och mer av vad man är, att bli allt man är kapabel att bli” (Maslow, 1943, s. 382). 

Abraham Maslows teori om motivation hos människan har fått stort genomslag inom 
psykologin. Han motsatte sig den motivationsteori som hade sin grund i Freud´s studier av 
mentalpatienter. Maslow studerade istället den procent av amerikanska collegeungdomar som 
han såg som friskast. Det var utifrån dessa studier samt mindre empiriska studier av 
framstående kända personer genom den mänskliga historien som han utvecklade sin 
motivationsteori. En central del av hans motivationsteori är den behovshierarki som han 
utvecklat.  Maslows behovshierarki består av fem olika nivåer/behov. Från de mest basala och 
uppåt ordnas de i följande ordning: fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap 
och tillhörighet, behov av självuppskattning/självkänsla samt den översta; självförverkligande 
(Maslow, 1987).  

Behovshierarkin är uppbyggd så att när ett behov tillfredsställts så är det nya behov som 
ligger högre upp på behovsskalan som hamnar i fokus för individen. De behov som har 
tillgodosetts har inte längre en direkt påverkan på individens beteende så som den hade 
tidigare då det nu istället är nya ”högre” behov som individen känner ett behov av att 
tillfredsställa. Vad det innebär att avancera från en nivå till en högre är att man går från en 
betoning på fysiologiska behov till mer sociala behov. Den framåtskridande utvecklingen kan 
dock komma att ändras om någonting i personens liv förändras, till exempel om man förlorar 
jobbet och får svårigheter med att försörja sig själv. Individen kan då ”falla tillbaka” från till 
exempel ”behov av uppskattning” till ”behov av trygghet”. Det ska tilläggas att det inte menas 
att individen, när den fått ett behov tillfredsställt, helt plötsligt finner sig stående inför det 
nästföljande behovssteget i behovshierarkin. Det är istället så att individen kan känna av 
många olika behov på skalan men att denne endast kan avancera till nästkommande nivå i 
hierarkin (Maslow, 1987). 

Det som skiljer den översta nivån i behovshierarkin, självförverkligande, från de övriga är 
att det här inte handlar om att söka utanför sig själv för att få behov tillfredsställda utan det är 
istället introspektion som är karaktäristiskt för detta stadium genom att man söker inåt för att 
hitta det man behöver. För att förtydliga: ”...self-actualization is growth-motivated rather than 
deficiency-motivated” (Maslow, 1987, p. 66) samt ”Self-actualization is intrinsic growth of 
what is already in the organism, or more accurately of what is the organism itself.”(p. 66). 
Självförverkligande kan även förklaras som att bli allt vad en individ kan bli och att det inte 
går att generalisera vad självförverkligande innebär utan att varje individ har potential att 
förverkliga sig själv utifrån dennes egna förutsättningar (Maslow, 1987). Maslow(1943) 
beskriver olika uttryck för självförverkligande som t.ex. att vara en ideal förälder, att uttrycka 
sig genom konst samt genom idrott mm. 
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I en studie av Betz (1982) undersöktes skillnader utifrån Maslows behovshierarki mellan 
de tre grupperna amerikanska hemmafruar, kontorsarbetare och kvinnor anställda inom mer 
akademiska yrken och chefsyrken (professional-managerial). Det visade sig, som väntat, att 
hemmafruarnas fokus låg mer på trygghetsbehov och behov av gemenskap och tillhörighet 
jämfört med de andra två grupperna. Utifrån detta drogs slutsatsen att kvinnor som är 
beroende av någon annan för att få sina behov uppfyllda lägger större vikt vid mer 
grundläggande behov jämfört med de två andra grupperna. Vad gäller de högre nivåerna, 
självuppskattning/självkänsla och självförverkligande, så var det inte lika stora skillnader de 
tre grupperna emellan då resultatet visade att självuppskattning/självkänsla prioriterades mest 
av de som arbetade med akademiska yrken och chefsyrken professional-managerial. Därefter 
kom kontorspersonal och hemmafruarna i fallande skala. Självförverkligande rankades som i 
princip lika viktigt de tre grupperna emellan och låg i topp jämfört med de andra behoven. 
Detta gick emot hypotesen att självförverkligande skulle vara viktigast för professional 
managerial och minst viktigt för hemmafruar, med kontorsarbetare däremellan. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka några olika faktorers betydelse för elever i nionde 
klass för deras gymnasie- och yrkesval. Den första frågeställningen handlade om hur eleverna 
upplever föräldrars, kamraters, studievägledares och statusens påverkan på det val till 
gymnasiet eleverna gjort och det yrke de är intresserade av. Den andra frågeställningen gällde 
om eleverna ser sitt tilltänkta arbete som ett arbete som kunde utveckla dem själva som 
personer, d v s självförverkligande. Den tredje frågeställningen handlade om att se om det 
finns några likheter och skillnader mellan de elever som är intresserade av att studera på 
högskola och de som är intresserade av att gå en yrkesutbildning och inte har något intresse av 
att studera vidare.  Detta kom att göras utifrån faktorerna i de två första frågeställningarna  
och det  analyserades även skillnader utöver dessa faktorer. 
 
 

Metod 
 
Till denna studie valdes en kvalitativ metod framför en kvantitativ. Detta pga. att 
undersökningens syfte är att försöka ta reda på hur elever upplever de olika faktorernas 
påverkan på sitt val till gymnasiet och av yrke. En kvantitativ metod skulle kunna medföra 
risken att studien begränsades då kvantitativ datainsamlingen inte ger samma möjlighet som 
en kvalitativ metod att få fram en bredd i datan utifrån elevernas upplevelse. 
 
Deltagare 
 
Enkäter delades ut till ca. 400 elever i nionde klass på två skolor med syfte att utifrån denna 
studies syfte finna passande personer att intervjua. Enkäterna delades ut i en mellanstor stad i 
Svealand och eleverna som hade sökt gymnasieutbildning skulle få antagningsbesked om ca 
tre månader. Då inte tillräckligt många elever fanns tillgängliga för att intervjuas utifrån de 
första 400 enkäterna kontaktades ännu en skola där ytterligare ca. 200 enkäter delades ut. 
   Enkäterna som urvalet till intervjuerna gjordes ifrån frågade om eleven planerade att läsa på 
gymnasiet och i sådana fall, vilken utbildning eleven planerade att läsa. Det frågades vidare 
om högskolestudier var planerade och vilken utbildning som då var intressant för eleven. 
Urvalet till intervjuerna gjordes genom att de som var intresserade av yrkesutbildning på 
gymnasiet men ej av att studera vidare efter gymnasiet valdes ut till en grupp. Till den andra 
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gruppen valdes det ut elever som visste vilken utbildning de ville läsa på högskolan. Detta för 
att sålla bort de individer som mer har en tanke kring att ”högskola bör man gå” snarare än en 
riktig plan och att därigenom få till en genuin skillnad de två grupperna emellan vad gäller 
ambitionsnivå kring studielängd. 
 Alla deltagare var 15 år och könsfördelningen var fem män och tre kvinnor. 
Könsfördelningen mellan grupperna var fyra unga män i den yrkesgymnasieintresserade 
gruppen respektive tre unga kvinnor och en ung man i den högskoleintresserade gruppen. 
 
Material 
   
Faktorerna som valdes till denna studie är olika väl undersökta. Föräldrars påverkan på studie- 
och yrkesval var det inga svårigheter att hitta tidigare forskning på och även kamraters 
påverkan fanns det en del studier om. Status/prestige samt studievägledares påverkan var det 
inte lika lätt att hitta forskning på medan självförverkligande är ett outforskat område vad 
gäller koppling till tonåringars studie- och yrkesval. 

Enkäterna frågade kring ålder, kön, om de visste vilket program de ville gå på gymnasiet 
och i sådana fall vilket detta var samt om de var intresserade av att gå på högskola och i 
sådana fall vilken utbildning. 

Intervjuerna inleddes med öppna frågor kring tankar och känslor angående gymnasievalet 
och yrkesaspirationer. Exempel på dessa frågor är: ”Hur känns det nu efter gymnasievalet?” 
och ”Vad känner du är det som gör att du är intresserad av just detta gymnasieval och yrke?” 
etc. Detta för att få fram mer allmänna tankar hos eleven kring gymnasievalet och det yrke det 
leder till. Därefter ställdes frågor uppdelade efter de kategorier som är aktuella för denna 
uppsats (föräldrar, vänner, studievägledare, status och självförverkligande). Det utgicks ifrån 
öppna frågor men mer slutna frågor kunde komma att användas när detta behövdes för 
forskningssyftets skull. Exempel på frågor som ställdes var: Föräldrar: Upplever du att dina 
föräldrar har mycket att säga till om vad gäller din framtid eller är det helt upp till dig? På 
vilket sätt? Tror du att du påverkats mycket av vad dina närmsta anhöriga jobbar med i ditt val 
av utbildning? På vilket sätt? Vänner: Tror du att du påverkats av dina vänner när du ska välja 
utbildning? På vilket sätt? Är det viktigt för dig att du går gymnasiet tillsammans med dina 
vänner? Varför då? Studievägledare: Har du fått någon hjälp av studievägledare, i sådana fall 
på vilket sätt? Har du ändrat ditt intresse efter att du gick hos studievägledare? Status: Hur 
viktig är status, som kommer av ett visst yrke, för dig? Är statusen i detta yrke något som 
lockar dig? Varför då? Självförverkligande: Vad är det som får dig att känna att du utvecklas 
som person? Hur mycket handlar ett jobb om att tjäna pengar eller bara ha något att göra och 
hur mycket handlar det om att utveckla dig själv som person? 
 
Procedur 
 

Kontakt togs först med skolornas rektorer, vilka i sin tur lämnade över kontakten till 
studievägledaren på sin skola. Studievägledarna var sedan behjälpliga med att dela ut 
enkäterna till elever i nionde klass vilka fyllde i dem på lektionstid. När individer som var 
intressanta utifrån studiens syfte hade sållats ut utifrån enkäterna, kontaktades dessa för att 
svara på om de var intresserade att intervjuas. I samband med detta informerades de om 
studiens syfte, att diktafon skulle användas för att spela in intervjuerna, att konfidentialitet 
skulle råda samt att de skulle erhålla en biocheck till ett värde av 70 kronor som ett tack för att 
de ställt upp på intervjun. Plats för intervju var det fritt upp till respondenterna att bestämma 
vilket ledde till att de flesta intervjuer, pga. bekvämlighet, tog plats i deras respektive skola. 
Innan intervjuerna informerades deltagarna ännu en gång kring konfidentialitet samt att de 
kunde avbryta intervjun närhelst de ville om de kände för det. Intervjudeltagarna blev 
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informerade om att syftet med studien var att ta reda på hur elever i nionde klass tänker kring 
sitt framtida studie- och yrkesliv och att materialet endast skulle användas till denna studie 
och inget annat. Intervjuerna varade mellan 40 och 75 minuter. Efter intervjun fick de 
information om studiens egentliga syfte. 
 
 
Databearbetning 
 
Det insamlade intervjumaterialet transkriberades och efter detta användes det angreppssätt på 
analys som Kvale (2009) tar upp kring meningskoncentrering. Analysen började med en 
genomläsning av intervjuerna för en helhetsbild. Därefter togs meningsenheter ut för att sedan 
omformas i kortare teman. I nästa steg knöts meningsenheterna till syftet genom att frågor 
ställdes till materialet. ”Tyder detta på en upplevelse av föräldrars, kamraters, 
studievägledares, statusens påverkan?”, ”visar detta på att eleven ser sitt tilltänkta arbetet som 
något denne kan förverkliga sig själv genom?” och ”vilka likheter och olikheter finns mellan 
grupperna”  var frågor som ställdes till meningsenheterna. Det material som visade sig vara 
relevant utifrån syftet sammanfördes sedan och redovisades i resultatdelen. 

Grupperna jämfördes med varandra i relation till de fyra faktorerna och självförverkligande 
genom att skillnader och likheter togs ut ur datan.  

Då det inte hittades något färdigt mätinstrument av självförverkligande utifrån 
intervjustudier så utgicks det här istället utifrån ord som kan relateras till Maslows definition 
av självförverkligande. Ord som påminner om ”utvecklas” och ”växa” samt formuleringar 
som ”bli vad man som mest kan bli” och ”leva ut sin fulla potential” har använts i denna 
studie. 
 
 

Resultat 
 
 
Frågorna som ställdes till deltagarna gällde påverkande faktorer till valet (från föräldrar, 
vänner, studievägledare, statusaspekter) och om arbetet troddes leda till självförverkligande. 
Resultaten från analysen av dessa svar redovisas först. Därefter följer sökandet av tecken på 
tankar kring självförverkligande och skillnader mellan de båda elevgrupperna; de som valt 
yrkesutbildning och de som via gymnasiestudierna siktade mot akademiska 
yrken. 
 
 

Hur föräldrars påverkan på yrkes- och gymnasievalet upplevs av eleverna 
 
Utifrån det som tas upp av intervjupersonerna(IP) gällande påverkan från föräldrar så kan 
detta delas in i de två kategorierna föräldrars åsikter och indirekt påverkan. Några betydande 
skillnader mellan de två grupperna vad gäller föräldrars påverkan gick inte att finna. 
 

Föräldrars åsikters påverkan. Alla åtta IP upplevde att deras föräldrar skulle stödja dem i 
vad än de väljer. Överlag så är det ingen som tar upp att deras föräldrar har försökt ”pusha in” 
dem på någon utbildning, utan endast att vissa föräldrar har uttryckt åsikter och gett förslag på 
utbildningar och yrken som de tycker skulle passa.  
YG1 (YG= yrkesgymnasieintresserade): ”De är glada så länge jag hittar någonting att göra. 
De tycker om det här, att jag kommer in med en inställning som är bra och att jag gör något 
som jag verkligen tycker om.” 
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YG1 på frågan om föräldrar har ”pushat” honom åt något visst håll: ”Nej, snarare tvärt om, de 
har försökt hjälpa mig göra det jag vill göra om man säger så”. 
H2 (H= högskoleintresserade) angående om hon hade sagt till sina föräldrar att hon ville bli 
frisör: ”Ja, jag tror inte att det skulle göra så mycket. Bara det är det som jag vill göra så tror 
jag att det skulle vara okej för dem. Eller jag vet att det skulle vara okej för dem!” 
H4: ”Pappa tycker jag ska jobba med datorer. It, ingenjör eller något sådant där. Men det vill 
jag inte riktigt... han är programmerare men det lockar inte mig”. ”Jag hade kunnat välja 
vilken utbildning som helst och de hade inte sagt att ”det tycker vi inte att du ska gå”. 
 

Föräldrars indirekta påverkan. Vad gäller påverkan från föräldrar genom uppväxt i deras 
närhet så är det få av deltagarna som kan känna igen sig i att deras intresse skulle ha kommit 
från denna påverkan och resonerande kring att deras kontext skulle ha påverkat deras val 
fanns inte hos majoriteten av deltagarna. De vanligaste resonemangen och svaren gällande om 
föräldrar påverkat deras val på detta sätt är: 
YG3: ”Nej, jag tror inte att jag påverkats någonting faktiskt” 
H1: ”Nej det har jag nog inte, inte speciellt mycket. När man var liten då ville man vara som 
mamma o pappa, då ville jag jobba inom det. Sen har jag ändrat mig och det har inte 
påverkats utan det är någonting jag valt själv.” 

Undantag från detta fanns hos H2 som på frågan om vad denne tror är det som lett fram till 
valet av detta yrke sa: ”Det är nog mycket såhär människor i min omgivning. Jag tror att man 
påverkas av vad föräldrarna gör och så...”. På frågan om vad H2 känner är det som påverkar 
henne mest i vad hon vill bli: ”Det är nog min mamma tror jag, för det var då jag insåg att 
jag ville arbeta med barn, för hon arbetade på dagis.” 
 
 
Hur kamraters påverkan på yrkes- och gymnasievalet upplevs av eleverna 
 
Det som kom fram under analysen av intervjuerna kan delas in i två kategorier. Dessa är hur 
IP trodde att kamraternas val av utbildning och yrke påverkade deras eget val och hur de 
trodde att kamraternas åsikter om valet av yrke och utbildning påverkade dem. Intervjuerna 
visade tydligt att endast en av de åtta respondenterna såg sina kamrater som något som 
påverkat deras val eller intresse. Denna påverkan var genom kamraters åsikter om valet av 
yrke. Det fanns ingen betydande skillnad mellan de två grupperna på någon av de två 
kategorierna. 
 

Kamraters val till gymnasiet och IP:s upplevda påverkan på sitt eget val utifrån dessa. När 
det gäller om IP påverkats av vad deras vänner valt för utbildning så var det ingen av de åtta 
som tyckte att de hade påverkats av sina vänners val. Inställningen bland de som skulle börja 
ensam i en ny klass på gymnasiet var annars att det kändes ”nervöst”, ”spännande” och ”kul 
att träffa nya människor”.  
YG1 på frågan om denne skulle valt annan utbildning om denne inte haft några vänner som 
sökt samma utbildning: ”Jag, vet inte, nej, jag tror faktiskt inte det. Det skulle säkert funnits 
en tanke i det men jag skulle säkert ha valt det ändå.” 

Andra kommentarer angående om vänners val av utbildning har påverkat dem: 
H1: ”Jag tycker väl det är läskigt att börja i en ny klass själv men det är ju den utbildning 
som jag vill gå. Då påverkas jag inte av vad andra har valt.” 
H3: ”Nej, jag tror inte att det skulle påverka mig så mycket om jag skulle gå ensam. Det 
känns som att jag känner denna skola mer då jag hört mycket från mina brorsor och mamma 
och så så nej.” 
Intervjuare (I): ”Så, om den person som du kände som ska läsa samma utbildning skulle 
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bestämma sig för att läsa något annat, skulle du fortfarande vara intresserad av samma 
utbildning då tror du?” 
H3: ”Ja, det tror jag. Ja.” 
 

Kamraters åsikter och elevers upplevda påverkan på sitt eget val utifrån dessa. En tydlig 
påverkan från IP:s vänners åsikter om olika utbildningar och yrken kunde inte noteras. Ingen 
påverkan utifrån vänners åsikter kändes igen av en majoriteten av eleverna. 
YG1:”Jag tror inte jag, jag har nog inte påverkas alls. Det har varit väldigt rak linje för mig 
eller hur man ska säga.” 
H3: ”Nej, jag tror inte jag påverkats, vi har inte haft sådana diskussioner heller.”  
H1:”Nej det som påverkat mig mest i sådana fall är att jag gått i skolan, med biologi och så. 
Inget med kön vänner föräldrar, etc. har påverkat mig.” 
Det fanns dock en IP som avvek från de övrigas uppfattning om att vänners åsikter inte 
påverkat deras eget val:  
I: ”Vad som påverkat dig till att välja denna utbildning?” 
YG4 ”Jag tror det är mest vännerna.” 
I: ”På vilket sätt tror du att de har påverkat dig?” 
YG4:”Jag vet inte. Att det är roligt. Det är de som går nu som säger att det är kul och så.” 
I: ”Vilka har betytt mest för ditt gymnasieval, är det föräldrar eller vänner?” 
YG4: ”Vänner” 
 
 

Hur studievägledares påverkan på yrkes- och gymnasievalet upplevs av 
eleverna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studievägledaren, ur de flesta IP:s ögon, inte verkar ha 
påverkat deras val av yrke eller utbildning. Undantaget var YG3 som bytte utbildning efter 
samtal med studievägledare: ”Jag hade först tänkt börja på bygg men sen fick jag reda på 
grejer om vvs o då ändrade jag mig”. 

En skillnad som märktes de två grupperna emellan var att två av de 
yrkesgymnasieinriktade ungdomarna inte hade uppsökt studievägledare då de inte tyckte att 
de behövde detta, medan alla i den högskoleintresserade gruppen hade gjort detta. En annan 
skillnad som kom fram i analysen av materialet var att de högskoleintresserade hade ett behov 
av att få reda på vad de skulle läsa för att senare kunna komma in på sina önskade 
utbildningar på högskola. Den påverkan som så gott som samtliga IP tog upp angående 
studievägledarens påverkan på deras val var en hjälp att hitta rätt väg för IP:s redan bestämda 
yrkesambitioner: 
I: ”Hur var det att prata med studievägledare?” 
H1: ”Tja, de gav mig information om de skolor jag var intresserad av och hjälpte mig en hel 
del.” 
I: ”Så har du ändrat din plan mycket sen du pratade med studievägledaren?” 
H1: ”Nej hon frågade i princip vad jag ville bli och då sa jag läkare. Då sa hon att det var 
NV jag skulle gå” 
H2: ”Jag visste att jag ville bli läkare. Och det var ju bara natur man kunde gå om man vill 
bli det - och det visste jag inte, så det var bra att jag gick dit.” 
I: ”Har du fått hjälp av studievägeldaren tycker du?” 
H3: ”Nej, inte speciellt så att hon har haft något inflytande på mitt val eller så utan det var 
mer praktiska saker”... ”Hon hade fixat så att jag fick gå på introduktion på en 
gymnasieskola och så”. 
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Hur statusens påverkan på yrkes- och gymnasievalet upplevs av eleverna 
 
Analysen visade att så gott som alla IP inte såg status som något som påverkat dem i deras 
val. Det som de flesta lyfte fram i fråga om status var att de inte hade valt utbildningen på 
grund av status utan några vanliga teman var istället att det verkade kul, intressant samt att det 
är viktigt att trivas med yrket snarare än att det har hög status. 
   Frågor ställdes som gällde om status på deras framtida yrke påverkat vad eleverna vill bli 
och vilken utbildning de valt. Det noterades ingen påtaglig skillnad de två grupperna emellan 
vad gäller om status hade påverkat dessa val. Önskan om vilket arbete de vill ha i framtiden 
och vilket gymnasium de var intresserade av skiljde sig inte när det diskuterades kring status 
utan synen på status betydelse för eleverna själva speglade sig alltid likartat i både önskning 
om yrke samt utbildning. 

Dessa var några vanliga svar på frågan om och hur status hade påverkat dem i deras val: 
YG1:”Alltså, status gör inte så stor skillnad för mig utan det är vad jag själv tycker om det” 
YG3:”För vissa tror jag att det spelar ganska stor roll men för mig så betyder det inte så 
himla mycket” 
I: ”Läkare har ju en ganska hög status. Är det något som lockar med yrket?” 
H1: ”Nja. Det är ju inget som påverkar mig just så, status. Visst, får man en högre status så 
är väl det något positivt, men det är inte någonting som jag strävar efter, att få så hög status 
som möjligt.” 

Det stora undantaget från övriga IP var H3 som i mottsats till de övriga uttryckte att: ”Ja, 
att ha ett fint arbete, en fin utbildning, en stor utbildning är väl något som man påverkas av, 
att det anses som bra, ingenjör” samt: ”Att folk kanske blir imponerade av att man säger att 
man är civilingenjör, det är väl alltid något som lockar”. 

Även H2 hade ett svar som avvek från de övrigas på frågan om denne skulle vara lika 
intresserad om arbetet hade lägre status då denne tog upp möjligheten att status kan ha haft 
påverkan på denne själv: ”Jag tror att jag fortfarande skulle vara lika intresserad. Men det är 
inte säkert, för man påverkas ju rätt så mycket utan att man tänker på det. Men jag tror det.” 
 
 
Ser eleverna sitt tilltänkta arbete som en väg till självförverkligande? 
 
Intervjuerna visade inte att eleverna såg sitt tilltänkta arbete som en väg till 
självförverkligande och de visade inte heller att det skulle existera någon skillnad de två 
grupperna emellan vad gäller självförverkligande. Detta då det endast var en av åtta IP som 
beskrev sitt tilltänkta yrke i ordalag som i analysen gick att relatera till självförverkligande. 
De flesta IP såg istället arbete som ett medel för att försörja sig själv samt ett sätt för 
människor och sig själv att bidra till samhället ekonomiskt och genom sin yrkesutövning. 
Även vikten av att arbetet är kul togs upp som viktigt. 
H2:”Jag arbetar för att hjälpa till och för att jag ska få, man måste ju jobba så att man får 
pengar och tak över huvudet. Men man kan ju hjälpa till så om människor blir sjuka så finns 
det ju människor där som hjälper till eller om man ska bygga ett hus så behövs det ju 
människor där som gör det” 
H1:”Ja, jag vill väl jobba för att man måste jobba, annars får man inga pengar utan då bor 
man i princip på gatan och det vill jag inte” 
YG2:”Ja, alltså utan pengarna skulle jag kanske inte jobba men där är ju inte bara det som. 
Alltså jag vet inte, jag vill väl ha sådär kul varje dag, eller inte kul men... tycka om det jag 
gör så.” 

Den IP som uttryckte att ett framtida yrke skulle vara en väg till självförverkligande var IP 
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H3. Värt att tillägga kan även vara att denna person även såg hög lön och status som 
eftersträvansvärt för egen del. 
H3:”Ja, det är så också att det är utmaningen att, pusha fram sig så att man utvecklas liksom, 
det är också på NV att pusha fram sig och lära sig nytt så” 
I: ”På vilket sätt, vad menar du med att utvecklas?” 
H3:”Ja, att jag får mer kunskap. Liksom att kunna utmana sig själv. Det är det man gör, när 
man utmanar sig själv så växer man.” 
I: Vad är det som får dig att känna att du utvecklas som person? 
H3:”Att man utmanar sig själv såhär, att jag pushar mig själv. Att jag gör det som känns lite 
svårt så, utmaning så. Känns lite krångligt så att man driver igenom det, Att man alltid bryter 
den här gränsen som man alltid var lite rädd för och så.” 
H3:”Det är väl min vilja att utmana mig själv som gjorde att jag ville ta lite avancerade 
utbildningar som ingenjör och så.” 
 
 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två olika grupperna ? 
 
De vanligaste skälen som IP gav till varför de valt den utbildning och yrke som de gjort var 
kul, intressant, lön/arbetstillfällen, röra på sig/ej sitta still. Det fanns vissa skillnader 
grupperna emellan på dessa begrepp. 
 

Skillnader. De yrkesgymnasieintresserade eleverna hade en betoning på lön/arbetstillfällen 
och inte sitta still/röra på sig. När det gällde skäl till varför de valt en viss utbildning/yrke så 
var några typiska svar: YG3:”Tjäna pengar och ha någonting att göra på dagarna, 
så”...”Jag vet inte, alla säger att det behövs så mycket jobb på vvs och då tror jag man får 
jobb mycket enklare” (jämfört med byggprogrammet). 
YG4: ”Tjäna mycket pengar”. Dock ska det tilläggas att även i denna grupp togs intresse upp 
i lika stor utsträckning som för den högskoleintresserade gruppen. Skillnaden är dock 
prioriteringen emellan grupperna vad gäller lön kontra intresse. De högskoleintresserade i sin 
tur hade alltså en större betoning på intresse för yrket samt även för intresse för ämnen på 
utbildningen. H1:”Att det är bra med pengar och så det är ju något som påverkar såklart men 
inte så mycket som mitt intresse. Det påverkar mest.” samt ”Den största anledningen var att 
jag älskar matte. Jag tycker inte om språk eller så så jag skulle inte vilja gå samhäll”. 
H2:”Jag tror att det är att jag är så pass intresserad som jag är av biologi och att hjälpa 
människor och det. Det är det som har fått mig mest till att vilja bli läkare.”. På frågan om 
H2:s intresse för arbetet styrs av lön och arbetsmarknad eller av intresse: ”Det är nog 90%  
mot 10% tror jag, och att man tjänar bra är som en stor bonus.” 

Ytterligare en skillnad mellan de yrkesgymnasieintresserade och den andra gruppen var att 
tre av de fyra yrkesgymnasieintresserade IP tog upp, inte sitta still på sitt arbete och att röra på 
sig som skäl till deras yrkesval. Detta kom i sin tur inte upp hos någon av de 
högskoleintresserade. YG2:”Ja, jag skulle inte klara något annat sorts jobb tror jag. Sitta 
inne eller så.” 
YG4:”Kontor är tråkigt efter ett tag kan jag tänka mig. Som att sitta i skolan och sitta vid 
bänken kan jag tänka mig”. ”Ehhm, lastbilschaffis skulle jag inte kunna tänka mig. Bara att 
sitta och köra hela dagarna verkar tråkigt.” 

En annan skillnad de två grupperna emellan vad gäller skäl till deras val är att eleverna i 
den yrkesgymnasieintresserade gruppen ser sina möjligheter att klara av en mer renodlat 
teoretisk linje som ganska små samt att de inte är intresserade av de flesta teoretiska ämnena 
eller utbildningarna. Detta i kontrast till de högskoleintresserade eleverna som inte ser några 
problem med att klara av sin utbildning så länge de anstränger sig och som samtidigt uttrycker 
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ett intresse för de teoretiska linjerna. 
I: ”Vilka möjligheter tror du att du har att utföra en gymnasieutbildning svårare än den du 
har valt? t.ex. natur, samhäll?” 
YG1:” Jag skulle nog ha det rätt så svårt för jag har hört att det är ämnen som jag har svårt 
för där.” 
YG4 ”Jobbigt att gå till högskolan”... ”För mycket pluggande.” 
H3:”Ja, jag hoppas att jag ska kunna fördjupa mig i ämnen som jag är mer intresserad av, 
t.ex. fysik, kemi och biologi. Så ja det tror jag i alla fall kan bli än mer” 

Andra skillnader som uppmärksammades under intervjuerna och i analysen var svarens 
utförlighet. De högskoleintresserade var genomgående mer talföra än de 
yrkesgymnasieintresserade. Detta blev som mest tydligt i hur de yrkesgymnasieintresserade 
oftast gav mycket korta svar medan de högskoleintresserade gav längre svar och ibland även 
utvidgade sina svar från den direkta frågan till att förklara andra aspekter av sitt val. 
 

Likheter: De stora likheterna de två grupperna emellan var hur så gott som alla IP hade en 
stark betoning på att arbetet skulle vara kul och intressant.  
YG3:”Det ska ju vara roligt och intressant och så man ska ju kunna lära sig nya grejer och så 
och tjäna pengar och så.” 
I: ”Intresset för yrket och hur kul du tycker att det är kontra det att du får lön direkt du går ut 
gymnasiet i princip, vad betyder mest?” 
YG4: ”Det är mest för att det är roligt.” 
H1:”Det är att jag vill ha kul, det är det som påverkat mig mest till att jag vill bli läkare.” 
 
 
 

Diskussion 
 
Med urvalet de som var intresserade av yrkesutbildning på gymnasiet men ej av att studera 
vidare efter gymnasiet i en grupp samt elever som visste vilken utbildning de ville läsa på 
högskolan i en annan grupp visade studien på att en klar majoritet av de intervjuade eleverna i 
nionde klass inte upplever att de har påverkats av föräldrar, vänner, status och 
studievägledare. Föräldrarnas påverkan upplevde eleverna som obefintlig vad gäller att de 
skulle ha försökt få in eleverna på en utbildning som eleverna själva inte var intresserade av. 
Att de skulle ha påverkats indirekt genom att ha växt upp med sina  föräldrar var det endast en 
av eleverna som tog upp. Vänners påverkan genom åsikter eller att de skulle välja en annan 
utbildning upplevdes inte heller ha påverkat dem. Att de kunde bli ensamma i en ny klass sågs 
mer som att det var nervöst men spännande. När det kommer till statusens påverkan på deras 
val upplevdes det av eleverna som att det var deras egen åsikt om utbildningen och yrket som 
betydde något, inte vad dessa hade för status. Enda avvikelserna var en person som tyckte att 
det hade betydelse samt en annan som trodde att statusen inte påverkat denne men som 
teoriserade kring att man kanske påverkas omedvetet.  Studievägledaren upplevdes av 
eleverna mer som en person som kan guida dem rätt vad gäller praktiska aspekter av 
yrkesvalet. Att studievägledningen skulle ha påverkat deras val eller intresse var det endast en 
av de yrkesgymnasieintresserade eleverna som uppgav. I detta fall rörde det sig om 
information gällande framtida arbetsmarknad som fick eleven att ändra sig. Eleverna ser inte 
sitt arbete som en väg till självförverkligande. Det är istället ”att försörja sig”, ”bidra till 
samhället” och ”ha kul” som tas upp till vad de vill få ut av sitt framtida arbete. Likheterna de 
två grupperna emellan är att de båda ser sitt framtida yrke som något som ska vara kul och 
intressant. Skillnader dem emellan rörde att de yrkesgymnasieintresserade tog upp att röra på 
sig och lön/arbetstillfällen som en viktig del till sitt gymnasie- och yrkesval. De 
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högskoleintresserade å sin sida har en starkare betoning på intresse i sitt val och att de 
teoretiska ämnena på gymnasieutbildningen intresserar dem. Övriga skillnader som framkom 
under intervjuerna var att de högskoleintresserade var mer talföra än de 
yrkesgymnasieintresserade. 

Utifrån studiens första syfte, att ta reda på elevernas uppfattning av vad som fått dem att 
göra det val till gymnasiet de gjort och vad som fått dem intresserade av ett visst yrke, kom 
det fram resultat som visar en diskrepans gentemot tidigare forskning på dessa områden. Detta 
tog sig bland annat uttryck i att eleverna, med endast något undantag, inte såg sina föräldrar 
som något som påverkat dem i deras val till gymnasiet eller vilket yrke de är intresserade av. I 
kontrast till detta visar studier av Orndorff och Herr (1996), Kotrlik och Harrison (1989) och 
Whiston och Keller (2004) hur föräldrar faktiskt har en betydelse för ungdomars val i 
karriärfrågor samt karriärutveckling.  Det kan utifrån resultatet i denna studie (med ingen 
upplevd påverkan av föräldrar från elevernas sida) samt resultatet i studien av Saba och 
Jodi(2009), ges anledning att fundera kring social-cognitive career theory med sin betoning på 
self-efficacy och dess betydelse för elevers karriärval. 

Elevernas upplevelse av vänners påverkan på deras val av gymnasieutbildning och deras 
intresse av ett visst yrke var att någon sådan påverkan inte existerade, med dock ett undantag. 
Varken att vänner genom sina åsikter om den utbildning eleven var intresserad av eller att de 
inte skulle få gå en utbildning tillsammans med sina vänner hade någon påverkan på deras val 
enligt dem själva. Till denna studie har det tyvärr inte hittats några tidigare studier vilka berör 
vänner och karriärval tillräckligt väl för att visa några skillnader eller kunna leda till 
paralleller dessa emellan. 

Statusen på yrket de var intresserade av eller statusen på utbildningen var inget som 
eleverna såg hade påverkat deras val eller intresse. Dock fanns det även här ett undantag då en 
av eleverna menade att det var lockande att andra människor kanske blir imponerade av att de 
vet att man är civilingenjör. Walls (2000) och Durr och Tracey  (2009) visar dock upp en 
utifrån denna studies resultat, avvikande bild av statusens betydelse i karriärvalet. Det är en 
bild där status har en viktig roll i karriärvalet samt i vad som ses som ett arbete som man 
föredrar. I jämförelse med tidigare studier är det resultaten i Duffy och Sedlaceks (2007) 
studie som drar åt samma håll då 29% av deltagarna såg intrinsic values som viktigast för sina 
karriärval medan endast 12% såg prestige som viktigast. Något som kommer diskuteras 
senare under denna rubrik är brister med denna studie. Här ses just statusen som en viktig del 
i det att detta kan vara något som är känsligt att erkänna då diskursen i samhället snarare visar 
på att status inte är något som är ”fint” att sträva efter. Detta kan tänkas ha haft en påverkan 
på intervjudeltagarna i det att statusens betydelse för dessa kan vara större än de kanske 
medgav under intervjuerna. 

Studievägledares påverkan på elevernas val eller intresse var inte heller det något som 
eleverna gav en bild av, med undantaget av en elev som bytte utbildning med stor hjälp av 
studievägledares vägledning. Den påverkan som dock var mycket vanligt förekommande hos 
de individer som hade besökt studievägledaren var att de fick praktiska råd för hur de skulle 
gå tillväga för att kunna nå det yrke som de var intresserade av. Det verkar alltså som att även 
om elever inte upplever att studievägledaren har bidragit till vägledning kring deras yrkes val, 
är betydelsen stor vad gäller att ha någon med större erfarenhet och kunskap om arbets-
/vuxenlivet än eleverna själva. Detta för att eleverna då har någon med kunskap om arbetslivet 
som kan ge mer praktiska råd om hur de ska nå sitt tilltänkta yrke. Tidigare studier kring 
studievägledare berör inte direkt resultatet i denna studie och några slutsatser kan därav inte 
dras med liknande studier. 

I analysen av intervjuerna framträdde en bild där skäl till så gott som alla elevers 
gymnasieval samt yrkesintresset var att det uppfattas som ”intressant” och ”kul”. Även här 
kan Duffy och Sedlaceks (2007) resultat jämföras med denna studie då intrinsic values var det 
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som värderades högst av deltagarna när de frågades om värderingar bakom deras karriärval i 
ett längre perspektiv. En slutsats som skulle kunna dras är att eleverna i denna studie har gjort 
ett val baserat på passion inför ett visst yrke vilket kan ses som positivt ur perspektivet att man 
ska hitta ett arbete som man trivs med och inte endast något som man får bra lön av. Det finns 
dock risker med att dra en sådan slutsats. Detta då det finns en inte alltför oansenlig risk att 
uttryck rörande att det är ”intressesant” och att det är ”kul” är något som används då eleverna 
inte riktigt vet varför de gjort de val de gjort. Dessa två formuleringar kan i sådant fall vara 
lättare att ta till än att sitta och analysera sig själv i en intervjusituation. Då intresse påminner 
om Maslows definition av självförverkligande med att söka sig inåt skulle detta kunna tolkas 
som ett tecken på att detta faktiskt finns hos intervjupersonerna. Dock görs detta inte här då 
samtidigt som intervjupersonerna uttryckt att arbetet ska vara intressant och kul, har samma 
personer även sagt att trygghet och det ekonomiska incitamentet väger tungt och ibland även 
tyngre än deras intresse. 

När det gäller skillnader de två grupperna emellan var de tydligaste att de yrkesgymnasie- 
intresserade eleverna hade en starkare betoning på vikten av lön/arbetstillfällen och att inte 
sitta still utan de vill röra på sig i sitt arbete och i sin utbildning. ”Att röra på sig” lyftes fram 
både som den fysiska aktiviteten i sig samt som att ha en större frihet i arbetet.  En koppling 
mellan att vilja ha ett arbete där man får röra på sig och att ha svårigheter/inget intresse för 
teoretiska studier kan tänkas finnas. Måhända ser dessa elever ett arbete där de får röra på sig 
(ett praktiskt arbete) som en motsats till de arbeten som kräver studier de har svårigheter/inget 
intresse i. Om inga svårigheter eller intresse fanns där vad gäller teoretiska studier, skulle 
behovet att röra på sig fortfarande finnas där? Om värderingar vad gäller olika yrken tas in i 
beräkningen så kanske en viss rationalisering pågår från de yrkesintresserade elevernas sida? 
De kanske är medvetna om att de inte har förmågan att klara av mer teoretiskt inriktade 
studier och hittar därför nackdelar med det valet framför en yrkesutbildning. De 
högskoleintresserade å andra sidan, med sin större betoning på intresse för utbildningen än 
lön/arbetstillfällen, kanske inte ska ses som mer intressefokuserad i sitt val än de 
yrkesintresserade. Detta då högre studier per automatik i de allra flesta fall innebär en högre 
lön så kanske lön/arbetstillfällen är lika viktigt för denna grupp som det är för de 
yrkesgymnasieintresserade. Skillnaden de emellan är att för högskoleintresserade är hög lön 
en självklar följd av utbildningen vilket i sin tur leder till att i intervjuerna är det intresse, som 
är skälet till deras val, som betonas. 

Vad gäller självförverkligande av ett arbete så togs detta upp endast hos en person, vilken 
var en högskoleintresserad elev. De övriga såg arbetet mest som ett medel för att försörja sig 
själva, ha något att göra på dagarna samt som ett sätt att bidra till samhället. Något som är 
intressant är att den person som framställde sitt arbete som en väg till självförverkligande 
även hade störst fokus på hög lön och status hos de högskoleintresserade eleverna. Detta 
resultat är förvånande då inre värderingar såsom att följa sitt intresse och passion oftast kan 
ses som en motsats till yttre värderingar såsom lön och status. 

För att göra en koppling till karriärutvecklingsteorierna så är Supers teori, med 
självkoncept, av intresse i analysen av respondenternas svar. Respondenternas bild verkade 
inte ha påverkats av föräldrarnas utbildningsnivå utan vad som snarare kom fram, främst med 
de yrkesgymnasieintresserade, var att tron på deras förmåga att klara av studierna påverkade 
valet av utbildning och därigenom yrke. Starkare betoning på tron på egen förmåga jämfört 
med socioekonomisk bakgrund kan det sammanfattas som vilket ger stöd åt social cognitive 
career theory. Gottfredson’s teori om avgränsning avviker från resultatet i denna studie då 
eleverna inte tycks ha gjort någon avgränsning mot jobb som inte passar in i deras köns- eller 
sociala klasstillhörighet. Vidare visar elevernas svar på att de gör ett intressefokuserat val 
snarare än ett i jakten på prestige vilket enligt Gottfredson’s teori om avgränsning skulle tyda 
på att det är en liten skillnad mellan respondenternas ideala och realistiska arbete. 
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Analysen av resultatet visar att bristande självinsikt kan vara en gemensam faktor för 
intervjupersonerna. Denna självinsikt kan tänkas ha sin grund i deltagarnas unga ålder. Detta 
resonemang baseras på att tidigare forskning pekar på framförallt föräldrars, vänners och 
status stora betydelse för karriärvalet hos unga personer men att intervjupersonerna i denna 
studie i de flesta fall inte ville kännas vid någon sådan påverkan. Eleverna har ändå 
föreställningar av de arbeten som de är intresserade av, även om de inte riktigt kan förklara 
var de fått dessa ifrån. I resultatet pekar en deltagare på att vänner som går den utbildning 
denne valt gett en bild av att det är kul. Även om eleverna direkt inte tar upp det som att de 
påverkats så är ändå deras kamrater de som eleverna kan tänkas söka information och utbyta 
åsikter med. Föräldrars, andra i elevens närhet yrkesverksamma personers samt kanske även 
tv:s tänkbara påverkan kan förmodas ha en påverkan även om eleverna inte vill kännas vi 
någon sådan. 

Kritik mot metoden för hur självförverkligande har mätts i denna studie kan behöva 
påpekas. Då ett instrument för att mäta självförverkligande genom intervjustudier som passar 
till denna studie inte har hittats har en sådan istället skapats utifrån vissa begrepp och 
formuleringar som utmärker självförverkligande enligt Maslow. Ord så som ”utvecklas”, 
”växa” och formuleringar som ”bli vad man som mest kan bli” och ”leva ut sin fulla 
potential” har använts i denna studie. Problem som finns med detta är att mätinstrumentet inte 
är direkt överförbart till en eventuell efterföljande studie. Dock kan denna studies resultat, vad 
gäller självförverkligande, förhoppningsvis vara vägledande eller inspirerande för kommande 
studier inom samma områden. Självförverkligande genom arbete kan det också diskuteras 
kring. Denna studie har ämnat undersöka om elever förverkligar sig genom arbetets art/ dess 
arbetsuppgifter. Dock kan man anta att det finns personer som till exempel ser arbetet som ett 
sätt att ”få in” pengar för att på fritiden förverkliga sig själv, på vilket sätt detta än må vara. 
Det skulle även kunna vara så att personer kan välja ett arbete som de flesta inte kan tänka sig 
att man kan förverkliga sig igenom. Dock kan personen ifråga ha litteratur som en passion i 
sitt liv vilket ger denne möjlighet att i sitt arbete lyssna på talböcker hela dagarna, och 
samtidigt få betalt. Arbetet ger därigenom individen möjlighet att förverkliga sig själv. En 
poäng ur detta är att individer skiljer sig mycket åt sinsemellan och ett universellt sätt att 
förverkliga sig är fel sätt att se på det. Det är snarare så, som Maslow uttrycker det, att alla har 
potential att förverkliga sig utifrån sina egna förutsättningar. 

Beträffande att så många individer inte såg självförverkligande som en del av sitt framtida 
yrke kan det funderas kring vad som låg bakom deras val. Även om dessa personer inte såg 
självförverkligande som en del av sitt framtida arbete, utan flertalet istället såg till de 
ekonomiska fördelarna och att de ville kunna försörja sig, är det likväl möjligt at de såg sitt 
val som ett sätt att utveckla sig. Att försörja sig och som det även uttrycktes under 
intervjuerna, kunna försörja sin familj, kan ju faktiskt ses som ett stort utvecklingssteg för en 
femtonårig kille eller tjej. Så även om de flesta intervjupersonerna inte gjort ett val utifrån 
Maslows definition av självförverkligande behövs det tas hänsyn till att eleverna kan tänkas 
ha valt bort de yrken där de inte kunde utveckla sig till fördel för yrken där de kunde göra det, 
även om det nu visade sig vara ekonomiska/ trygghetsbaserade vinster och inte 
självförverkligande som de såg som utvecklande för dem själva. I denna studie har det visats 
att självförverkligande genom det direkta arbetet inte var något som eleverna eftersökte och, 
även om det inte har studerats här, skulle det kunna vara så att deras tilltänkta arbete kan vara 
en indirekt väg till självförverkligande. 

Det måste i denna studie tas i beaktande fallgropar som kan tänkas finnas med en studie 
baserad på självrapportering. T.ex. att eleverna kan tänkas vara känsligare än vuxna för att ge 
intervjuledaren de svar de tror att denne vill ha. Frågorna kring självförverkligande 

Eleverna fick genom informationen de erhöll kring syftet med studien, reda på att 
intervjuaren, jag själv, studerade på högskola. Detta kan tänkas ha betydelse då kanske främst 
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de yrkesgymnasieintresserade, i intervjusituationen, kan tänkas ha fått känslan av ett 
ifrågasättande från intervjuledarens sida och att en mer personlig värdering av svaren och 
eleven skett. Även en liknande påverkan kan antas ha skett i intervjuerna med de 
högskoleintresserade. Dock var detta något som intervjuledaren var medveten om och det 
fanns under intervjuerna en medvetenhet från denne att undvika att använda uttryck och ett 
språk som kan implicera att en sådan värdering finns från intervjuledarens sida. 
Intervjuledaren försökte snarare att ha ett lite entusiasmerande förhållningssätt till elevens 
tankar och val kring studier och yrke för att få denne att känna sig trygg i intervjusituationen. 

Validiteten till denna studie är god ur urvalssynpunkt. Detta då intervjudeltagare valdes 
från tre olika grundskolor inom samma stad. Att intervjupersonerna alla hade bestämt sig för 
vad de skulle ha för yrke minskade även risken för att i undersökningen få med individer som 
låg någonstans emellan yrkesgymnasieintresserad och högskoleintresserad och därigenom inte 
går att använda till att dra några skillnader mellan grupperna med. Vad gäller en 
generalisering av resultaten så bör detta göras så länge det tas i beaktande att könsskillnader 
mellan de olika grupperna samt de specifika yrken intervjudeltagarna var intresserade av (och 
effekterna därutav) kan vara något som gör att bestämda slutsatser kan dras till andra eller 
större populationer. Något som behöver belysas ur validitetssynpunkt är könsfördelningen i 
urvalet. Detta då de yrkesintresserade endast var män medan tre av fyra högskoleintresserade 
var kvinnor. Även om analysen gav en bild av att skillnaderna mellan könen inte skiljde mer 
än skillnaderna inom könen så finns det trots allt en risk att könsfördelningen kan ha haft en 
påverkan. Kritik kan ges mot detta då studien inte är ett tvärsnitt av en niondeklass då de som 
är lite mer osäkra på vad de vill göra i framtiden inte representeras. Ett validitetsproblem kan 
tänkas komma härigenom då vad som studeras kan verka vara upplevelse av sitt karriärval 
utifrån elever som är säkra på vad de vill gå. Dock sågs denna uppdelning som tvungen för att 
få en skillnad mellan grupperna så att slutsatser kunde dras utifrån gruppskillnader. Ett mer 
lämpligt tillvägagångssätt för att mäta skillnader mellan yrkesgymnasieintresserade och 
högskoleintresserade ungdomar kan vara att göra undersökningen på 20-åringar. Detta då 
ungdomarna då har mer självinsikt om var de vill i livet samt även att de kan ha mognat kring 
vad gäller sin syn på självförverkligandets betydelse. 

Då tidigare forskning inom området elevers upplevelse av vad som påverkat deras val av 
yrke och utbildning är begränsad så innebär det en svårighet att göra en jämförelse med 
tidigare studier. En förklaring till detta är att de flesta studier fokuserat på samband mellan 
olika aspekter av elevers karriär och andra variabler medan denna studie har sitt fokus på 
elevens upplevelse av valet. Dock kan studien ses som en början till vidare forskning på 
elevens självrapporterade upplevelse av karriär- och gymnasievalet. Till framtida forskning 
vore det utifrån denna studies resultat främst relevant att vidare studera självinsikt hos 
ungdomar i jämförelse med unga vuxna samt ”äldre” vuxna. 
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