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Sammanfattning 
 

Samhället står inför stora utmaningar då undersköterskeyrket hotas med stora 

pensionsavgångar och för få sökande elever till vård och omsorgsprogrammet. Detta kommer 

att ha en stor påverkan på oss alla då undersköterskeyrket ingår i Sveriges största 

yrkesområde.  

 

I vår studie har vi valt att undersöka elever på vård och omsorgsprogrammet, för att se hur de 

reflekterar över sin utbildning och se hur social bakgrund är med och påverkar val man gör. 

Till vår hjälp har vi använt oss av teorier från Pierre Bourdieu, Thomas Brante, Bernt 

Gustavsson och Gerd Lindgren för att skapa en förståelse kring denna problematik.  

 

För att få en bredd i vår studie har vi valt att använda en kvantitativ metod i form av enkäter 

som vi lämnade ut till gymnasielever på vård och omsorgsprogrammet. Resultatet av 

enkäterna visar bland annat på att elevernas sociala bakgrund har en viss inverkan på 

gymnasievalet och utbildning. Resultatet visar även att många av eleverna har som mål att 

studera vidare efter gymnasiet vilket leder till ett stort rekryteringsbehov som drabbar hela 

vård- och omsorgssektorn. 

 

Nyckelord: habitus, social bakgrund, klass- och kapitalbegreppet, profession, flickbegreppet 
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1. Inledning  
 

Dagens undersköterska har en utbredd och betydande roll i samhället, vi möter hen innanför 

dörren på sjukhuset, cyklande på uppdrag för hemtjänsten och hen är den som håller i 

terapisamtal på behandlingshem. Under de senaste åren har färre och färre gymnasieelever 

(Kommunal, 2011) valt att söka sig till vård och omsorgsprogrammet. Vilket resulterar i att 

det kommer att skapas ett underskott av utbildade undersköterskor i framtiden, och denna 

stora utmaning står samhället inför. Vilka ska ta hand om de gamla och sjuka i framtiden? 

 

Vi båda är utbildade undersköterskor och fann detta ämne intressant då vi genom åren har 

följt utvecklingen inom denna yrkesgrupp. De stora pensionsavgångar som väntar kombinerat 

med nedgången i antalet sökande till utbildningen kommer att leda till en obalans mellan 

tillgång och efterfrågan inom yrkesområdet. Denna obalans kommer att resultera i att det 

kommer att behöva rekryteras 150 000 undersköterskor de närmaste femton åren i Sverige. 

(Claesson, 2012) De problem som vi har valt att fokusera på i vår studie grundar sig i just 

denna problematik då vi har ett underskott av utbildade undersköterskor, vilket kommer skapa 

stora problem inom vård och omsorgssektorn. Detta underskott gör undersköterskeyrket till 

ett framtidsyrke, men samtidigt så råder det avsaknad av elever till utbildningen. När vi skulle 

avgränsa oss till ett ämne för vår uppsats så fann vi detta samhällsproblem som komplext och 

intressant och för oss värt att lyfta. Detta är ett problem som kommer att påverka oss alla i 

samhället på olika nivåer.  

1.1 Bakgrund  

  

I en artikel av Steinholtz Sparby, skriver Ylva Ulfsdotter Eriksson (2010) verksam som 

forskare i sociologi vid Göteborgs Universitet har skrivit en avhandling där slumpmässiga 

personer har fått rangordna yrken efter status. Avhandlingen visar att yrken baserade på lång 

utbildning och hög inkomst hamnar i toppen av listan medan arbeten med kort utbildning och 

låg lön hamnar i botten. Dessa arbeten med låg status tenderar till att vara fysiska och 

krävande, medan arbeten som rankas högre har ett större symboliskt värde och involveras mer 

av kognitiva uppgifter. Undersköterskeyrket har rankats långt ner på listan, detta visar på hur 

allmänheten ser på och värderar yrket i sig.   

 

I en artikel som Kristina Claesson har skrivit för Skövde Nyheter så belyser hon den 

samhällsproblematik som kommer att uppstå. Hon har intervjuat Conny Haraldsson, 

sektionschef vid Arbetsförmedlingen som i artikeln förutspår att det kommer bli en akut brist 

inom vården vilket har börjat uppmärksammas i sociala medier. Haraldsson ser en prognos 

där en av tre kommuner kommer att ha ett stort behov av undersköterskor vilket beror på en 

hög medelålder och pensionsavgångar. Detta kommer att visa sig redan år 2014-2015 tror 

Haraldsson som förutser att det kommer att bli ett underskott på cirka 150 000 

undersköterskor i Sverige fram till år 2030. I och med detta så ser Haraldsson yrkeskategorin 

undersköterska som ett framtidsyrke. Siffrorna tyder på att runt 40 procent av 

omvårdnadspersonalen kommer att gå i pension under perioden 2010–2025. Trots att 

undersköterskor spås att bli efterfrågade är det dock svårt för en sökande med utbildning att få 
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tillsvidareanställning idag. Det finns statistik på den förväntade efterfrågan och tillgången, 

Haraldsson tar fram statistisk som visar ett stort glapp mellan efterfrågan och tillgången i 

yrkesgruppen. (Claesson, 2012) 

 

I en rapport (2002) som ingår i en serie som utges av Arbetsförmedlingen utredningsenhet 

skriver Ann-Christine Johnreden att det råder störst rekryteringsbehov av 

omvårdnadsutbildade. Johnreden lyfter fram att fler måste söka sig till vård och 

omsorgsyrkena, då det råder en brist på omvårdnadsutbildad personal. Därmed ökar andelen 

outbildade inom den kommunala vård och omsorgen, som kan resultera i en rad negativa 

konsekvenser. Vård och omsorgsprogrammet bidrar endast med 2000 utexaminerade 

undersköterskor per år. Av dessa är cirka hälften sysselsatta inom yrket efter avslutad 

utbildning och en fjärdedel söker sig vidare till högskolestudier. (Johnreden, 2002) 

 

Av förståeliga skäl är utbildnings- och kompetensfrågor inom den sociala omsorgen 

omfattande då den offentliga omsorgen för personer med funktionshinder och äldre tillhör 

Sveriges största yrkesområde. Inom detta yrkesområde är undersköterskor verksamma. I en 

rapport som fackförbundet Kommunal gjorde 2011 så ställdes frågan varför 

omvårdnadsprogrammet
1
 blivit mer oattraktivt. Detta bygger på en jämförelse över tid och 

man kunde då konstatera att utbildningen mellan läsåren 1991/1992 till 1994/1995 tappat två 

tredjedelar av antalet sökande. Man tror att en bidragande faktor kan ha varit den ekonomiska 

krisen som kom på 1990-talet, vilket påverkade både undersköterskor och vårdbiträden i form 

av förlorade arbeten. Socialstyrelsen (2006:10) har sett tendenser till att de som tidigare sökte 

sig till utbildningen var högpresterande och hade hög motivation mot att numera tenderar de 

sökande eleverna att vara mer skoltrötta och svagpresterande. (Ahnlund & Johansson, 2011) 

 

Sammanfattningsvis ser vi att undersköterskeyrket ses som ett framtidsyrke (Claesson, 2012), 

där statistik pekar på en brist på utbildade undersköterskor inom området och att det råder 

problematik kring rekrytering till denna utbildning. Socialstyrelsen (2006) lyfter fram att de 

verksamma inom vård och omsorgssektorn till störst del är utbildade i 

eftergymnasialutbildning. Undersköterskeyrket ingår i Sveriges största yrkesområde enligt 

fackförbundet Kommunal vilket problematiserar detta fenomen ytterligare. (Ahnlund & 

Johansson, 2011)  

 

Detta har väckt funderingar kring detta samhällsproblem hos oss. Varför väljer 

gymnasieelever på vård och omsorgsprogrammet att inte arbeta inom sin sektor efter avslutad 

yrkesexamen? Kan social bakgrund påverka elevers gymnasieval?       

 

 

 

                                                           
1
 Heter sedan år 2011 Vård och omsorgsprogrammet 
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1.2 Jämförelser på föräldrars utbildningsnivå bland gymnasieelever 

 

Från skolverket presenteras statistik där vi i tabellen nedan kan se skillnader mellan föräldrars 

utbildningsnivå bland elever på vård och omsorgs – och naturvetenskapliga programmet. 

Läsåret 2013-2014 Vård och Omsorg Naturvetenskap 

Förgymnasial utbildning 963 1 261 

Gymnasial utbildning 5 100 9 165 

Kort eftergymnasial utb. 1 351 7 905 

Lång eftergymnasial utb. 1 432 22 184 

Tabell 1 Föräldrars utbildningsnivå bland elever på vård och omsorgsprogrammet respektive 

naturvetenskapliga programmet. 

 

Statistik från Skolverket i tabell 1 visar att föräldrars utbildningsnivå bland eleverna på vård 

och omsorgsprogrammet till stor del utgörs av gymnasial utbildning medan föräldrar till 

eleverna på naturvetenskapsprogrammet har en längre eftergymnasial utbildning. Denna 

statistik är viktig för vår studie då den synliggör hur föräldrarnas utbildningsbakgrund ser 

olika ut i respektive program. (Skolverket) 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att studera hur gymnasieelever som går vård och omsorgsprogrammet 

reflekterar över sitt val av utbildning. Vi vill undersöka hur elevers sociala bakgrunder 

påverkar deras gymnasieval, deras uppfattning kring gymnasieutbildningen samt 

framtidsvisioner. Med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter samt empiriskt material ska vi 

analysera uppfattningar och attityder kring undersköterskeyrket bland elever på vård och 

omsorgsprogrammet. 

1.4 Forskningsfrågor 

 

– Kan social bakgrund ha en inverkan på gymnasieelever i tankar och värderingar när 

det gäller deras val av utbildning?   

 

– Vilken inverkan kan föreställningar knutna till undersköterskeyrket ha på elevers 

gymnasieval? 

 

– Tillgång och efterfrågan på undersköterskor i samhället är i obalans, vilka 

bidragande faktorer kan synliggöras hos blivande undersköterskor på gymnasiet?  
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1.5 Tidigare forskning  

1.5.1 Omvårdnadsprogrammet: genomströmning, etableringsgrad och utbildningens 

relevans 

 

Ahnlund och Johansson (2011) har gjort en vetenskaplig studie för IFAU (Institutet för 

marknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som är avsedd att undersöka och analysera hur 

man kan höja utbildningsnivån samt formalisera kompetensen inom omvårdnadsutbildningen. 

De menar att vård och omsorgssektorn är i stort behov av rekrytering, detta på grund av de 

stora pensionsavgångar som väntas. I samband med detta kan det även uppstå ett 

kvalitetsproblem eftersom den informella kunskapen är knuten till personalens kompetens. De 

menar även att det råder skillnader i hur uppfattningen kring undersköterskeutbildningen är då 

vissa anser att den inte överensstämmer med vilka arbetsuppgifter man faktiskt utför inom 

äldreomsorgen. Å ena sidan ses utbildningen som en kvalitetshöjning och å andra sidan så 

råder en uppfattning att utbildningen ses som onödig då arbetsuppgifternas svårighetsgrad inte 

överensstämmer med den kompetens man får efter att ha gått vård och omsorgsprogrammet. 

Inom äldreomsorgen upplevs undersköterskans kompetens som outnyttjad eftersom arbetet 

inte bara handlar om medicinska arbetsinsatser. Denna tidigare forskning visar ett stort behov 

på ett större yrkeskunnande inom vård och omsorg. (Ahnlund & Johansson, 2011)  

 

Genom Ahnlund och Johanssons studie kommer vi få ett bredare perspektiv på denna 

problematik som berör det stora rekryteringsbehov som väntar. Vi hoppas att eleverna kan ge 

oss svar på varför man väljer bort vård och omsorgsyrken vilket vi vill lyfta fram i vår studie. 

1.5.2 Ungdomars uppfattningar kring gymnasievalet 

 

Skolverket presenterar i en publikation, en promemoria som utgör en 

litteratursammanställning om ungdomars uppfattningar kring gymnasievalet (2012). 

Skolverket menar att den rådande osäkerheten och passiviteten hos ungdomarna inför 

gymnasievalet leder till att omgivningen måste ta ett kliv in och stötta i valet mellan de många 

program och skolor som finns. Elevers gymnasieval påverkas av flera viktiga aktörer såsom 

studie- och yrkesvägledare, kamrater och föräldrar som alla är delaktiga samt har inflytande 

på valet. Kamrater har funktionen både som kommunikationspartner angående skol- och 

programalternativen samt en stark referenspunkt för sin identitetsbildning och frigörelse från 

föräldrarna. Någonting som lyfts upp i Skolverkets studie är att elever har stort behov av stöd 

från sin familj, särskilt föräldrarna. Detta spelar in då det finns begränsningar och möjligheter 

för ungdomar i samband med gymnasievalet och detta beror på social bakgrund samt vilken 

kontext ungdomen kommer från. Slutsatsen är att gymnasievalet är en process som påverkar 

och ställer stora krav på ungdomarna vilka ses som kunder på skolmarknaden. (Skolverket, 

2012)                 

  

Vidare framgår information som pekar på att ungdomar från högre socialgrupper i större 

utsträckning väljer utbildningar som leder till fortsatta studier, det visar även att ungdomar ur 

högre sociala grupper oftare får högre betyg om man jämför med andra sociala grupper. 

Studien pekar vidare på att föräldrarnas utbildningsbakgrund är det som har störst inverkan 
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när elever ska göra sitt gymnasieval. Vidare påvisas att majoriteten av elever med höga betyg 

har universitetsutbildade föräldrar. Man såg även att elever som valde yrkesförberedande 

program oftare hade föräldrar med låg utbildning. (Skolverket, 2012) 

 

Denna tidigare forskning är relevant för oss då den tar upp samma problematik som vi lyfter 

fram med vårt syfte och våra frågeställningar. Vi tror att gymnasievalet präglas av en rad 

olika saker bland annat social bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Då vi gör en 

mindre studie är vi intresserade av om våra resultat kommer att visa på samma saker som 

Skolverkets studie pekar på.  

1.5.3 Broady och Börjesson - samband mellan social bakgrund och elevers gymnasieval 

Donald Broady och Mikael Börjesson (2008) har studerat sambandet mellan social bakgrund 

såsom egenskaper, tillgångar och framtidsutsikter i samband med elevers gymnasieval. En 

viktig aspekt som tas upp är att det handlar om föräldrarnas utbildningsnivå och inte den 

ekonomiska tillgången när det handlar om vad som bidrar till att forma elevens slutgiltiga 

gymnasieval. De lyfter fram naturvetenskapliga programmet som den dominerande i 

skolväsendets hierarki. Det är här eliterna samlas, det vill säga elever med höga betyg och 

högt socialt ursprung. Samtidigt hittar man i denna utbildningsgrupp den lägsta andelen 

arbetarklassbarn. Det naturvetenskapliga programmet ses som en kungsväg till framgång för 

fortsatta studier, både vad gäller yrkeslivet och det sociala livet. Det finns en självklarhet att 

elever med höga medelbetyg vars föräldrar är kulturellt bemedlade, väljer det 

naturvetenskapliga programmet. Dessa elever tenderar i högre grad gå vidare till högre studier 

efter gymnasieexamen. En bakomliggande förklaring till att eliterna väljer naturvetenskap hör 

samman med föräldrarnas påverkan kring vikten av högre studier. (Broady & Börjesson, 

2008) 

En annan aspekt att beakta är att det naturvetenskapliga programmet ses som den mest 

krävande gymnasieutbildningen, som innebär att elever per automatik betraktas som 

begåvade. Detta i sin tur skapar en plats högt upp i gymnasiehierarkin. Broady och Börjesson 

(2008) understryker att skolframgången inte enbart gäller höga betyg, utan det centrala ligger 

i det bagage vi får med oss hemifrån och från skolan. Genom sin dominans i 

gymnasiehierarkin så har den naturvetenskapliga utbildningen skapat en norm gällande sin 

särställning inom skolväsendet. Detta i sin tur skapar effekter på hela utbildningssystemet. 

Anledningen till varför Broady och Börjesson har valt att fokusera på eliterna, är för att kunna 

få en förståelse för ”förlorarnas” situation så måste man ha kännedom kring segrarnas insatser 

och strategier. Broady och Börjesson har konstruerat en social karta
2
 över gymnasieskolan 

som visar elevers tillgångar som de har med sig i bagaget, såsom kulturellt kapital från 

föräldrahemmet samt egna skolframgångar.  Den sociala kartan visar att 

omvårdnadsprogrammet
3
 domineras av kvinnliga sökanden med låga grundskolebetyg, samt 

vars föräldrar har grundskola som högsta utbildningsnivå. I det 

naturvetenskapligaprogrammet tenderar att domineras av föräldrar med längre 

                                                           
2 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-080520-social-karta-gymnasieskolan.pdf  
3
 Heter sedan år 2011 Vård och omsorgsprogrammet 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-080520-social-karta-gymnasieskolan.pdf
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högskoleutbildning. Här tydliggörs samband mellan social bakgrund och val av 

gymnasieutbildning.  

Denna studie finner vi relevant i vår forskning då den möjligen kan synliggöra vårt resultat 

om habitus påverkar elevers val av gymnasieprogram.   

2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vår utgångspunkt i studien är att se hur individer påverkas av sin sociala bakgrund när det 

gäller deras yrkesutbildning. Den franske utbildningssociologen Pierre Bourdieus begrepp 

habitus, klass och kapital ser vi som applicerbara för att belysa vilken påverkan social 

bakgrund kan ha på ungdomars utbildningsval. Vi kommer även att använda oss av 

sociologen Thomas Brantes professionsbegrepp. Detta för att ytterligare tydliggöra hur 

samhällets professioner förhåller sig till varandra och ingår i en hierarki, och utgör en 

påverkansfaktor när det handlar om yrkesval bland gymnasieelever. Genom pedagogen Bernt 

Gustavssons perspektiv på kunskap och hur ekonomiska motiv spelar roll inom utbildning, så 

vill vi lyfta fram viktiga bakomliggande samhällsstrukturerade komponenter som besvarar 

detta fenomen. Gerd Lindgren som är verksam som professor i sociologi har skrivit boken 

Doktorer, systrar och flickor (1992), som vi har valt att använda oss av för att synliggöra 

undersköterskeyrket ur ett maktperspektiv.   

 

Vi kommer att sist i varje avsnitt göra ett kort förtydligande av vilken relevans valda teorier 

och begrepp har för vår studie. 

2.1 Habitusbegreppet 
 

Utifrån Bourdieus begrepp habitus så kommer vi på ett övergripligt sätt se samband mellan 

social bakgrund och val av utbildning och yrke. Habitusbegreppet används för att förklara att 

vi människor i våra kroppar och i vårt sinne har inristade system av dispositioner eller 

tillgångar som delvis formar våra liv, som påverkar hur vi beter oss i och upplever olika 

kontexter. Dessa dispositioner som kommer ifrån vår historia tillåter oss att handla, tänka och 

orientera oss i den sociala världen som bidrar till att vår sociala värld kan återskapas eller 

förändras. (Bourdieu, Passeron, 1977/2008) Begreppet habitus kan förstås som en produkt av 

vår historia som producerar individuella och kollektiva vanor. Bourdieu utgår ifrån att habitus 

är historiska praktiker som blivit ett naturligt synsätt för individen och som därmed blir till 

vårt framtida förfogande. (Moore & Sanders, 2006)  

 

Enligt Bourdieu finns vårt habitus lagrat i kroppen. Våra förmågor formas redan under 

barndomen, i familjen, och i skolan. Ett starkt huvuddrag i Bourdieus perspektiv grundar sig i 

att individer har ett system av dispositioner i bagaget, en habitus, vilket tillåter oss att utifrån 

vissa principer utveckla sätt att tänka, uppfatta, värdera och handla i sociala sammanhang. 

Mötet mellan habitus och det sammanhang man befinner sig i är centralt i Bourdieus arbeten. 

(Broady, 1989) 
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Vi tror att habitus omedvetet styr och påverkar våra tankar och handlingar, som kan ses som 

en påverkan till hur elever gör sitt gymnasieval. Med detta som utgångspunkt vill vi se om 

social bakgrund påverkar val vi gör i livet och vad vi har med oss i vårt bagage. 

2.2 Kapital - och klassbegreppet 
 

Bourdieu (Gytz Oleson & Moller Pedersen, 2004) använder sig av tre kapitalbegrepp som är 

ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. Sett ur ett kapitalistiskt perspektiv så 

innefattar kapital makt, där ekonomiskt kapital kännetecknar en äganderätt av 

produktionsmedel som är en stor maktfaktor och innefattar materiell rikedom och välstånd. 

Andra kapitalbegrepp är socialt kapital och refererar till rätta kontakter samt inflytande vid 

medlemskap i olika nätverk och kontakter.  

 

Det sista begreppet inom kapital är vad Bourdieu refererar till som det kulturella, och detta är 

dominerande i det kulturella sammanhanget. Detta kapital har vi valt att fokusera på, och här 

värderas kultur högt och det finns inte en ekonomisk vinning utan det man ser värde i är 

språk, musik eller klassisk litteratur (2004). Det kulturella kapitalet har symboliska tillgångar 

som tidigare har beskrivits i form av böcker, konst eller musik. De symboliska tillgångarna 

finns i dispositioner och habitus samt i titlar och diplom. Detta är någonting som förmedlas 

vidare till nästa generation, och här visas det indikationer på att högutbildade föräldrars barn 

har ett bättre utgångsläge än jämförelsevis ett barn vars föräldrar har låg utbildning. Det finns 

en naturlighet i att påbörja studier på universitet för barnet med högutbildade föräldrar, som 

det är för de lågutbildade föräldrarnas barn att utbilda sig inom jordbruk eller ett yrke i 

anknytning till detta. Det finns en konsensus kring att de vars föräldrar är högutbildade blir 

antagna till de mest prestigefyllda utbildningarna medan de vars föräldrar är lågutbildade får 

det lägsta utbildningskapitalet. Bourdieu ser att detta inte är svaret på en traditionellt 

ekonomiskt betingning, utan snarare att det finns en ojämlikhet och skillnad i ett större 

perspektiv där både ekonomisk och kulturell reproduktion är centrerad. (Gytz Oleson et al, 

2004) 

 

Enligt Bourdieu (1977/2008) så finns det kulturella skillnader mellan olika klasser som gör att 

det skapas olika hinder för individer. Olika klasser skapar olika kulturer vilket gör att det kan 

vara svårt att stiga inom klassystemet. Bourdieu kallar detta för det symboliska kapitalet, 

vilket handlar om att maktstrukturer byggs upp med hjälp av symboler. Utbildning, titlar och 

andra statusmarkörer blir det som visar på ett visst värde och fungerar som symboler. Han 

menar även att klassamhället reproduceras och förs över från generation till generation, vilket 

i sin tur är en process som hela samhället är delaktigt i. Utbildningsväsendet har som mål att 

behandla alla lika vilket bidrar till att den som kommer från en annan samhällsklass än det 

som ses som norm får sämre förutsättningar än de som kommer från den dominerande 

klassen. Detta kan ses som att utbildningsväsendet gynnar de starkare grupperna i samhället 

medan de som är svaga får kämpa hårdare för att uppnå samma nivåer. Detta kan ses som en 

bidragande orsak till att klassamhället reproduceras. Ser man till att ägandet av kapital går 

utanför klassbegreppet så är det viktigt att synliggöra de symboler som representerar makt och 
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därmed bli medveten om att symboler upprätthåller maktstrukturer i samhället. (Bourdieu & 

Passeron, 1977/2008)   

 

Med hjälp av klassbegreppet kan vi knyta an till vår studie genom att försöka synliggöra hur 

klassamhället reproduceras i till exempel vård och omsorgsprogrammet, och för att tydliggöra 

på vilket sätt valen vi gör speglar och styrs av våra kapital. Med det kulturella kapitalet som 

utgångspunkt så hoppas vi synliggöra hur föräldrarnas utbildningskapital speglar elevernas 

val av gymnasieutbildning, då det enligt Bourdieu finns en konsensus kring detta.  

2.3 Professionsbegreppet och utbildning som ekonomisk motivering 
 

Genom att applicera Tomas Brantes begrepp profession på vår studie så kommer vi att kunna 

lyfta fram undersköterskeyrket ur ett samhällsperspektiv, i relation till Gustavssons teorier 

kring utbildning som ekonomisk motivering. Med begreppet profession så menar Brante 

(2009) yrken som bygger på vetenskaplig forskning (teknik, hälsa, organisation, ekonomi, och 

vetenskap). (Brante, 2009)  

 

Gustavsson (2011) beskriver den ekonomiska motiveringen för utbildning som den främsta 

funktionen i samhällsutvecklingen för att skapa ekonomisk tillväxt. I den ekonomiska 

motiveringen så ses utbildning inte längre som konsumtion, utan som en investering för 

individen och samhället. Gustavsson påpekar att den ekonomiska motiveringen är den mest 

dominerade i samhället och ses som den överordnade och reproducerar utbildning, kunskap 

och människa enkom för den ekonomiska vinningens skull. (Gustavsson, 2011) 

 

Som tidigare nämnts så utgör den gemensamma faktorn inom professionsbegreppet en 

vetenskaplig kunskap. Gruppen utgår från det säkerställda och betydelsen av kunskapen, detta 

gör att de frekvent når sociala belöningar. Brante använder även begreppet semiprofession där 

yrkena sjuksköterska, socialarbetare samt klasslärare tillhör. Enligt Brante (2009) så har dessa 

vissa av de klassiska professionernas attribut såsom högskoleutbildning och examensbevis. 

  

Det finns en stark koppling mellan begreppet profession och formell utbildning med 

anknytning till universiteten. Universitetsutbildningen genererar i en formell meritering såsom 

examensbevis, vilket innebär en inträdesbiljett till det professionella yrkeslivet. Sammantaget 

är professioner förknippade med prestige som ger yrket definitionen akademiskt förankrad 

och hög status. Följaktligen är professionsyrkena sammankopplade med samhällets 

belöningssystem, detta grundar sig i att dessa yrken är av vikt för samhället och välfärden. 

(Brante, 2009) 

 

Vi tror att det finns en möjlighet till att vissa elever vill studera vidare då utbildning inte 

längre ses som en konsumtion utan som en investering för individ och samhälle. Strävan i 

samhället är enligt Brante att uppnå en profession, och i det sammanhanget kan det vara så att 

undersköterskeyrket är exkluderat. 
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2.4 Undersköterskor och klass  

 

Vi har valt att lyfta fram begrepp ur Gerd Lindgrens bok Doktorer, Systrar och Flickor 

(1992), som belyser hur hierarkin inom en vårdklinik består av tre nivåer. Längst ner i 

hierarkin finns undersköterskor och biträden och de benämns som flickor, sjuksköterskor 

kallas för systrar och högst upp befinner sig läkarna. Genom dessa begrepp visar Lindgren hur 

hierarkin mellan grupperna synliggörs och den distans som råder mellan dem. Dessa tre 

världar syftar inte enbart till hierarkin inom organisationen utan även personernas sociala 

samt geografiska bakgrund, ursprung samt livsomständigheter. Den verklighet som man föds 

in i spelar stor roll i vilka möjligheter och begränsningar man får. Den placering och 

slutstation som vi har i arbetsorganisationen är inte slumpmässig, utan kan ses som en 

förlängning av vårt bagage som reproduceras vidare i arbetslivet. Flickorna, som 

undersköterskorna benämns, menar Lindgren är en homogen grupp med liknade sociala 

bakgrunder. Lindgren menar att undersköterskors och biträdens etikett flickor inte har att göra 

med att de är på väg att bli vuxna, utan att det handlar om det faktum att denna grupp inte 

förväntas avancera. Det som är högst värderat är de medicinska kunskaperna och detta 

rangordnas in i denna hierarki. (Lindgren, 1992)     

 

Lindgren synliggör undersköterskornas låga rang i samhället, vilket vi i vår studie vill 

undersöka i relation till hur eleverna på vård och omsorgsprogrammet resonerar om vad de ser 

är orsaken till att få elever väljer vård och omsorgsprogrammet. 

3. Metod 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod där vi med hjälp av enkäter har samlat in vår 

empiriska material. Vi ansåg att denna metod var bäst lämpad för vår studie utifrån vårt syfte 

och valda frågeställningar. Valet av kvantitativ metod grundar sig i valet av studiens 

utgångspunkt, då vi ville få en bredd inom vårt undersökningsområde. Vi ville få information 

om ett större antal elevers syn på sitt val av utbildning och se hur social bakgrund kan spela in 

när de gör sina gymnasieval. Vi ville få möjligheten att kunna se skillnader och likheter i ett 

större urval än utifrån några få personers subjektiva perspektiv genom en kvantitativ metod. 

Med en enkät avser vi att kunna se skillnader hos elever på vård och omsorgsprogrammet. 

(Trost, 2012) 

 

3.2 Urval 
 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar så valde vi att använda en icke-slumpmässig 

urvalsmetod som innebär att vi redan på förhand har bestämt urvalet till vår studie vilket är 

gymnasieelever på vård och omsorgsprogrammet. (Trost, 2012) Vi valde att utföra studien 

inom årskurs 1, 2 och 3 för att få in så stort empiriskt material som möjligt, då vård och 

omsorgsprogrammet har få elever i respektive årskurs. Vi valde elever på vård och 
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omsorgsprogrammet då vi ansåg att de var bäst lämpade för att besvara vår studies 

utgångspunkt och syfte.  

3.3 Formulering av frågor 
 

Det finns tre tumregler att förhålla sig till i formulering av enkätfrågor, dessa tog vi i 

beaktning när vi konstruerade vår enkät. Under tiden vi konstruerade våra frågor hade vi alltid 

studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke, frågor som inte berörde vår studie var inte 

relevanta att använda. För att på bästa sätt få adekvata svar på enkätfrågorna är det av 

betydelse att precisera vad man efterfrågar. Vi testade även att själva besvara frågorna för att 

säkerställa relevans. (Bryman, 2011) 

  

Till detta finns också ett antal råd att ta hänsyn till när man utformar bra frågor för att få så 

bra utfall i frågorna som möjligt. Vi har använt oss av tidigare utformade enkäter som en mall 

och hjälp vid konstruerandet av våra frågor. För ytterligare stöd i utformningen av enkätfrågor 

använde vi oss av kompletterande litteratur som på ett bra sätt beskriver hur man konstruerar 

bra frågor. Vi hade även frågornas frågeföljd i åtanke som också är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. Ordning och reda i frågeformuläret är av vikt för oss, samt genomtänkta 

svarsalternativ när det är fasta svarsalternativ. (Esaiasson, 2007) 

 

Då tiden vi fick ta i anspråk av eleverna var begränsad så var det av betydelse att verkligen 

tänka ut bra formulerade och tydligt utformade frågor. Vi valde att använda oss av 

strukturerade frågor med fasta svarsalternativ men även ett antal ostrukturerade frågor med 

öppna svarsalternativ. (Trost, 2012) Detta på grund av att vi ville att respondenterna skulle 

svara med egna ord för att få ett djup i svaren. Enkäterna behandlar fyra olika teman, första 

temat handlar om elevernas sociala bakgrund. Andra temat tar upp elevernas gymnasieval och 

det tredje temat i enkäten behandlar elevernas val av utbildning. Det sista temat belyser 

elevernas tankar och funderingar kring framtiden, hur de ser på framtiden och vad de tänker 

att de vill göra efter avslutad examen. Under de olika teman som behandlas så hade vi en kort 

instruktion som förklarar vad vi vill ha reda på. Enkäten är till viss del utformad med 

påståenden, där vi har använt oss av en skala som mäter hur eleverna instämmer till dessa 

påståenden. Samt att vi har använt oss av frågor med fasta samt öppna svarsalternativ, som 

ger respondenten möjlighet att utvidga och uttrycka sig i fri text.   

(Se bilaga 1)   

3.4 Tillvägagångssätt 

 

Vi kontaktade först en studierektor på vård och omsorgsprogrammet på en gymnasieskola 

som avböjde ett samarbete kring vår studie. Efter detta besökte vi en annan gymnasieskola 

och träffade rektorn som gärna ville vara delaktig i vår studie. Samma dag kontaktade vi 

rektorn via mail och bifogade enkäterna till hen som senare delade ut dessa till eleverna på 

vård och omsorgsprogrammet. Tillsammans med våra enkäter bifogade vi ett följebrev där vi 

förklarade syftet med vår studie, elevernas anonymitet, och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. (Trost, 2012) Efter att enkäterna var genomförda blev vi kontaktade av 
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rektorn, då hämtade vi upp de ifyllda enkäterna och påbörjade kodningen av det insamlade 

empiriska materialet. Detta gjorde vi i kalkylprogrammet Excel som vi båda kände oss 

bekväma med att arbeta i, vilket underlättade vår bearbetning av det insamlade empiriska 

materialet.  

3.5 Pilotstudier 

 

Innan vi lämnade ut våra enkäter till eleverna så ville vi säkerställa ett antal saker för att 

undvika onödiga fel vid själva genomförandet. Vi utförde därför en mindre pilotundersökning 

genom att låta några personer testa den, dels för att säkerställa att frågorna är förståeliga men 

även för att kontrollera så att undersökningen som helhet fungerar bra. Även tiden spelar in så 

att vi inte tar för mycket tid i anspråk av eleverna. (Bryman, 2011) Då vi båda känner 

personer som arbetar som undersköterskor så lät vi några av dem besvara vår enkät då vi 

anser det mest lämpligt eftersom vi då kan få bra och användbar feedback då de känner till 

ämnet och kan relatera på ett bra sätt till frågorna.  

3.6 Etiska överväganden 

 

En viktig aspekt vi som forskare tog hänsyn till var vikten av att ha samtycke av våra 

respondenter innan de besvarade enkäten. Innan dess skall de ha fått information om 

forskningen och gett sitt samtycke, vilket vi tillgodosåg i vår presentation av enkäten. Vi 

förklarade att medverkan var frivillig samt att vi i följebrevet även dokumenterade att 

medverkan närsomhelst kunde avbrytas. Det grundläggande kravet på en god information 

innebär att forskaren skall se till så att berörda personer informeras med ett språk som de 

förstår. Allt som kan påverka personens ställningstagande till att medverka i 

studien/forskningen skall ingå i informationen. (codex.vr.se) 

 

Vi använder oss även av konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter om personer 

som ingår i undersökningen skall behandlas med konfidentialitet. Obehöriga skall inte ha 

några möjligheter att kunna komma över information, vilket vi även skriftligen uttryckte i vårt 

följebrev. Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 

samlas in om enskilda personer endast får användas för det specifika forskningssyftet. 

(Bryman, 2011) Efter avslutad studie avser vi att preskribera de insamlade enkäterna. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till reliabilitet, som innebär att vi vill se hur tillförlitligheten 

från vår undersökning skulle bli densamma om vi genomförde den på nytt. Om resultaten då 

blir desamma så skulle vi uppnå en hög reliabilitet, vilket alla forskare eftersträvar. En annan 

viktig aspekt vi tog hänsyn till är interbedömarreliabilitet, som även beskrivs som en 

överensstämmelse mellan bedömare eller olika observatörer som kan bli aktuellt vid 

exempelvis enkäter då man ska kategorisera svar på öppna frågor. Detta är relevant för vår 

studie, då vi även kommer använda oss av öppna frågor i vår enkät. (Bryman, 2011) 
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För att vi skall kunna få en så hög reliabilitet som möjligt i genomförandet av våra enkäter 

tänkte vi särskilt på att använda oss av enkla frågor med lättförståeliga och vanliga ord. Detta 

kan göra att respondenterna uppfattar frågorna på samma sätt vilket då bidrar till en hög grad 

av reliabilitet. Om många misstolkar frågan så är det inte bara reliabiliteten som blir låg utan 

även validiteten, då vi inte kan mäta det vi verkligen vill mäta. (Trost, 2012) 

  

Validitet handlar om hur en eller flera indikatorer mäter det begrepp som det verkligen ämnar 

mäta. (Bryman, 2011) För att vi skall kunna få en god resultatvaliditet, som också kan 

förklaras som en frånvaro av systematiska och osystematiska fel, alltså att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter, så måste vi ha en god begreppsvaliditet tillsammans med en hög 

reliabilitet. Begreppsvaliditet innebär alltså att vi har en frånvaro av systematiska fel. Får vi 

en bristfällig reliabilitet så beror det oftast på slump- eller slarvfel under datainsamlingen och 

databearbetningen. Därför är noggrannhet oerhört viktigt när det gäller bearbetning av det 

insamlade materialet vilket vi tog hänsyn till när vi utformade kodningen. (Esaiasson, 2007) 

3.8 Kausalitet och generalisering 

 

I kvantitativ forskning så är kausalitet en viktig beståndsdel, med det menas att vi som 

forskare har ett intresse för varför något är på ett visst sätt. Däremot är man inte så intresserad 

om hur saker och ting är. För att dra paralleller till den interna validiteten så handlar kausala 

slutsatser om huruvida och i vilken utsträckning man kan lita på den kvantitativa forskningen. 

(Bryman, 2011) Hur kan då våra resultat generaliseras till andra grupper än de som vi väljer 

att undersöka med vår studie? Detta är en vanlig fråga man ställer sig vid kvantitativa studier 

och så även vi. Man vill ju självfallet att resultaten man kommit fram till skall vara giltiga och 

användbara även för personer som inte deltagit i just den här studien. Hur kan vi få fram ett 

representativt urval för att kunna generalisera resultaten? (ibid, 2011) Det anser vi inte att vi 

kan, däremot kan vi se tendenser till hur elever på ett helt gymnasieprogram tänker och hur 

bakgrunder är med och påverkar. 
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4. Resultat  
 

Nedan presenteras resultatet från vår empiriska undersökning där vi fick in svar från 87 av 

totalt 110 respondenter i form av en kvantitativ analys bestående av diagram och pivottabeller 

där vi sedan tänker avläsa samband mellan studiens syfte, frågeställningar och resultaten av 

enkäterna. Resultaten kommer beskrivas under varje figur som sedan analyseras med hjälp av 

våra teoretiska utgångspunkter. Vi har även använt en kvalitativ textanalys för att analysera 

våra öppna frågor i vår enkätstudie. De öppna frågorna har vi valt att tematisera för att lättare 

kunna bearbeta och tydliggöra resultaten vi fått fram. I resultatet har vi valt att utesluta vissa 

frågor från enkäten då vi anser att de inte tillför något till vår studies utgångspunkt.  

4.1 Bakgrund 
 

I figuren här nedan så presenteras resultatet på frågan: Är du uppvuxen på en stor eller liten ort? 

 
Figur 1.1 visar hur många av eleverna som är uppvuxna på stor respektive liten ort.  

Av de 87 respondenter så svarar 68,97 % av respondenterna på vård och omsorgsprogrammet 

att de kommer från en liten ort medan 31,03 % av respondenterna är uppvuxna på en stor ort.  

I figuren här nedan så presenteras resultatet på frågan: Har dina föräldrar en akademisk 

utbildning? 

 
Figur 1.2 visar föräldrars akademiska utbildning 

Figur 1.2 visar att 21,84 % av respondenterna har föräldrar där båda har en akademisk 

utbildning.  39 % av respondenterna har en förälder med en akademisk utbildning och 34,48 

% av respondenterna svarar att de inte har någon förälder som har en akademisk utbildning. 
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Resterande 4,6 % av respondenterna anger att de inte vet om deras föräldrar har någon 

akademisk utbildning. 

 

Öppen fråga: Om dina föräldrar inte har en akademisk utbildning, vilket yrke har de då? 

 

Detta är en följdfråga till figur 1.2, här ville vi veta vad föräldrarna har för yrke om de inte har 

en akademisk utbildning. Detta var en öppen fråga och den valde vi att tematisera för att 

underlätta bearbetningen av svaren vi fick in. Det vi kom fram till var att de två vanligaste 

yrkesgrupperna bland föräldrarna är vårdyrken, exempelvis undersköterska och personlig 

assistent, och inom hantverksyrken exempelvis snickare och plåtslagare. Andra relativt 

vanliga yrkesgrupper finns inom service, säkerhet och transport. Det finns några yrken som 

ändå sticker ut bland icke-akademikerna såsom chefer, egenföretagare, och it-tekniker. De 

sticker ut för att de ingår i kategorin icke-akademiker men de sitter på en högre befattning 

jämfört med andra i samma kategori. 

4.2 Gymnasievalet 

 

Genom följande fyra figurer får vi reda på vad det är som i störst utsträckning påverkar 

eleverna i deras val av gymnasieprogram. Under dessa fyra figurer kommer vi göra en 

sammanfattning för att tydliggöra vad som påverkat elever i sitt gymnasieval. 

I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: I mitt gymnasieval så valde jag 

utefter mitt eget intresse 

 
Figur 1.3 visar i hur stor utsträckning elever väljer sin gymnasieutbildning utifrån eget intresse.  

Figur 1.3 visar tydligt att respondenterna valde utifrån sitt eget intresse. Hela 56 av 87 

respondenterna instämmer helt i påståendet att de valde gymnasieutbildning utifrån eget 

intresse. 28 av 87 respondenter instämmer delvis till påståendet ovan. Medan 3 av 87 anger att 

de inte vet om de valde utifrån eget intresse. Inga respondenter svarade på alternativet 

instämmer inte alls, därav är det svarsalternativet exkluderat i figur 1.3. 
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I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: I valet av gymnasieprogram så 

hade mina betyg avgörande roll 

 
Figur 1.4 visar i hur stor utsträckning elevers betyg hade en avgörande roll vid valet av gymnasieprogram.  

Resultatet i figur 1.4 visar att knappt hälften (39 av 87) av respondenterna inte alls instämmer 

till detta påstående. Medan 32 av 87 instämmer helt eller delvis till att deras betyg var 

avgörande vid valet av gymnasieprogram.  

 

I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: I valet av gymnasieprogram så var 

mina föräldrars åsikter avgörande 

 
Figur 1.5 visar i hur stor utsträckning föräldrarnas åsikter var avgörande för eleverna i valet av 

gymnasieprogram.  

I figur 1.5 ser vi att 32 respondenterna av 87 instämmer delvis till påstående att föräldrarnas 

åsikter var avgörande i valet av gymnasieprogram. Vi ser även att 51 av 87 respondenterna 

inte alls instämmer till detta påstående. Endast 2 av 87 respondenterna instämde helt till 

påståendet att föräldrarnas åsikter var avgörande i valet av gymnasieprogram. 
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I figuren här nedan så presenteras resultatet från påståendet: I valet av gymnasieprogram 

påverkades jag av mina kompisar 

 
Figur 1.6 visar om eleverna påverkades av sina kompisar i valet av gymnasieprogram.  

Figur 1.6 visar att majoriteten av respondenterna inte alls instämmer till påståendet att de 

påverkades av sina kompisar i valet av gymnasieprogram. Endast 14 av 87 respondenterna 

säger att de påverkades till sitt gymnasieval av sina kompisar. 

De fyra diagrammen ovan svarar på frågorna om vad som har påverkat eleverna till deras 

gymnasieval. Siffrorna säger att det som framförallt har styrt är deras eget intresse. Betygen 

hade betydelse för en del av eleverna. En tredjedel svarar att föräldrarnas åsikter till viss del 

varit avgörande. Det var väldigt få som i sitt val påverkades av sina kompisar vid val av 

gymnasieprogram. 

4.3 Utbildning 

I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: Jag är nöjd med vård och 

omsorgsprogrammet 

 
Figur 1.7 mäter elevernas nöjdhet på vård och omsorgsprogrammet. 

 

Figur 1.7 visar att totalt 86,21 % av respondenterna på vård och omsorgsprogrammet är helt 

eller delvis nöjda med utbildningen. Medan 10,34 % av respondenterna svarar att de inte alls 

instämmer med nöjdheten på programmet. 
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I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: Jag anser att jag valt rätt 

utbildning 

 
Figur 1.8 visar i vilken utsträckning eleverna anser att de valt rätt gymnasieutbildning. 

 

Diagrammet i figur 1.8 visar i det stora hela att respondenterna på vård och 

omsorgsprogrammet anser att de valt rätt utbildning. 60 av 87 respondenterna svarar Ja på 

detta påstående. De som svarat nej (13 av 87) på frågan anger bland annat att de inte vill jobba 

inom vården och har ändrat åsikt om yrket. De som svarar nej på frågan hade möjlighet att 

svara på en öppen följdfråga, där de anger att de inte är nöjda med utbildningen medan andra 

att de vill byta utbildning. 

 

4.4 Framtid 

I figuren här nedan så presenteras resultatet på frågan: Kommer du att söka till högskola eller 

universitet inom 3 år efter gymnasiet? 

 
Figur 1.9 visar hur många elever som kommer söka till högskola eller universitet efter gymnasiet. 
 

Figur 1.9 visar att 46 av 87 respondenterna kommer att söka sig till högre utbildning inom tre 

år efter avslutad gymnasieutbildning. Endast 9 respondenterna säger att de inte kommer att 

studera vidare. Resterande 32 respondenterna vet inte i dagsläget om de kommer vilja studera 

vidare. 
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I tabellen här nedan så presenteras resultatet på påståendet: Studera vidare inom tre år efter 

avslutad gymnasieutbildning 

 

Söka 
högskola 

   Föräldrars 
akademiska 
bakgrund Ja  Nej Vet inte Totalsumma 

Ja, båda 10 3 6 19 

Ja, en 23 3 8 34 

Nej, ingen 11 3 16 30 

Vet ej 2                  0 2 4 

Totalsumma 46 9 32 87 
Tabell 1.1 visar om det finns något samband mellan föräldrarnas akademiska utbildning och om eleverna har 

planer på att studera vidare efter avslutad gymnasieutbildning. 

 

Pivottabellen (1.1) talar för att det finns ett visst förbindelse mellan föräldrarnas akademiska 

utbildning och elevernas tendenser att söka in på högskola eller universitet inom tre år efter 

avslutad gymnasieutbildning. Både i familjer där bägge föräldrarna har en akademisk 

utbildning eller där ena föräldern är högskoleutbildad är tendenserna högre till att söka sig till 

högre utbildning. Totalt säger 46 av 87 elever att de tänker söka vidare till högskola, 9 elever 

säger att de inte tänker läsa vidare och 32 elever vet ännu inte.  

I tabellen här nedan så presenteras resultatet på påståendet: Mina föräldrar påverkar mig att 

söka vidare efter gymnasiet 

 

Påverkan från 
föräldrar 

    Söka 
högskola 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls Vet ej Totalsumma 

Ja  9 27 9 1 46 

Nej                        0 1 6 2 9 

Vet inte 1 8 21 2 32 

Totalsumma 10 36 36 5 87 
Tabell 1.2 visar samband mellan elevernas tendenser att söka vidare till högskola inom tre år efter gymnasiet 

och påverkan från deras föräldrar till att söka vidare till högre utbildning. 

 

Denna pivottabell (1.2) visar ganska tydligt hur stor påverkan föräldrarna har när det gäller 

elevernas tendenser att söka högre utbildning inom tre år efter gymnasiet. 36 av 46 elever som 

tänker söka vidare säger att de instämmer eller instämmer delvis till att föräldrarna påverkar 

dem till att studera vidare. Bland eleverna som inte vet om de tänker studera vidare så anger 

21 av 36 elever att föräldrarna inte påverkar dem.  
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I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: Vad ser sig elever studera till på 

universitet eller högskola? 

 
Figur 1.10 visar antal gymnasieelever som ser sig studera vidare efter avslutad examen. 

Det som kan avläsas i figur 1.10 är att 49 av de gymnasieelever som ser sig studera vidare 

efter avslutad examen önskar studera vidare på sjuksköterskeprogrammet. 38 av 

gymnasieeleverna vet inte om det ser sig studera vidare efter att de har tagit examen. I 

kategorin övrigt avses bland annat yrken som förskolelärare, tandhygienist och 

behandlingsassistent.  I kategorin vet ej ingår både gymnasieelever som har bestämt sig för att 

studera vidare men som ännu inte vet vad de vill studera samt elever som inte tänker söka 

vidare efter examen.  

 

I figuren här nedan så presenteras resultatet på påståendet: Den information jag fick om 

gymnasievalet fick jag genom 

 
Figur 1.11 visar olika informationskällor om varifrån eleverna fick information om sitt gymnasieval. 

Respondenterna fick sex olika svarsalternativ att välja emellan 
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På frågan var eleverna fick information till sitt gymnasieval så är detta en sammanställning av 

alla svar. Respondenterna kunde ange ett eller flera svarsalternativ. Kategorin annat 

innefattar information från gymnasiekatalog, tidning, broschyr från skolan, släkt, guidning på 

skolan, gymnasiemässan, information av andra gymnasieelever och besök på skolan.  

Den vanligaste informationskällan som respondenterna angav var studievägledare. Därefter 

kom öppet hus/besöksdag och vänner. Vi såg även att svarsalternativet familjen är en relativt 

vanlig informationskälla bland respondenterna. Sociala medier var inte en så framstående 

informationskälla till gymnasievalet.  

 

4.5 Vilka faktorer tror du är bidragande orsaker till att få elever väljer vård och 

omsorgsprogrammet? 

 

Vi har valt att tematisera denna öppna fråga för att kunna sammanställa och presentera 

respondenternas svar på bästa sätt. Vi har valt att utgå från två teman som handlar om 

undersköterskeyrket och om utbildning. Detta för att dessa två olika perspektiv var de mest 

framträdande i de svar vi fått av respondenterna. En stor majoritet av respondenterna anger 

orsaker knutna till yrket som den största bidragande anledningen till få sökande till 

programmet. 

 

4.5.1 Utbildning 

En av respondenterna svarar följande på påståendet om varför få elever väljer vård och 

omsorgsprogrammet: “Bara avhoppare går det” Kvinna, årskurs 2    

 

Det vi kan avläsa av respondenternas svar angående varför det är få elever som väljer vård 

och omsorgsprogrammet var inriktade på utbildningen. Det som lyfts fram av respondenterna 

är bland annat de låga intagningspoängen till utbildningen och svårighetsgrad på medicinska 

kurser. De belyser även att det är mycket teori jämfört med andra praktiska program. 

Utbildningen beskrivs av respondenterna som töntig samt att avsaknad av intresse är 

någonting som är ett av problemen till få sökande elever. En annan aspekt som tas upp är brist 

på god marknadsföring och information om utbildning för de sökande. Respondenterna 

påpekar även att man blir fast i ett yrke, och att detta påverkar utbildningen negativt.  

 

En annan respondent svarar följande: “Det är ett slitsamt arbete, nutidens ungdomar är lata” 

Kvinna, årskurs 1 

 

4.5.2 Undersköterskeyrket 

En av respondenterna svarar följande på påståendet om varför få elever väljer vård och 

omsorgsprogrammet: “Ryktet, den sociala statusen av att vara undersköterska” Kvinna, 

årskurs 3 

Många av respondenteras svar angående bristen på sökande till vård och omsorgsprogrammet 

är associerat till undersköterskeyrket. De centrala komponenter som framgår i svaren belyser 
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bland annat yrkets låga lön och dåliga arbetsvillkor samt dåliga arbetstider. Respondenterna 

menar att yrket har dåligt rykte bland allmänheten samt att det råder missuppfattningar kring 

vad en undersköterska egentligen utför i sitt dagliga arbete. Detta då respondenterna menar att 

många har fördomar och antar att undersköterskor endast arbetar inom äldreomsorgen. 

Följaktligen så nämns låg prioritering av yrket samt låg social status som två bidragande 

komponenter till få sökande till utbildningen. Det finns fördomar om att yrket är ett så kallat 

“skityrke”, att ”torka bajs” är det enda undersköterskorna gör i sitt arbete. Vilket i sin tur, 

menar respondenterna leder till att undersköterskeyrket får en negativ klang hos gemeneman. 

Det finns en rädsla och ett obehag gällande vårdtagarna inom äldreomsorgen som bidrar till 

att många elever prioriterar bort vård och omsorgsprogrammet anser respondenterna.  

Ytterligare en annan respondent svarar: “Dålig lön i yrket, folk ser ner på det yrket” Kvinna, 

årskurs 3     

4.6 Summering av resultat 

 

Det vi kom fram till i vår resultatbeskrivning är att två tredjedelar av respondenterna är 

uppvuxna på liten ort. 35 % av respondenterna kommer från familjer där ingen av föräldrarna 

har en akademisk utbildning och 39 % har en förälder som har akademisk utbildning. Vi kan 

läsa av att det som till störst del styrde elevernas gymnasieval var deras eget intresse, där 

betyg, föräldrars åsikter samt kompisar inte hade en så stor betydelse i valet av 

gymnasieprogram. Vi fann att majoriteten av respondenterna är nöjda med vård och 

omsorgsprogrammet samt att de anser att de valt rätt utbildning. På frågan om vidare studier 

svarar drygt hälften av respondenterna att de tänker söka till högskola eller universitet efter 

examen. Det som kan avläsas är att det finns samband mellan föräldrars akademiska bakgrund 

och respondenternas tendenser till att studera vidare. Det finns även indikationer på att elever 

söker vidare studier där föräldrarna är med och påverkar. De vanligaste yrkena bland eleverna 

som tänker studera vidare är sjuksköterska, polis och inom räddningstjänst. 29 av de 46 

respondenter som tänker söka sig till högre studier efter examen ska välja 

sjuksköterskeprogrammet. Den vanligaste informationskällan till gymnasieprogrammet var 

bland annat studievägledare tätt följt av öppet hus, vänner och familj. Svaren vi fick på vår 

öppna fråga angående varför få elever söker utbildningen, kunde hos de flesta eleverna 

relateras till antingen yrket eller utbildningen.           
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5. Analys        

Genom våra ställda forskningsfrågor samt syftet med studien kommer vi att analysera och 

koppla det insamlade empiriska materialet tillsammans med de valda teoretiska 

utgångspunkterna. 

5.1 Habitus i relation till elevernas sociala bakgrund 
 

Studien visar att majoriteten av respondenterna är uppvuxna på liten ort snarare än på stor ort 

(figur 1.1). Det vanligaste förekommande är att respondenterna har en förälder som har en 

akademisk utbildning. Vi ser även att drygt en tredjedel av alla svarande respondenter 

kommer från familjer där ingen av föräldrarna har en akademisk utbildning (figur 1.2). Av de 

som inte har en akademisk utbildning, framgår det att de två mest förekommande 

yrkesgrupperna är inom vården och inom hantverksyrken. De samband som blir synliga kan 

vi koppla samman med Bourdieus begrepp habitus. Enligt Bourdieu (Moore & Sanders, 2006) 

är habitus en del av vår historia, vilket producerar individuella och kollektiva vanor. Detta är 

någonting som individen socialiseras in i och detta skapar ett synsätt hos individen och detta 

formas redan i ung ålder bland annat i familjen och skolan. Med hjälp av habitus så utvecklar 

vi som individer ett sätt att tänka, uppfatta, värdera och handla i sociala sammanhang. 

Sammantaget ses habitus som ett system av dispositioner som vi alla bär med oss i vårt 

bagage. (Broady, 1989) 

 

Det som även framgår med hjälp av Bourdieus begrepp (Broady, 1989) är att respondenternas 

sociala bakgrund till viss del är avgörande i deras val av utbildning, där habitus är det som 

styr och påverkar individer i deras framtida val. Som Bourdieu lyfter fram så reproduceras 

habitus från bland annat föräldrarna, vilket ledet till att de har en stor inverkan på hur 

ungdomar väljer utbildning. Vår studie visar att drygt hälften av eleverna på vård och 

omsorgsprogrammet har föräldrar med arbetarbakgrund. Endast 22 % av eleverna kommer 

från familjer där båda föräldrarna har en akademisk utbildning (figur 1.2). Med Bourdieu som 

utgångspunkt angående hur social bakgrund reproduceras så kan detta vidare kopplas till 

eleverna på vård och omsorgsprogrammet. Där anger eleverna att de gjort sitt val utifrån sitt 

eget intresse (figur 1.3) men då alla individer enligt Bourdieu påverkas i sina val av sitt 

habitus så resulterar detta i att eleverna i själva verket har gjort sitt val utifrån sin sociala 

bakgrund.  

    

Det som kunde avläsas i respondenternas svar angående sitt val av utbildning visade i stor 

utsträckning att de var nöjda med sin utbildning (figur 1.7), och att de hade valt rätt utbildning 

(figur 1.8) samt att föräldrarnas åsikter inte var avgörande till valet av utbildning (figur 1.5). 

En dryg tredjedel av respondenterna instämmer delvis till att föräldrarnas åsikter var 

avgörande till deras val av gymnasieprogram. Vi kunde även avläsa att betyg eller kompisar 

inte hade någon större inverkan på elevers val av gymnasieprogram (figur 1.6, figur 1.4). På 

frågan som handlar om var de fått information till sitt gymnasieval (figur 1.11), anger 

respondenterna vänner som en vanlig informationskälla. Detta indikerar att respondenterna 

blir informerade men inte påverkade av sina vänner till valet av gymnasieprogram. Som vi 
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nämnt tidigare så är det en självklarhet att individer gör sina val utifrån habitus eftersom det 

är ett naturligt sätt och finns lagrat i kroppen och format sedan barnsben. Dessa dispositioner 

som vi har i bagaget ligger till grund för hur vi tänker, uppfattar, värderar och handlar i 

sociala sammanhang. (Broady, 1989/Moore&Sanders, 2006) Sammantaget kan vi se att 

elevers uppfattningar och val av utbildning hör samman med deras habitus, vilket visar att det 

är en självklar men omedveten handling. 

5.2 Klass- och kapitalbegreppen i relation till utbildning 

I studien framkommer det att drygt hälften av alla respondenter tänker söka till högskolan 

eller universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (figur 1.9). Vi har undersökt 

sambandet mellan föräldrarnas akademiska utbildning och elevernas planer på att söka till 

högskolan eller universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning. Det som syns i 

resultatet är att sannolikheten att söka till högre utbildning är högre i familjer där båda eller en 

av föräldrarna har en akademisk utbildning. Medan i familjer där ingen av föräldrarna har en 

akademisk utbildning så säger mer än hälften av eleverna att de inte vet om de ska studera 

vidare på högskola eller universitet (tabell 1.1). En stor andel av eleverna som tänker söka 

vidare till högskolan eller universitet svarar att föräldrarna påverkar dem till att studera 

vidare, medan två tredjedelar av eleverna som inte vet om de ska söka vidare till högskolan 

eller universitetet anser att föräldrarna inte påverkar dem till att studera vidare (tabell 1.2). 

Bourdieu använder klassbegreppen (Gytz Oleson et al, 2004) för att synliggöra hur 

klassamhället reproduceras. Detta tydliggör på vilket sätt individerna styrs och speglas av sina 

kapital. Vi har valt att belysa det kulturella kapitalet som Bourdieu menar är det dominerande 

kapitalet. Bourdieu hävdar (2004) att dispositioner och habitus men även titlar och diplom 

utgör symboliska tillgångar som inkluderas i det kulturella kapitalet. Som nämnt innan så är 

detta något som förs vidare mellan generationer. Vidare så ser Bourdieu att barn till 

högutbildade föräldrar har ett bättre utgångsläge än barn till föräldrar med låg utbildning. Här 

finns en naturlighet hos barn till föräldrar med hög utbildning att studera vidare på universitet 

om man jämför med barnen till lågutbildade föräldrar. Vidare menar Bourdieu att de bäst 

utbildade blir antagna till de högsta utbildningarna medan de lägst utbildades barn får det 

lägsta utbildningskapitalet.  

Detta kan vi koppla till vår genomförda studie då vårt resultat pekar på att elever som har 

föräldrar där en eller båda har en akademisk utbildning tänker söka sig till högre studier efter 

sin gymnasieutbildning (tabell 1.1). Vidare ser vi att elever till högutbildade föräldrar 

påverkas till vidare studier av sina föräldrar efter sin gymnasieutbildning, medan elever till 

lågutbildade inte påverkas av sina föräldrar till högre studier (tabell 1.2). Alla får olika 

förutsättningar i livet och detta tydliggör Bourdieu genom kapital och klassbegreppet, då detta 

är något som reproduceras och resulterar i att utbildningsväsendet gynnar de starka i samhället 

och inte de svaga, vilket senare leder till maktstrukturer i samhället.  (Bourdieu & Passeron, 

1977/ 2008) 
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5.3 Professionsbegreppet i relation till vidareutbildning 

 

Studiens resultat visar att drygt hälften av eleverna tänker studera vidare efter sin 

gymnasieutbildning, och ur denna grupp tänker den största andelen studera till sjuksköterska. 

(figur 1.10) 

Brantes professionsbegrepp syftar till yrken vars verksamheter bygger på vetenskaplig 

forskning. Dessa professionsyrken besitter olika attribut såsom högskoleutbildning och 

examensbevis. (Brante, 2009) Utbildning ses inte som en konsumtion utan som en investering 

för individ och samhälle. Den ekonomiska motiveringen för utbildning är den mest 

dominerande för samhället och är den överordnade som reproducerar utbildning, kunskap och 

människa till endast en ekonomisk vinning. (Gustavsson, 2011) 

Brante använder begreppet semiprofession där yrkesgruppen sjuksköterska ingår, denna grupp 

besitter även vissa av de klassiska professionernas attribut såsom examensbevis och 

högskoleutbildning. Inom begreppet profession så finns en anknytning till universiteten som 

ger en formell merit, som i sin tur skapar en inträdesbiljett till det professionella yrkeslivet 

vilket är förknippat med prestige. (Brante, 2009) 

Följaktligen kan vi koppla Brantes begrepp profession till eleverna på vård och 

omsorgsprogrammet att de trots sin blivande yrkesexamen som undersköterska, tänker studera 

vidare på högskola. Genom att studera vidare uppnår de en högre status och får en plats bland 

professionsyrkena som även ger dem ett examensbevis, detta kan ses som en möjlig slutsats. 

Gustavsson (2011) påpekar även att det finns en ekonomisk vinning i utbildning för individ 

och samhälle. Utbildning är inte längre en konsumtion utan ses som en investering. Genom 

detta kan vi dra paralleller till vår studie då en stor andel av eleverna redan bestämt sig för att 

studera vidare trots att de får en kvalificerad yrkesutbildning som ger en möjlighet till arbete 

efter avslutad gymnasieutbildning. Med detta perspektiv så kan vi möjligen förklara varför 

många elever väljer vidare studier framför undersköterskeyrket. 

5.4 Undersköterskor och klass  

 
Genom vår öppna enkätfråga: Vilka faktorer tror du är bidragande orsaker till att få elever 

väljer vård och omsorgsprogrammet? så ville vi ta reda på vad eleverna själva tror är en 

bidragande orsak till att vård och omsorgsprogrammet har så få sökande jämfört med andra 

gymnasieprogram. Bland respondenternas svar fann vi ett mönster som pekar på två olika 

teman som handlar om undersköterskeyrket och utbildningen. De svar som berörde 

utbildningen syftade bland annat till svårighetsgrad på olika kurser, låga intagningspoäng 

samt att man blir fast i en yrkesinriktning. Respondenternas svar om undersköterskeyrket 

handlar i stort om låg status, låg lön, dåligt rykte, fördomar och dåliga arbetstider. Här ser vi 

likheter med hur Lindgren (1992) lyfter fram undersköterskornas låga position i 

arbetsorganisationens hierarki.   

 

Lindgren (1992) beskriver undersköterskor längst ned i hierarkin av tre nivåer där de benämns 

som flickor medan sjuksköterskor benämns systrar och där läkarna befinner sig högst upp i 
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hierarkin. Det som visar sig är att hierarkin synliggör att det råder en distans mellan de olika 

yrkeskategorierna. Undersköterskor benämns som flickor och är enligt Lindgren en homogen 

grupp som kommer från liknande sociala bakgrunder och ses inte som en arbetsgrupp som 

kommer att avancera. Begreppet flickor kan ses som en nedvärderande etikett på 

undersköterskor vilket indikerar en låg status i arbetsorganisationen. 

 

Tillsammans med respondenternas svar och Lindgrens teorier kring undersköterskeyrket och 

klass, kan vi synliggöra samband till varför få gymnasielever väljer vård och 

omsorgsprogrammet. Dessa samband relaterar till samma utgångspunkt där 

undersköterskeyrket symboliserar något negativt kopplat till både yrket och utbildningen. På 

samma sätt lyfter Lindgren fram att undersköterskeyrket är en grupp som inte kommer 

avancera utan är fast längst ner i arbetsorganisationens hierarki. Respondenterna framhäver att 

de stora bristerna finns i yrket och inte i själva utbildningen, då man blir fast i ett yrke och har 

svårare att ta sig till högre studier. Detta leder i sin tur till att en negativ samhällsbild av 

undersköterskeyrket skapas.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att synliggöra och studera hur gymnasielever på vård och 

omsorgsprogrammet reflekterar över sitt val av yrkesutbildning. Vi utgick från våra 

forskningsfrågor som lyder:  

 

– Kan social bakgrund ha en inverkan på gymnasieelever i tankar och värderingar när 

det gäller deras val av utbildning?   

 

– Vilken inverkan kan föreställningar knutna till undersköterskeyrket ha på elevers 

gymnasieval? 

 

– Tillgång och efterfrågan på undersköterskor i samhället är i obalans, vilka 

bidragande faktorer kan synliggöras hos blivande undersköterskor på gymnasiet?  

 

6.1.1 Kan social bakgrund ha en inverkan på gymnasieelever i tankar och värderingar när 

det gäller deras val av utbildning? 

 

Det vi har kommit fram till i vår studie är att elevers bakgrunder till viss del påverkar deras 

val av utbildning, framtidsvisioner och gymnasieval. Detta grundar vi på att majoriteten av 

eleverna på vård och omsorgsprogrammet är uppvuxna på en liten ort samt att många ur 

denna grupp inte kommer från familjer där bägge föräldrarna har en akademisk utbildning. 

Resultatet visar att en stor andel av eleverna har en eller två föräldrar med arbetarbakgrund. 

Detta stärker vår teoretiska utgångspunkt där habitus ses som någonting omedvetet men som 

är med och styr individen. Vidare ser vi också att drygt hälften av gymnasieleverna ser sig 
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studera vidare på högskola eller universitet efter avslutad gymnasieexamen. Så trots att 

eleverna går en utbildning som ger en kvalificerad yrkesexamen så väljer mer än häften att 

studera vidare efter gymnasiet. Detta trots att eleverna redan har en given plats på 

arbetsmarknaden, där det finns gott om arbete inom denna yrkeskategori. Många av de elever 

som ska söka till högskola eller universitet efter avslutad examen uttrycker att de har stöd 

hemifrån till vidare studier. För att dra en parallell till Bourdieus klassbegrepp (1977/2008) så 

synliggör detta hur klassamhället reproduceras, och härigenom ser vi hur individer styrs och 

speglas av sina kapital. Vilket därmed blir synligt när vår studie visar att det kulturella 

kapitalet råder inom den grupp av elever som ser sig studera vidare på högskola efter avslutad 

examen. Detta synliggör hur kapital och habitus är med och påverkar individer i dess 

handlingar och tankar, på ett omedvetet plan. Men som blir avgörande när man ser det som en 

samhällsstruktur är att de med högt kulturellt kapital och därmed de högst utbildade, är de 

som lyckas studera på de högsta utbildningarna, medan de med låg utbildning får det lägsta 

utbildningskapitalet. Avslutningsvis ser vi att social bakgrund har inverkan på gymnasielever 

i tankar och värderingar i frågan om val av utbildning.  

6.1.2 Vilken inverkan kan föreställningar knutna till undersköterskeyrket ha på elevers 

gymnasieval? 

 

Det råder föreställningar knutna till undersköterskeyrket vilket påverkar elever att välja bort 

vård och omsorgsprogrammet, detta bidrar till att få elever söker sig till 

undersköterskeutbildningen. Vi ställde frågan till eleverna om vad de tror är bidragande 

orsaker till få sökande till programmet. Det som framgår bland svaren är att yrket i sig är har 

en negativ klang, då det finns många fördomar och föreställningar om yrket. Bland annat att 

man tror att man endast kan jobba inom äldreomsorgen, samt dålig lön och låg social status. 

Detta kan knytas samman med hur Lindgren (1992) påvisar undersköterskornas låga rang i 

arbetsorganisationens hierarki. Vi ser ett samband mellan hur undersköterskorna benämns 

som flickor, där gruppen inte ses avancera uppåt, med hur respondenterna lyfter fram 

bidragande orsaker till att få elever söker sig till utbildningen. Samtidigt konstaterar vi att 

respondenterna inte ser utbildningen som själva problemet till att få elever söker utbildningen, 

då många av dem är nöjda och själva anser att de har valt rätt utbildning. Det finns en 

samhällsnorm som är utbredd vilken ger undersköterskorna en lägre social status, detta gör att 

undersköterskeyrket tillskrivs en negativ ton. Sammantaget kan vi konstatera att det inte 

handlar om att själva utbildningen måste förändras utan att det är attityderna till yrket som 

måste ändras. Avslutningsvis ser vi att det finns föreställningar knutna till 

undersköterskeyrket som leder till att elever inte väljer utbildningen.  
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 6.1.3 Tillgång och efterfrågan på undersköterskor i samhället är i obalans, vilka 

bidragande faktorer kan synliggöras hos blivande undersköterskor på gymnasiet?  

 

Samhället står inför en stor brist på undersköterskor inom de närmaste åren, vilket bidrar till 

en obalans mellan tillgång och efterfrågan på undersköterskor. Vår studie visar att trots att 

eleverna är nöjda med utbildningen och att de får en yrkesexamen efter avslutad utbildning, så 

har drygt hälften redan innan avslutad utbildning bestämt sig för att söka sig vidare till högre 

studier. En stor andel av dessa vill studera vidare på sjuksköterskeprogrammet. Enligt Brante 

(2009) så ses sjuksköterska som ett semiprofessionsyrke vilket leder till att man får ett 

examensbevis och en högskoleutbildning. Det samband vi ser genom detta är att det finns en 

strävan att uppnå denna profession, vilket i sin tur genererar en hög inkomst och en status som 

är förknippad med prestige. Samhället i stort ser utbildning som en investering och inte som 

en konsumtion för individ och samhälle. Vi finner detta väldigt intressant att man trots sin 

blivande yrkesexamen väljer högre studier. Sammantaget kan vi konstatera att tillgången och 

efterfrågan ligger i just denna problematik. Samhället har utvecklats till ett kunskapssamhälle, 

där kunskap ses som en ekonomisk vinning för både individ och samhälle. Denna inställning 

skapar en klyfta mellan de som lyckas utbilda sig genom högre studier, och de som inte har 

samma förutsättningar. I samhället finns det en naturlighet att utbilda sig, vilket gör att vi har 

en befolkning som är väldigt utbildad. Men, nu uppstår det ett problem, vilka ska arbeta inom 

de lågstatusyrken som blir bortprioriterade? Som vi nämnt innan så ingår undersköterskeyrket 

i Sveriges största yrkesområde som täcker in många olika befattningar. Om alla strävar efter 

att uppnå en högre profession, vilka blir kvar att arbeta inom detta område?    

6.2 Metoddiskussion 

 

Vårt val av kvantitativ metod kändes naturligt för oss då vi ville få reda på ett stort omfång av 

respondenters uppfattningar och funderingar således så skulle vi välja samma metod vid ett 

nytt genomförande av studien. På vård och omsorgsprogrammen så går det färre elever än på 

exempelvis ett naturvetenskapligt program. Detta gjorde att vi hade svårigheter att finna 

respondenter som överensstämde med vår urvalsgrupp.  

 

Vi valde att utföra en pilotstudie på några utvalda personer som stämde överens med den 

urvalsgrupp som studien riktade sig till. Responsen vi fick var god och detta var ett bra 

tillfälle för att se hur våra enkätfrågor uppfattades och om testpersonerna förstod de ställda 

påståendena och frågorna. Dock har vi i efterhand observerat att vissa frågor hade kunnat vara 

något tydligare, i åtanke har vi frågan som handlar om man är uppvuxen på stor eller liten ort. 

Detta ändrade dock inte vårt resultat då vi inte hade några bortfall på den frågan. Vi ser även 

att vi inte har varit konsekventa i storleksordning i samma fråga angående stor och liten ort, 

detta gav som sagt inga bortfall men för formalian så skulle detta ha ändrats innan. En annan 

viktig aspekt som vi har insett såhär i efterhand är vikten av att stryka under vissa ord i 

påståenden eller frågor för att påvisa ordens betydelse i sammanhanget.   

 

Genomförandet av studien gick utmärkt, då vi fick god feedback och rektorn vid 

gymnasieskolan var mycket behjälplig med att dela ut enkäterna själv för att sedan kontakta 
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oss när den var genomförd och klar. En nackdel vi såg med att inte själva vara på plats vid 

själva genomförandet var att vi inte kunde se eventuella bortfall. Dock fick vi veta av rektorn 

att det finns 110 elever som går gymnasieprogrammet, och av dessa svarade 87 respondenter 

på vår enkät vilket gjorde att vi fick ett externt bortfall på 21 %. Av de genomförda enkäterna 

hade vi inga interna bortfall då samtliga respondenter valde att besvara alla frågor. Men 

eftersom det fanns problematik kring att få deltagande till studien, så bidrog detta till att vi 

fick kort tid för att bearbeta det empiriska materialet. 

 

Vi anser att studien har uppnått en hög reliabilitet, då vi vid ett nytt genomförande av studien 

skulle uppnå samma resultat. Detta skulle även ske om någon annan forskare genomförde 

samma enkätstudie som den vi gjort. Vi anser även att validiteten i studien är god, då vi har en 

frånvaro av systematiska fel. Vid bearbetning av vårt insamlade empiriska material var vi 

ytterst noggranna med kodningen, då vi flertalet gånger gick igenom och kontrollerade 

kodningen så att den överensstämde med resultatet. Som vi nämnde under rubriken kausalitet 

och generalisering, så kan vi inte generalisera vårt resultat till en hel population då vår studie 

inte är så omfattande. Dock har vi fått svar på våra forskningsfrågor och därmed vårt syfte 

med studien, genom detta så anser vi att vi kan generalisera resultatet till en mindre 

urvalsgrupp.  

 

Vi fick god respons från våra respondenter då de svarade på alla våra frågor och gav oss 

mycket empiriskt material på de öppna frågor som vi ställde. Svaren vi fick var mogna och 

eftertänksamma, vi var förvånade över att eleverna kunde se samhällsstrukturer och att de på 

ett objektivt sätt kunde fundera och resonera kring undersköterskeyrket.   

6.3 Avslutande diskussion 

 

Som Ahnlund och Johansson (2011) tar upp så står vård och omsorgssektorn inför stora 

pensionsavgångar och är i stort behov av rekrytering, detta kommer att sätta press på att fler 

ungdomar utbildar sig till undersköterskor. Vår studie visar att elever på vård och 

omsorgsprogrammet väljer bort yrket för att studera vidare på högskola. Eleverna som 

studerar till undersköterska använder programmet snarare till att skapa en god 

“kunskapsplattform” för vidare studier till sjuksköterskeprogrammet, polishögskolan eller till 

utbildning inom räddningstjänsten än att arbeta inom sin yrkeskategori. Johnreden (2002) 

nämner även i sin rapport att av de 2000 elever som varje år utbildar sig till undersköterska så 

väljer endast 1000 av dessa elever att arbeta inom yrket vilket styrker utgångspunkten i vår 

studie då vi ser liknade mönster bland våra respondenter.  

 

Vår studie visar också på samma sätt som Skolverkets publikation (2012) att omgivningen i 

form av studie- och yrkesvägledare, kamrater och föräldrar är med och påverkar elevers 

gymnasieval. Vidare pekar vår studie i samma riktning som Skolverkets då vi båda tar upp att 

gymnasievalet till stor del beror på social bakgrund samt vilken kontext eleven kommer ifrån. 

Vi ser båda också samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och elever som väljer ett 

yrkesförberedande program oftare har föräldrar med låg utbildning. Även Broady och 

Börjesson (2008) nämner sambandet mellan social bakgrund och elevers gymnasieval. De tar 
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också upp att det är föräldrarnas utbildningsnivå snarare än den ekonomiska tillgången som 

styr elevernas gymnasieval, detta stärker vår studies resultat då vi genom vår relativt lilla 

studie kom fram till samma slutsatser.  

 

Vi ställer oss frågan; Varför går man undersköterskeutbildningen som är en yrkesexamen, när 

man redan innan avslutad examen vet att man ska studera vidare? Det som framkom i frågan 

kring var eleverna fått sin information till gymnasieval så visade det sig att studievägledare är 

den största informationskällan. Det som blir synligt är att hälften av eleverna väljer att studera 

vidare, och detta inte enbart i årskurs 3 utan i alla årskurser ger eleverna uttryck för detta. 

Med detta så vet vi att eleverna talar med studievägledare och därifrån får de sin information 

att gå vård och omsorgsprogrammet för att sedan studera vidare på högskola. De mest 

populära utbildningarna som elever tänker studera till efter gymnasiet är sjuksköterska, polis 

och brandman. Det finns en gemensam nämnare inom dessa utbildningar, och det är att vård 

och omsorgsprogrammet är en bra utbildning att ha med sig när man söker vidare till dessa 

utbildningar, dock ger de ingen inträdesbiljett till dessa. Här ser vi att en snedrekrytering till 

utbildningen sker, då dessa elever tar upp platser på vård och omsorgsprogrammet trots att de 

egentligen skulle kunna gå vilket högskoleförberedande gymnasieprogram som helst. Sker då 

en snedrekrytering till denna utbildning hos eller med hjälp av studievägledaren? Eller skulle 

platserna stå tomma på vård och omsorgsprogrammet utan dessa elever? Dessa frågor kan vi 

idag inte svara på, och detta är enbart en hypotes som vi har funderat kring efter att vi har 

genomfört vår studie.  

6.4 Vidare forskning 

 

För vidare forskning inom detta område så ser vi gärna att man skulle kunna komplettera den 

kvantitativa studien med kvalitativa intervjuer med exempelvis studievägledare. Genom 

studievägledaren kan man förhoppningsvis ur ett större perspektiv se hur elever resonerar när 

de väljer vård och omsorgsprogrammet. Det skulle också vara intressant att genomföra 

intervjuer på elever vars sociala bakgrunder skiljer sig åt för att ytterligare kunna studera 

denna problematik. Vårt resultat visar att hälften av eleverna vet att de skall studera vidare 

efter avslutad examen. Genom en eller flera intervjuer tror vi att man kan få reda på varför 

elever på vård och omsorgsprogrammet väljer denna utbildning om de redan innan vet att de 

tänker studera vidare, när de egentligen kan välja vilket högskoleförberedande program som 

helst på gymnasiet. En annan tanke vi har efter genomförd studie är att man skulle kunna 

utföra en jämförande studie mellan vård och omsorgsprogrammet och exempelvis det 

naturvetenskapliga programmet. Detta för att tydligare se nyansskillnader mellan elevers 

sociala bakgrunder, vilket vi tror att dessa program skulle kunna visa. Ytterligare vore det 

väldigt intressant att se skillnader mellan stad och landsbygd, det vill säga att gå lite mer på 

djupet för att se om vår uppväxtmiljö påverkar val av utbildning. Vi tror också att det vore 

intressant att jämföra två olika yrkesförberedande program för att se hur många som planerar 

att stanna kvar inom vald yrkeskategori. 
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Bilaga 1 

Gymnasievalet- Vård & Omsorgsprogrammet 

Vi är två studenter som läser till Personalvetare vid Uppsala Universitet. Nu skriver vi vår 

kandidatuppsats om gymnasieelever på vård & omsorgsprogrammet. Vi skulle verkligen 

uppskatta några minuter av Er tid för att besvara vår enkät. Den är uppdelad i fyra olika teman 

som alla handlar om dig och ditt gymnasieval som behandlar bakgrund, utbildning och 

framtiden. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, och svaren kommer inte att kunna 

spåras till dig. Enkäten är frivillig att besvara och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Ringa in ditt svarsalternativ alternativt texta. 

 

Bakgrund 

Genom följande frågor vill vi ta reda på din bakgrund. 
 
Kön:        Kvinna    Man        Annat 
 

Årskurs: ……… 
 

1. Vilken är din valda inriktning på vård & omsorgsprogrammet? 
 
……………………………………………………………………... 
 

2. Är du uppvuxen på stor eller liten ort? 
 

Stor        Liten 
 

3. Har dina föräldrar en akademisk utbildning? 
(Med akademisk utbildning menar vi om personen är utbildad vid högskola eller universitet) 
 

Ja, båda    Ja, en        Nej, ingen    Vet ej 
 

 

Om någon av dina föräldrar inte har akademisk utbildning,vilket yrke har de då? 
 
……………………………………………………………………... 
 
4. I hemmet pratar ni ofta om att utbildning är viktigt? 
 

Ja        Nej        Ibland        Vet ej 
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Gymnasievalet 

Genom följande påstående vill vi ta reda på hur du resonerar kring gymnasievalet. 
 
 
5. Den information jag fick om gymnasievalet fick jag genom: 
 

Välj ett eller fler alternativ 
 

Familj             Sociala medier (facebook, bloggar) 
 

Vänner          Öppet hus/Besöksdag på skolan 
 

Studievägledare     Annat………………………………. 
 

6. I mitt gymnasieval så valde jag utefter mitt eget intresse 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
 

7. I valet av gymnasieprogram så hade mina betyg avgörande roll 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls     Vet ej 
     
 
8. I valet av gymnasieprogram så var mina föräldrars åsikter avgörande 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls     Vet ej 
 

9. I valet av gymnasieprogram påverkades jag av mina kompisar 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
 

 

Utbildning 

Genom följande påståenden vill vi ta reda på hur du upplever din tid på gymnasiet. 
 
10. Jag är nöjd med vård & omsorgsprogrammet 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
 

11. Jag anser att jag valt rätt utbildning 
 

Ja        Nej        Vet ej 
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Om nej, ange anledning: 
 
……………………………………………………………………... 
     
 
12. Jag skulle rekommendera vård & omsorgsprogrammet till andra 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
 

13. Vilka faktorer tror du är bidragande orsaker till att få elever väljer vård & 
omsorgsprogrammet? 
 
……………………………………………………………………………….     
 

 

Framtiden 

Genom följande påståenden vill vi ta reda på dina tankar inför framtiden. 
 
14. Jag kommer att söka till högskola eller universitet inom 3 år efter gymnasiet 
 

Ja    Nej    Vet ej 
 

 
Om ja, vilken typ av högskoleutbildning har du tänkt söka till? 

 
……………………………………………………………………... 
 

15. Jag har planer på att söka arbete direkt efter gymnasiet 
 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
 

16. Vilket yrke ser du dig arbeta inom efter avslutad gymnasieutbildning? 
 
……………………………………………………………………... 
 

17. Jag anser att vidareutbildning är viktigt på arbetsmarknaden 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
 

18. Mina föräldrar påverkar mig till att studera vidare på högskola eller universitet 
efter gymnasiet. 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 
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Övrigt 

 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Tack för Din medverkan! 
 

Sofia och Therese 


