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Abstrakt  
I studien undersöktes hur fenomenet det fria gymnasievalet upplevdes och erfors av 
niondeklassare vars tanke var att lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större städer. 
Fenomenet hade en stor betydelse för majoriteten av niondeklassarna, eftersom valet var 
integrerat med dem som person och vad de hade för respektive intressen.  Det fria 
gymnasievalet visade sig vara ett stort och svårt val eftersom att det fanns ett stort utbud av 
valmöjligheter som dagens moderna samhälle erbjuder. Genom att lämna hemkommunen 
blev det en nystart på livet. Niondeklassare valde bort tryggheten som ofta finns i 
hemkommunen för att uppnå sina drömmar och mål. Många av de gymnasieutbildningar 
som niondeklassarna ansökte till fanns inte heller i hemkommunen, majoriteten hade trots 
detta valt bort gymnasiestudier i den mindre kommunen. Ungdomarna påverkades på tre 
olika sätt. Dels de som hade klara visioner och klara mål om vad de ville med framtiden, dels 
de som påverkades av sin omgivning och till sist de som inte påverkades av någon men som 
ändå kunde ta till sig tips och råd från sin omgivning. En fenomenologisk ansats har 
används för att närma sig kunskap om studiens syfte och empiriska frågeställningar. Svaren 
som återfanns gav en fingervisning av vad den undersöka delen av populationen upplevde 
och erfor genom deras gemensamma erfarenhet av att befinna sig i slutet av 
gymnasievalsprocessen. 
 
Nyckelord: det fria gymnasievalet, fenomenologi, livsvärld, niondeklassares perspektiv 
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Introduktion 

Inledning 
Vi människor lever i en tid där den individuella valfriheten kan upplevas som extremt 
omfattande. Detta kan tänkas bero på att dagens globaliserade värld numera erbjuder fler 
valmöjligheter än någonsin tidigare, till exempel ett nästintill oöverskådligt utbud av 
utbildningar, skolor och yrken. Människor ställs därför ständigt inför olika valsituationer 
som de förväntas kunna hantera. Valsituationerna kan å ena sidan handla om mer 
vardagliga valprocesser och å andra sidan om mer speciella, betydelsefulla och 
livsavgörande sådana (Lund, 2006). Den aktuella studien handlar om den sistnämnda, på 
grund av att det fria gymnasievalet kan upplevas som ett stort och svårt val av de 
niondeklassare som befinner sig i valprocessen. Detta för att niondeklassare, som även 
benämns som ungdomar och elever i den aktuella studien, är mycket medvetna om att deras 
val kan komma att påverka deras framtida yrkesliv (Sandell, 2007). En statlig utredning visar 
att många niondeklassare upplever en tydlig stress och oro i samband med det fria 
gymnasievalet (SOU 2006:77), därmed kan valet betraktas vara av livsavgörande karaktär i 
förhållande till ovanstående.  

Övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan kan ses som en viktig brytpunkt i 
niondeklassares liv, en viktig anledning till detta kan vara att det fria gymnasievalet kanske 
är det första viktiga val som de faktiskt får tillåtelse att fatta ett beslut om (Dresch & Lovén, 
2010; Lundahl, 2010). Tonårsperioden kan uppfattas som en turbulent tid och många 
niondeklassare upplever att de inte är tillräckligt mogna att fatta ett sådant stort och viktigt 
beslut i så ung ålder (Lovén, 2000). För att klara av att göra ansenliga och genomtänkta val 
krävs en god självkännedom och självinsikt. För att skapa sådana krävs att niondeklassare 
har berikats med många erfarenheter både inom och utanför utbildningssystemet, detta 
bidrar även till att forma deras självbild och självuppfattning. Det är något som i mindre 
utsträckning undersökts i tidigare forskning, det vill säga dels som niondeklassares val är 
integrerat med dem som egen person och dels niondeklassares subjektiva upplevelser av 
själva valprocessen (Dresch & Lovén, 2010; Lundahl, 2010; Lovén, 2000). Den identifierade 
kunskapsluckan handlar om det fria gymnasievalet, därför har vetenskapliga artiklar som 
rör valprocesser använts för nå förståelse om undersökningsområdet. 

Utifrån detta syftar den aktuella studien till att utforska hur fenomenet det fria 
gymnasievalet upplevs och erfars av niondeklassare. De empiriska frågorna som genomsyrar 
studien är hur niondeklassare subjektivt upplever betydelsen av, påverkandefaktorer och 
handlingsstrategier i det fria gymnasievalet. Fokus är i och med detta, niondeklassares 
gemensamma erfarenhet av att befinna sig i den slutliga delen av valprocessen. En 
avgränsning har gjorts till de niondeklassare som gjort sina slutgiltiga val under vårterminen 
och ansökt om att lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större städer till 
höstterminen. Detta problematiserar det som tidigare forskning har visat på, exempelvis att 
valet upplevs som stort och svårt (Dresch & Lovén, 2010; Lovén, 2000; Lundahl, 2010; 
Sandell, 2007). Trots det väljer ändå många niondeklassare numera att söka sig ifrån sin 
trygga tillvaro och livssituation för att troligtvis uppnå sina drömmar och mål i livet. 
Dessutom är det intressant i och med att niondeklassarna är de som gymnasiemarknaden 
konkurrerar om att locka till sig, niondeklassarna är med andra ord mycket eftertraktade 
(Lund, 2006; Sandell, 2007). 

Önskan är att bidra med förståelse för fenomenet det fria gymnasievalet ur niondeklassares 
perspektiv samt att studiens resultat kan komma till användning för framtida studier inom 
det aktuella området. Kopplingen till pedagogik i det som kan uppfattas som ett 
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vetenskapligt problem är de niondeklassare som befinner sig i utbildningsystemet som syftar 
till att forma goda samhällsmedborgare.  Enligt Mittuniversitetet (2014) handlar pedagogik 
om att beskriva, förstå och förklara olika påverkandeprocesser som fostran, utbildning och 
undervisning.  

Disposition 
Det självständiga arbetet har delats in i fyra olika delar: introduktionsdelen, metoddelen, 
resultatdelen och diskussionsdelen. Det självständiga arbetet kan betraktas som en 
gemensam produkt som vi utarbetat tillsammans - genom samtliga delar.  

I introduktionsdelen introduceras läsaren till det aktuella undersökningsfältet genom en 
inledning av problemområdet, disposition av det självständiga arbetets upplägg och 
definitioner av de viktigaste begreppen som förekommer i texten. Därefter följer en 
bakgrund till undersökningsfältet som innehåller tidigare studier om det fria gymnasievalet, 
valprocesser och handlingsstrategier samt niondeklassare i relation till den nya 
gymnasieskolan. Dessutom presenteras studiens syfte och empiriska frågeställningar.  

I metoddelen presenteras ansatsen fenomenologi, urvalet som skett via ett kluster, 
datainsamlingsmetod i form av intervjuer, instrument som semi-strukturerad intervjuguide 
och ljudinspelare, procedur, analysmetod, etiskt ställningstagande och metoddiskussion.  

I resultatdelen presenteras studiens resultat genom indelningar i specifika ämnen och 
kategorier som uppkommit genom strukturering och organisering av rådata.  

I diskussionsdelen följer en utvärdering av studien i sin helhet, det som varit bra och det 
som varit mindre bra. Frågor om metodval, validitet och reliabilitet diskuteras i förhållande 
till syftet. Studien sätts därefter in i ett vidare perspektiv genom ett uttalande om framtida 
studier inom undersökningsfältet. Det självständiga arbetet avslutas med en 
referensförteckning som redovisar vilka källor som använts samt tre bilagor: den första för 
missivet, den andra för framsidan till intervjuguiden och den tredje för själva intervjuguiden 
som har använts i studien. 

Definitioner 
Den nya gymnasieskolan syftar till de reformeringar som gjordes av gymnasieskolan år 
2011 och som fortfarande är viktiga i dagens samhälle. Detta berör niondeklassare på så sätt 
att det utgör ramar för det fria gymnasievalet och att ungdomarna måste förhålla sig till dem 
i valprocessen. Det berör ungdomarna i det fria gymnasievalet eftersom strukturen på sätt 
och vis utgör deras livsvärld, vilket kan kopplas ihop med niondeklassares 
handlingsstrategier för hur de planerar för att nå sina eventuella framtida mål genom de 
valda gymnasiestudierna.  

Det fria gymnasievalet handlar i studien om det gymnasieval som ungdomar i årskurs 9 
gör, i två omgångar, under deras sista termin inom grundskolan. Begreppet det fria 
gymnasievalet avser att ge läsaren en uppfattning om att dessa ungdomar har möjlighet att 
ansöka till vilken gymnasieskola de vill inom hela Sverige, det handlar med andra ord om ett 
väldigt stort och fritt val. I studien eftersöks den subjektiva upplevelsen och erfarenheten av 
att befinna sig i slutet av denna valprocess, därför har syftet formulerats utifrån fenomenet 
det fria gymnasievalet.  

Handlingsstrategier kan i studien delas in i tre olika typer: dels den uppskjutande då 
niondeklassare väljer ett högskoleförberedande program, dels yrkesprogram vilket 
ungdomarna väljer för att få ett specifikt yrke och dels yrkesförberedande program som 
varvar teori och praktik, vilket ungdomarna väljer när de inte är säkra på vad de vill göra i 
framtiden (Dresch & Lovén, 2010; Lund, 2006). 

Mindre kommun handlar i studien om den regionstyp som Jordbruksverket (2014) 
definierar som gles landsbygd. Det innebär att den mindre kommunen har en befolkning 
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som har mindre än fem invånare per kvadratkilometer. I den aktuella studien används även 
begreppet hemkommunen eller ort/orten och syftar då till en mindre kommun av denna 
regionstyp.  

Påverkandefaktorer i studien kan kopplas till tre olika processer: den individuella 
processen som handlar om ett självständigt val, den kontextuella processen som handlar om 
att niondeklassarna påverkas av omgivningen och den argumenterande processen som 
handlar om att samla in så mycket information som möjligt för att därefter fundera innan 
ungdomen gör sitt val (Lund, 2006).  

Större städer handlar i studien om den regionstyp som Jordbruksverket (2014) definierar 
som stadsområden. Det innebär att större städer har en befolkning som är minst 30 000 och 
där den största tätorten har minst 25 000 invånare.  

Bakgrund 

Betydelsen av det fria gymnasievalet 
Tidigare forskning inom området visar att det fria gymnasievalet ofta förknippas med stress, 
oro och osäkerhet bland ungdomar (SOU 2006:77). Det kan bero på att det finns en stor 
variation i det svenska utbildningsystemet och att niondeklassare som ska göra sitt val har 
många alternativ att välja emellan. Ungdomarna talar om massiva informationsflöden som 
är svåra att överblicka på grund av det stora och varierande utbud som finns på dagens 
marknad (Lund, 2006). Författarna Lovén (2000), Lund (2006) och Sandell (2007) menar att 
utbildningssystemet blivit mer marknadsanpassat och det i sin tur bidragit till att en 
konkurrens om eleverna uppstått. Marknadsföring och media har blivit två allt mer vanliga 
medel att använda sig av för att nå ut till ungdomarna och locka dem till sig. Författarna har 
också visat att ungdomar påverkas av detta och kan fatta sitt beslut efter föreställningen om 
hur andra väljer. Individualiseringen som finns i det moderna samhället har öppnat upp för 
förändringar och en ökad valfrihet, men kan också innebära problem för de ungdomar som 
inte har tillräckligt med verktyg för att klara av alla valmöjligheter. En del ungdomar 
upplever att de gör sitt val utan att ha kommit till insikt med vad det kan komma att betyda i 
framtiden (Dresch & Lovén, 2010; Lundahl, 2010; Sandell, 2007). 

Det fria skolvalet kan betraktas som ett viktigt inslag i strategier för att öka konkurrensen 
mellan marknadens alla skolor. Tidigare forskningsresultat om valprocesser och valeffekter 
är dock tveksamma till ovanstående då det finns tecknen på å ena sidan en förbättrad 
kvalitet i utbildningsystemet och å andra sidan en social segregation som följd (Altrichter, 
Bacher, Beham, Nagy & Wetzelhunter, 2011). Marknadens skolor konkurrerar med varandra 
om vem som har högst kvalité för att locka till sig elever. De elever med lägre studieresultat 
har inte samma möjlighet att konkurrera om platserna på de ”bästa” skolorna och får istället 
söka sig till skolor som kanske anses ha en lägre kvalitet på utbildningarna. Altrichter et al. 
(2011) berättar vidare att både amerikanska, engelska, franska och holländska studier pekar 
åt likande håll, det vill säga att detta kan betraktas som ett otillfredsställt forskningsläge då 
det fria skolvalet är ett relativt nytt fenomen.  Det går att koppla till den aktuella studien om 
fenomenet det fria gymnasievalet eftersom det visar att det finns en problematik och ett 
otillfredsställt forskningsläge även utanför Sveriges gränser.   

Sandell (2007) skriver att det fria gymnasievalet kan skapa ångest och osäkerhet hos 
niondeklassare då många upplever att de i viss utsträckning väljer inför sitt framtida 
yrkesliv och att det därför är viktigt att de gör ”rätt” val. Dresch och Lovén (2010) samt 
Lovén (2000) menar att ungdomarna behöver stöd, information och vägledning från sin 
omgivning under själva gymnasievalsprocessen. Den sociala bakgrunden kan påverka 
niondeklassares bild av vilka utbildningsalternativ som finns att välja emellan. Föräldrarnas 
utbildningsbakgrund lyfts i allmänhet fram som den faktor som har störst betydelse för 
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niondeklassares beslut i det fria gymnasievalet. Statens offentliga utredningar menar att 
ungdomars tendens att söka till yrkesinriktade- eller högskoleförberedande utbildningar kan 
kopplas ihop med deras föräldrars utbildningsnivå.  Niondeklassarnas osäkerhet i det fria 
gymnasievalet kan bidra till att de orienterar sig mot den sociala bakgrund som familjerna 
har, vilket kan leda till att sociala skillnader reproduceras (SOU 2006:40). Valmotiven 
förknippas ofta med familjeegenskaper, vilket kan betraktas som en indirekt effekt av 
valbeteendet (Altrichter et al., 2011). Kort och gott, ungdomar vars föräldrar har högre 
utbildning än gymnasial med större sannolikhet väljer en högskoleförberedande inriktning 
på gymnasiet, medan ungdomar vars föräldrar har arbeten som kräver en lägre utbildning 
sannolikt kommer att välja en yrkesinriktad gymnasieutbildning (Mocetti, 2012). 

Statens offentliga utredningar pekar även mot att ungdomar upplever stress i samband 
med att omgivningens krav på dem ökat när det kommer till att få höga betyg för att komma 
in på gymnasiet. Ungdomarna är medvetna om att goda arbeten kräver en god utbildning 
och oftast räcker inte en gymnasieutbildning, utan även en universitetsutbildning krävs i de 
flesta fall (SOU 2006:77). Alla niondeklassare kan inte välja helt fritt i gymnasievalet på 
grund av deras betyg, betygskonkurrensen gynnar enbart de niondeklassare som har höga 
betyg. Ungdomar med lägre betyg riskerar att inte bli antagna till de gymnasieskolor som de 
ansökt till (Lund, 2006).  

Det fria gymnasievalets förutsättningar påverkas även av de kommunala och regionala 
kontexterna, det vill säga de skillnader som finns mellan orternas utbildningsutbud och 
programmets status som påverkas av ortens karaktär (Sandell, 2007). Frågan är om 
niondeklassare även kan påverkas av den framtida och lokala arbetsmarknaden?  

En amerikansk studie visar att nyutexaminerade lärare föredrar skolor som ligger i eller i 
närheten av större städer som erbjuder shopping och aktiviteter för dem och deras familj, det 
ska inte heller vara ett långt pendlingsavstånd till skolan där de arbetar. Lärarna föredrar 
därför inte mindre kommuner som ligger långt ifrån större städer och en konsekvens av 
detta är en ständigt växande lärarbrist i mindre kommuner. Lärarna vill också arbeta på 
skolor som erbjuder anställningstrygghet utan hot om omorganisation eller nedläggning, en 
trend som fortsätter drabba mindre kommuner (Kono, 2011). Kan detta vara något som 
påverkar niondeklassares val att lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större städer? 

Niondeklassares tankegångar kring det fria gymnasievalet kan påverkas av de ovan 
nämnda strukturella faktorerna men också av följande individuella faktorer (Dresch & 
Lovén, 2010; Lovén; 2000). Tätt integrerande i den mänskliga hjärnan och psyket är tankar 
och känslor, att vilja och att lära, samt söka och veta. Elevers motivation för lärande, 
utveckling, prestation och utbildning är kopplade till individuella skillnader och 
uppfattningar, familjevärderingar och förväntningar, gemenskap och sociala värden, samt 
skolkulturer. Varje unik grupp människor som till exempel niondeklassare präglas av 
särskilda värden, problem och andra gemensamma kännetecken som utgör deras kulturella 
identitet som hör samman med ovanstående normer, värderingar och värden. Några av 
egenskaperna kan integreras med hemkommunens karaktärsdrag (Hardre, 2012). Det kan 
beskrivas som ett slags kulturarv som kan komma att prägla både hemkommunen och dess 
invånare.  

Det fria gymnasievalet handlar för många niondeklassare om att finna sin plats och 
identitet. Ungdomarna kan uppleva att de passar in på vissa utbildningsprogram men inte i 
andra. De fattar ett beslut i det fria gymnasievalet som grundas på vilka de är som personer 
snarare än deras skolmässiga prestationer. I detta fall handlar det om att niondeklassare 
väljer en skola med en profil som stämmer överens med deras egen livsstil. De väljer en 
gymnasieskola där förväntningarna finns om att träffa andra ungdomar som har liknande 
drömmar och mål i livet, vilket innebär att valhandlingen även påverkas av hur andra 
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ungdomar väljer. Det fria gymnasievalet kan därmed betraktas som ett slags livsstilsval som 
har med den egna identiteten att göra (Dresch & Lovén, 2010; Lund, 2006; Sandell, 2007).  

Valprocesser och handlingsstrategier 
Lund (2006) skriver i sin avhandling om niondeklassares gymnasieval och har diskuterat 
dem genom att följa själva valprocesserna som de går igenom. Valprocesserna kan delas upp 
i tre olika typer i förhållande till niondeklassares resonemang om gymnasievalet: den 
individuella självklara, den kontextuellt kollektiva och den argumenterande processuella.  

Den första typen av process, den individuella självklara, handlar om att gymnasievalet kan 
vara en någorlunda individuell företeelse. Det betyder att niondeklassare har tydliga 
individuella mål med sina studier och tar därför inte någon större hänsyn till omgivningens 
tips och råd inför valet. De hämtar själva den information som behövs och genomför en 
valprocess som gynnar deras individuella mål och önskningar. Valprocessen styrs också av 
ungdomarnas bedömning av hur bra de lyckas prestera inom utbildningsystemet. Olika 
utbildningsprograms betoning på karaktärsämnen underlättar valet för niondeklassare då 
det kan förtydliga vilka utbildningsalternativ som kan tänkas matcha deras personliga syften 
med gymnasieutbildningen (Lund, 2006). 

Den andra typen av process, den kontextuellt kollektiva, innebär att ungdomarna påverkas 
av den utbildnings- och yrkesbakgrund som familjen har. Antingen genom att ungdomarna 
anpassar sig efter familjens ambitioner och förhoppningar med valet eller genom att 
föräldrarna styr ungdomarna i valprocessen. I processen betraktas dock inte föräldrarnas 
sociala bakgrund som en tillräcklig förklaring till deras utbildningsval, utan valprocessen 
styrs av vidare sociala grupperingar, som till exempel klasskamrater som utgör viktiga 
referenspunkter till både social frigörelse från föräldrarna och personlig identitetsbildning. 
Valprocessen kan med andra ord förklaras som bunden till ungdomarnas sociala kontext och 
dess gemensamma värderingar. Niondeklassares gymnasieval baseras på föreställningen om 
hur ett bra liv ska se ut och hur det kan levas i förhållande till den sociala grupp som de 
tillhör (Lund, 2006). Mocetti (2012) menar att valet ofta har en koppling, som tidigare 
nämnts, till familjens bakgrund och att den påverkar valet av utbildning. Författaren menar 
att familjens sociala bakgrund till stor del påverkar valet av skola och utbildningsprogram. 
McCarthy (2007) skriver att familjen vanligtvis hanterar valprocessen tillsammans.   

Den tredje typen av process, den argumenterande processuella, handlar om att 
ungdomarna samlar in både muntlig och skriftlig information om en rad olika 
gymnasieprogram och funderar över vilken som skulle vara mest lämplig för just dem. 
Niondeklassares sociala relationer är betydelsefulla och kommer att påverka deras 
gymnasieval. Tidigt i valprocessen påverkas niondeklassare i hög grad av sina vänners 
åsikter. När ungdomarna för diskussioner med omgivningen om utbildningsutbudet väger 
de in intressen, sociala relationer och framtida utbildnings- och yrkesplaner. Runt dessa 
områden formas valprocesserna efter olika kategorier: yrkesinriktade - för att få ett yrke, 
karriärsinriktade - för att kunna fortsätta till högre studier, konsumtionsinriktade - för att ha 
något roligt att sysselsätta sig med, gruppinriktade - för att hamna i en viss 
grupptillhörighet, intresseinriktade - för att de är intresserade av ett visst ämne eller 
ämnesområde och traditionsinriktade - efter familjens önskemål (Lund, 2006). Greene, 
Loveless, MacLeod, Nechyba, Peterson, Rosenthal och Whitehurst (2010) skriver att skolval 
är en demokratisk process som gynnas av deltagande föräldrar som kan dela med sig av sina 
tidigare kunskaper och informationsutbudet som de tagit del av. 

När det kommer till handlingsstrategier talar Dresch och Lovén (2010) om tre olika typer. 
Den första typen handlar om att ungdomarna väljer en uppskjutande handlingsstrategi som 
innebär att de skjuter upp yrkesvalet och därmed väljer ett högskoleförberedande program 
som håller dörrarna för framtiden öppna. Det handlar till största del om de ungdomar som 
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väljer teoretiska program som har en svag anknytning till yrkeslivet. Den andra typen 
handlar om de ungdomar som väljer ett yrkesprogram som har stark anknytning till 
arbetslivet för att de har ett klart och tydligt framtidsmål. Den tredje typen handlar om de 
ungdomar som väljer yrkesförberedande program eller sådana program som varvar teori 
med praktik för att de inte är helt säkra på vad framtiden har att erbjuda. Ungdomarna 
uttrycker därmed en osäkerhet inför framtiden. 

Niondeklassare i relation till den nya gymnasieskolan 
För att kunna förstå hur det fria gymnasievalet upplevs bland niondeklassare kommer 
gymnasieutbildningens struktur beskrivas. Det är egentligen inte inom fenomenologins 
undersökningsområde att presentera den nya gymnasieskolan, men det är relevant i och 
med niondeklassares blivande medverkan genom det fria gymnasievalet, då niondeklassare 
bör ha kunskap om den nya gymnasieskolan för att på så sätt göra hållbara och genomtänkta 
val.  

Under 2000-talets början visade det sig att grundskolans elever inte examinerades med lika 
goda kunskaper som tidigare, detta upptäcktes i samband med internationella studier som 
Sverige deltog i. Det var dessa tendenser som föranledde reformen som gymnasieskolan 
genomgick 2011. Intentionerna med reformen är att eleverna ska bli väl förberedda inför 
yrkeslivet alternativt väl förberedda för högskolestudier efter gymnasiestudierna avslutats 
med minst godkända betyg. Utbildningarna som ungdomarna läser ska vara likvärdiga och 
nationellt kvalitetssäkrade av Skolverket. Samt att studievägar och styrdokument ska vara 
tydliga så att både elever och föräldrar vet vad gymnasieutbildningen innehåller och vad 
eleverna kan förvänta sig efter att utbildningen är avslutad (Skolverket, 2011). 

Det är inte bara i Sverige som det skett reformeringar. Runt om i Europa har skolsystem 
gjort olika försök att modernisera styrningen i respektive länder. Marknad och 
konkurrensinriktade reformer har varit centralt för styrningen av innovationsstrategier där 
det fria skolvalet avskaffat ”skoldistrikt”. Förespråkare tror att detta fria val kommer att 
förbättra fördelningen bland elever, kostnadseffektiviteten och kvaliteten bland skolorna 
(Altrichter et al., 2011). Som tidigare nämnts måste niondeklassare numera göra ett val som 
rör både gymnasieskola och gymnasieutbildning. Statens offentliga utredningar (2006:77) tar 
upp att valfriheten bidrar till att ungdomar upplever stress. Författaren Kelly (2010) föreslår 
en tillbakablick i tidigare gjorda studier för att erbjuda en bättre förståelse för sambandet 
mellan valbeteende och elevers välbefinnande. 

Enligt gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) har niondeklassare i Sverige rätt att ansöka 
till vilken gymnasieskola de vill. För att bli antagen till gymnasieskolan krävs däremot att 
ungdomarna har avslutat grundskolan med minst godkända betyg. Som tidigare nämnts 
bildades den nya gymnasieskolan år 2011, under samma år genomfördes stora och viktiga 
reformeringar. Syftet med förändringarna var att i allt högre grad effektivisera och 
standardisera gymnasieutbildningarna. Detta innebar att kommunala och fristående skolor 
skulle anordna nationella program och de gamla specialutformade programmen plockades 
bort. I den nya gymnasieskolan finns numera 18 nationella program varav 12 är 
yrkesprogram och 6 stycken är högskoleförberedande program som niondeklassare kan 
ansöka till. För att inte glömma så innebär den nya gymnasieskolan tre års studier som ska 
ge en god grund till det framtida yrkeslivet, fortsatta studier, personlig utveckling och för att 
bli en god och delaktig samhällsmedborgare (Skolverket 2011).  

I stora drag har mycket förändras inom den nya gymnasieskolan, tidigare kanske 
niondeklassare enbart behövde göra ett val angående vilket utbildningsprogram de ville 
studera. Enligt Lund (2006) handlar valet inte enbart om det utan även om vilken 
gymnasieskola och kommun som fångar ungdomarnas intresse. De ökade valmöjligheterna 
som syftar till att effektivisera gymnasieutbildningarna på gymnasiemarknaden har bidragit 
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till konkurrenssituationer på marknaden. En utav dessa är konkurrensen om ungdomarna 
som ansöker till den nya gymnasieskolan. Detta kan förklaras på ett enkelt sätt, det vill säga 
att attraktiva gymnasieskolor drar till sig många ansökningar medan mindre 
konkurrensdugliga gymnasieskolor behöver utveckla och förbättra sin marknadsföring för 
att locka till sig ansökningar (Lund, 2006).  

Niondeklassare i relation till den nya gymnasieskolan innebär med andra ord att de genom 
lagar och regler har rätt till det fria gymnasievalet, men den nya gymnasieskolan ställer krav 
genom betygen på ungdomarna för att de ska kunna få vara med och tävla om platsen som 
de önskar sig (SFS 2010:2039).  

National Center for Education Statistics har rapporterat att över 250 000 ungdomar flyttade 
från sin hemkommun efter att de ansökt till college i större städer. I och med att ungdomarna 
väljer att flytta ”hemifrån” bidrar detta också till att många av eleverna väljer att stanna kvar 
i den nya staden och arbeta där efter sin examen (Cooke & Boyle, 2011). Det finns nackdelar i 
samband med detta för mindre kommuner, där tre områden är missgynnade, dessa är 
skolan, utbildningsprogram och samhället i stort (Franklin, 2010). I förhållande till 
ovanstående kan en bidragande orsak till dessa nackdelar vara bristande ekonomiska 
resurser. Det vill säga att mindre kommuners resurser är tämligen små i jämförelse med 
större städers. Det påverkar gymnasieskolan på så sätt att de inte har samma möjligheter att 
marknadsföra sig som större städer. Gymnasieskolans program missgynnas på så sätt genom 
att utbildningsprogram riskerar att läggs ned då elevkullarna krymper.  

Cooke och Boyle (2011) skriver att elever från mindre orter med ökad arbetslöshet väljer att 
flytta till större städer som har mindre arbetslöshet. Eleverna vill flytta till städer med 
naturliga bekvämligheter och där det finns ett ökat utbud av ett socialt liv. Ungdomarna vill 
också flytta till större städer med högre kvalitet på utbildningarna än vad mindre kommuner 
vanligtvis kan erbjuda. Det är mycket vanligt att elever som bor i mindre kommuner söker 
sig till skolor som ligger längre ifrån hemmet. Skolor i mindre kommuner möter stora 
utmaningar när det kommer till att motivera och behålla sina studenter. För att motivera 
ungdomar att stanna är det viktigt att ha goda lärare. Hardre (2012) skriver att lärare som 
kommer från större städers skolor till mindre kommuners ofta upplever att de inte får något 
gehör vilket leder till frustration bland lärarna. Det kan tänkas bero på de stora skillnader 
som finns mellan mindre kommuners och större städers skolor, speciellt då det kommer till 
resurser. Om inte lärarna vill stanna kvar på gymnasieskolorna i mindre kommuner innebär 
det också att kvaliteten minskar på utbildningarna.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska hur fenomenet det fria gymnasievalet upplevs och 
erfars av niondeklassare vars tanke är att lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större 
städer.  

Empiriska frågeställningar 
• Hur upplever dessa niondeklassare betydelsen av det fria gymnasievalet? 
• Hur upplever dessa niondeklassare påverkandefaktorer i det fria gymnasievalet? 
• Hur upplever dessa niondeklassare handlingsstrategier i det fria gymnasievalet? 
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Metod 

Ansats 
Den aktuella studien hade i ovanstående syfte inspirerats av fenomenologin som betonar 
subjektivitet snarare än objektivitet, beskrivning snarare än analys, tolkning snarare än 
mätning och medverkan snarare än struktur. Framförallt av den anledningen att 
fenomenologin har att göra med människors attityder och känslor – som hör ihop med deras 
upplevelser och erfarenheter (Denscombe, 2009).     

Fenomenologin hör till den kunskapsteoretiska traditionen och kan beskrivas som ett 
utvecklingsspår som vuxit fram ur den vetenskapsteoretiska hermeneutiken som innebär 
läran om tolkning (Hartman, 2004). För att beskriva fenomenologi på ett djupare plan suddas 
realismens skarpa skillnadsgräns mellan ontologi ”verklighetssyn” och epistemologi 
”kunskapssyn” till en viss del ut eftersom tanken finns att vi människor inte har någon 
annan tillgång till verkligheten än vår subjektiva kunskap och tolkning av den (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011). Fenomenologin menar att det finns nödvändig och sann kunskap – och 
den går att finna genom att studera medvetandets intentionalitet. Fenomenologin handlar 
med andra ord om att människan genom tolkningsprocesser skapar förståelse för världen, 
genom hur vi ser på oss själva och våra erfarenheter (Hartman, 2004). Därför stämde 
fenomenologin som ansats väl överens med studiens syfte och empiriska frågeställningar, 
eftersom niondeklassares subjektivitet och tolkning stod i centrum.  

Själva begreppet fenomen innebär ”det som omedelbart framträder” och anledningen till 
att subjektivitet är så betydelsefullt inom fenomenologin hör ihop med definitionen av vad 
ett fenomen faktiskt är. Definitionen förutsätter att det måste finnas ett subjekt som 
fenomenet visar sig för. Med andra ord måste ett subjekt som upplever eller erfar fenomenet 
finnas, annars skulle det betyda att fenomenet i princip inte existerar (Justesen & Mik-Meyer, 
2011).  

Fenomenologin var en lämplig ansats även i den mening att utforska niondeklassares 
livsvärld som utgjorde en del av utbildningssystemet. Niondeklassare arbetar inte, de går till 
skolan, fem av sju dagar i veckan. Fenomenologin möjliggjorde en redogörelse av den 
vardagliga världen som de befann sig i, den värld som vi vuxna människor många gånger 
har en viss tendens att ta för givet. Författarna Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver att 
livsvärlden är konkret eftersom den förkroppsligas i tid och rum, det är inom det området 
som fenomen tillskrivs en viss mening för den människa som upplever och erfar fenomenet. 
Trots att fenomen och livsvärlden handlar om subjektivitet går det inte att utesluta den 
sociala, kulturella och historiska kontext som bildar en speciell mening för människor. I 
förhållande till studiens empiriska frågeställningar var detta intressant eftersom det rörde 
påverkandefaktorer och handlingsstrategier.  

Fenomenologin förknippas ofta med den humanistiska forskningen inom samhälls- och 
beteendevetenskaperna (Hartman, 2004). Det som dessa vetenskaper delar är just det som 
ovan nämnts. Det vill säga att varje människa uppfattar sig själv och sin situation på ett 
subjektivt sätt, detta för att de knyter en särskild mening till de företeelser som de omges av.  

Fördelarna med fenomenologi är att ansatsen för det första gör det möjligt att redogöra för 
hur fenomen upplevs och erfars. För det andra är det en humanistisk forskningsstil som har 
respekt för människor, vilket var viktigt i den aktuella studien eftersom den baserades på att 
utforska niondeklassares levda erfarenhet i livsvärlden. För det tredje så lämpar den sig för 
mindre studier, och för det fjärde då den tar itu med vardagslivet och det kan alla människor 
på ett eller annat sätt relatera till (Denscombe, 2009). Nackdelarna med fenomenologi är för 
det första dess fokus på subjektivitet som är motsatsen till betoningen på objektivitet, 
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mätning och analys som brukar vara viktigt inom vetenskapliga studier. För det andra dess 
koppling med beskrivning snarare än analys. För det tredje kan det vara svårt att 
generalisera utifrån resultatet. För det fjärde att ansatsen belyser livets vardagliga fenomen, 
och för det femte att det kan vara svårt för forskarna att stänga av det sunda förnuftet och 
därmed sina uppfattningar (Denscombe, 2009). Trots alla dessa nackdelar övervägde 
fördelarna då de stämde överens med studiens syfte och empiriska frågeställningar.  

Urval 
Vid både kvantitativa och kvalitativa studier behöver ett urval göras när det kommer till 
vem eller vad som ska undersökas. Det är viktigt att urvalet görs på ett omsorgsfullt sätt, 
vilket innebär att urvalet helst ska syfta till att vara representativt för hela den totala 
populationen (Hartman, 2004). Vad som är möjligt och tidsaspekten är två faktorer som är 
viktiga att ha i åtanke då urvalet görs, eftersom det annars kan komma att utgöra 
begränsningar för studien (Bell, 2006).  

Ett klusterurval valdes på grund av att det behåller vissa förpliktelser mot 
sannolikhetslagarna och principerna om ett slumpmässigt urval. Det bygger på antagandet 
om att urvalet utgör ett representativt tvärsnitt av hela populationen. Den största 
anledningen till valet av ett klusterurval var att det dessutom var ett kostnadseffektivt sätt 
att få tag på respondenter. I och med klusterurvalet fanns dessa niondeklassare naturligt 
samlade inom grundskolan i den valda kommunen. En grundskola kunde därför betraktas 
som ett naturligt förekommande kluster, eftersom de hade en koncentration av ungdomar 
inom undersökningsfältet på en och samma plats (Denscombe, 2009). 

Klusterurvalet gjordes på två högstadieskolor i en mindre kommun i Sverige, där erbjöds 
fem intervjupersoner från varje skola att delta i studien, det vill säga totalt tio 
intervjupersoner – detta för att undvika problem med dynamiken och på så sätt minimera 
risken med ett för tunt material i resultatdelen i det självständiga arbetet. Bell (2006) skriver 
att det är viktigt för att kunna nå målet med studien. Totalt delades 20 missiv (se bilaga 1) 
och 20 framsidor till intervjuguiden (se bilaga 2) ut i samband med att vi kom till 
högstadieskolorna för att presentera studien, detta för att minska risken för bortfall. 
Niondeklassarna informerades även om att det enbart fanns plats för tio respondenter att 
medverka i studien. Tanken var att få fem respondenter på vardera högstadieskola. I och 
med att skolorna besöktes en vecka innan intervjutillfället gavs möjligheten för eleverna att 
ta hem dessa framsidor till intervjuguider och läsa igenom dem i lugn och ro tillsammans 
med sina föräldrar. Eleverna skulle därefter skriva under med sitt samtycke att delta i 
studien och även deras föräldrar om deltagaren var under 15 år. Eleverna uppmanades att ta 
med underskriften till själva intervjutillfället. På skola 1 blev bortfallet en respondent, totalt 
intervjuades fyra av de fem tänkta respondenterna – resterande sex elever som hade 
möjlighet att delta fanns inte tillgänglig på skolan vid utsatt tid, därmed bortfallet på en 
person. På skola 2 intervjuades sex respondenter, fem av de tilltänkta och en extra som ville 
ställa upp då detta passade bra för att kompensera för bortfallet på skola 1. På detta sätt 
minskades risken med ett för tunt resultatmaterial.  Respondenterna i studien hade en 
spridning i ansökningarna inom det fria gymnasievalet och en blandad tankegång om sitt 
framtida studie- och yrkesval som ökade variationen inom den heterogena gruppen som 
tänkt lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större städer (Hartman, 2004).  

Datainsamlingsmetod 
Syftet med studien var att utforska hur fenomenet det fria gymnasievalet upplevdes och 
erfors av niondeklassare vars tanke var att lämna hemkommunen för gymnasiestudier i 
större städer. För att närma sig detta på bästa sätt lämpade sig kvalitativa intervjuer. Valet 
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styrks genom att det är människors åsikter, upplevelser, känslor och erfarenheter som 
eftersöks och därmed inte siffror eller annan typ av statistik som kvantitativa metoder talar 
för (Hartman, 2004). Fenomenologi bygger på ett antagande om att den viktigaste 
verkligheten är den som människorna själva upplever och erfar. Det är med andra ord den 
subjektiva upplevelsen av livsvärlden som är viktig att sätta i centrum och inte det som har 
förorsakat den specifika upplevelsen av ett specifikt fenomen (Kvale, 2009). 

Intervjuer anses vara en av de äldsta och mest användbara metoderna för att samla in 
empiri i kvalitativa studier (Bell, 2006; Hartman, 2004). I praktiken innebar datainsamlingen 
att ett möte arrangerades där respondenterna intervjuades en åt gången. Det som var viktigt 
att ha i åtanke var att fenomenologiskt inspirerade studier har målet att förstå snarare än att 
enbart förklara respondenternas upplevelse och erfarenhet av fenomenet (Justesen & Mik-
Meyer, 2011). 

Rollen som intervjuare blev att se till att intervjupersonerna fick möjlighet att beskriva den 
verklighet som omgav dem, det var även viktigt att reflektera över hur rollen som 
intervjuare kunde komma att påverka intervjun. Uppgiften var inte att bedöma om en viss 
upplevelse skulle betraktas vara sann eller inte, utan uppgiften var att söka subjektivitet och 
synliggöra den kontrollerbara kunskapen som visade sig i form av respondenternas svar. 
Intersubjektivitetsbegreppet är centralt inom fenomenologin, eftersom det finns ett 
antagande om att kunskapen skapas och utvecklas mellan människor. Det gjorde att den kan 
knytas till den gemensamma värld som niondeklassarna tillhörde och berättade om samt till 
upplevelserna av detta. Eftersom fenomenologin betraktar ömsesidig påverkan som ett 
villkor för mänsklig interaktion (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Bell (2006) skriver att den vanligaste fienden i sådana här typer studier är skevhet (bias) 
som alltid riskerar att dyka upp i resultatet, vilket beror på att intervjuarna är människor och 
inte robotar. Det betyder med andra ord att skevhet kan uppstå på grund av att intervjuarna 
i värsta fall kan förvränga omdömen, ha förutfattade meningar och bidra med olämplig 
påverkan. För att minska risken med skevhet bestämdes i ett tidigt skede att båda skulle 
delta vid samtliga intervjuer eftersom Bell (2006) skriver att det då är mycket lättare att hålla 
sig till ämnet och därmed förebygga risken med skevhet. Det vill säga om fler än enbart en 
person håller i intervjun. Det bestämdes även att den ena skulle ställa intervjufrågorna och 
den andre skulle dokumentera respondenternas svar och icke verbala kommunikation om 
något tydligt sådant uppmärksammades, som till exempel att himla med ögonen eller rycka 
på axlarna. Positionerna behölls under samtliga intervjuer för att respondenterna skulle 
bemötas på ett likadant sätt.  

Fördelarna med kvalitativa intervjuer är att de är flexibla och att de kan ge sådana svar 
som ett skriftligt svar i en enkät inte skulle kunna uppfatta, som exempelvis kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och olika tonfall som kan komma att spegla de innersta och mest personliga 
känslorna i relation till intervjufrågorna (Bell, 2006). De empiriska frågeställningarna 
genomsyrade hela den aktuella studien och semi-strukturerade intervjufrågor utformades 
efter dem (se bilaga 3). Valet styrktes genom att semi-strukturerade intervjuer gav utrymme 
till att vara flexibla i ordningsföljden av frågorna och därmed fick respondenterna utrymme 
att utveckla sina tankar och svar. Fokus låg därför på respondenterna, och intervjuarnas 
uppgift var att guida niondeklassarna mellan de intervjufrågor som skulle bearbetas. Detta 
för att undvika risken att lämna intervjun utan det materialet som var relevant för den 
aktuella studien. Semi-strukturerade intervjuer valdes framför narrativa som annars brukar 
rekommenderas inom fenomenologiska studier. Semi-strukturerade intervjuer tillät en viss 
öppenhet men hade en struktur som hjälpte till att närma sig den kunskap som eftersöktes i 
studien. Nackdelen med intervjuer över lag är att de är tidskrävande, både under själva 
intervjun och i efterarbetet med transkribering och analys (Bell, 2006). Dock övervägde 
fördelarna med den kvalitativa intervjun dess nackdelar.  
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Instrument 
De viktigaste instrumenten var dels den semi-strukturerade intervjuguiden (se bilaga 3) och 
dels den ljudinspelare som användes via en Ipad. Tanken med den semi-strukturerade 
intervjuguiden var att skapa en viss struktur i frågorna. Bell (2006) skriver att 
ordningsföljden i intervjuguiden är viktig för att få respondenten i rätt stämning. 
Trattetekniken kan med stor fördel användas för att påbörja frågorna som relativt öppna och 
allmänna för att sedan gå in på mer specifika frågor. Denscombe (2009) skriver att semi-
strukturerade intervjuguider ska ha en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor 
som ska besvaras. Båda sätten har använts som inspiration till att utforma intervjuguiden. 
Den semi-strukturerade intervjuguiden började med öppningsfrågor, därefter formulerades 
tre frågor utifrån studiens empiriska frågeställningar. Sedan formulerades dessa 
huvudfrågor som ämnen. Ämnena kategoriserades från A-C och därefter utformades 
underfrågor. 

Genom att öva på intervjuguiden kunde frågorna och ämnena hanteras på bästa sätt. När 
intervjufrågorna kändes bekväma kontaktades en sedan tidigare bekant niondeklassare som 
en pilotstudie utfördes på. Detta innebar att frågorna fick testas i god tid innan intervjuerna 
skulle ske med respondenterna. Niondeklassaren som ställde upp i pilotstudien skulle 
förövrigt inte delta på något annat sätt än just i detta syfte. Det var viktigt för att se om 
frågorna var begripliga, speciellt språket och begreppen som användes eftersom 
niondeklassare utgjorde undersökningsfältet – så att inte viktig information skulle gå 
förlorad under intervjuerna på grund av missförstånd eller brist på förståelse för frågorna. 
Valet att genomföra en pilotstudie av denna sort styrks med risken att genomföra den på 
respondenterna, vilket hade inneburit att frågorna hade avslöjats i förväg vilket inte var 
tanken. Det hade kunnat komma påverka respondenternas svar. Respondenterna hade då 
haft tid att tänka efter eller söka efter information, innan de riktiga intervjuerna skulle ske. 
Det hade i värsta tänkbara fall kunnat resultera i en ren faktaåtergivelse snarare än 
upplevelser och erfarenhet som eftersöktes. Niondeklassarens feedback på pilotstudien var 
tänkt att användas till att testa frågorna och eventuellt redigera dem i den semi-
strukturerade intervjuguiden. Feedbacken i pilotstudien syftade även till att eventuellt 
utveckla följdfrågor eller förtydliganden för att bidra med en större förståelse för frågorna.  
Niondeklassaren rekommenderade att enbart fråga om gymnasievalet istället för att använda 
sig av det fria gymnasievalet. Detta togs tillvara på för att inte riskera att låta viktiga frågor 
till studien gå förlorade.  Det visade på att pilotstudien varit till stor nytta för studien och 
därmed ytterst viktig. Därefter ansågs den semi-strukturerade intervjuguiden (se bilaga 3) 
vara redo för att användas vid intervjuerna. Inga ändringar gjordes i den semi-strukturerade 
intervjuguiden. Däremot definierades begreppen i början av intervjuerna så att 
respondenterna skulle förstå ordvalen.  

Bell (2006) skriver att en pilotstudie kan ge en fingervisning om hur frågorna och dess 
formuleringar är tillförlitliga och giltiga. Författaren menar även att en pilotstudie kan visa 
hur svaren eventuellt kommer att se ut. Om så är fallet kan det vara bra att koda den data 
som framkommer.  

Det andra viktiga instrumentet var den ljudinspelare som användes via en Ipad. Den 
användes även i syftet att fånga respondenternas svar för att senare kunna återvända till 
intervjutillfället då transkriberingen skulle göras. Ljudinspelaren kom även till stor 
användning då något skulle citeras ur respondenternas berättelser utifrån deras upplevelse 
och erfarenhet. Det som precis beskrivits kan ses som fördelarna med att spela in intervjuer, 
nackdelarna är att en ljudinspelare kan komma att hämma ärliga spontana svar. 
Respondenten kan hålla tillbaka sina svar på grund av försiktighet exempelvis (Bell, 2006). 
Detta fanns i åtanke och ett godkännande till inspelning efterfrågades med en förhoppning 
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att samtliga respondenter skulle ställa upp och inte hålla tillbaka sina svar utifrån frågorna 
som ställdes. Även ljudinspelaren testades genom att den användes under tiden som den 
semi-strukturera intervjuguiden prövades.  

Procedur 
Proceduren tog sin början då rektorerna kontaktades vid respektive högstadieskolor för att 
få ett officiellt godkännande att genomföra studien. Därefter kontaktades studie- och 
yrkesvägledare för de båda högstadieskolorna som skulle undersökas. Detta för att denne 
hade kunskap om urvalet av vilka niondeklassare som ansökt om att lämna hemkommunen 
för gymnasiestudier i större städer. Efter detta informerades de berörda niondeklassarna om 
studien då ett besök gjordes på de båda högstadieskolorna där de presenterade det 
självständiga arbetet och studiens syfte. Missiv (se bilaga 1) och framsida till intervjuguide 
(se bilaga 2) delades ut till de niondeklassare som var aktuella för studien, detta för att få 
föräldrarnas påskrift och godkännande om niondeklassarna var under 15 år. Ungdomarna 
uppmanades att ta med ifyllda och godkända bilagor tillbaka till själva intervjutillfället.  
   Till intervjutillfällena bokades avskilda rum på högstadieskolorna där intervjuerna kunde 
hållas i en lugn, trygg och ostörd miljö. Tiderna bokades in på förmiddagen på skola 1 och 
på eftermiddagen på skola 2. Respondenterna var välkomna på utsatta tider efter 
överenskommelse, en åt gången. Intervjun inleddes med att presentera oss, studiens syfte 
och de etiska ställningstagandena. Därefter kontrollerades om påskrift fanns från 
respondenterna och dess föräldrar om de var under 15 år. Det visade sig att ingen av 
ungdomarna var underåriga. Dessutom frågades det efter respondenternas godkännande att 
spela in samtalet som skulle föras under intervjutillfället. Detta godkändes av samtliga 
niondeklassare. Öppningsfrågorna som var av allmän karaktär som namn, ålder, vilken 
gymnasieskola och utbildningsprogram ställdes. Efter att respondenten givit intryck av att 
vara i rätt stämning, det vill säga att de började se bekväma ut i sitt kroppsspråk och talade 
avslappnat påbörjades intervjun. Intervjuerna tog cirka 10 till 20 minuter att genomföra.  

Analysmetod 
När datainsamlingen var klar var det dags att strukturera och analysera texten för att få 
klarhet i de upptäckter som gjorts i den aktuella studien. Det kan göras på olika sätt, 
kvalitativa analysmetoder skiljer sig från kvantitativa som använder sig av siffror 
(Denscombe, 2009). Studien som var av kvalitativ karaktär har istället använt sig ord som var 
den centrala analysenheten när följande moment användes; transkribering, kodning, 
kategorisering och tolkning av datainsamlingen (Hartman, 2004).  

Transkriberingen handlade om att respondenternas ord från intervjutillfället omvandlades 
till en utskrift av text. Det var inte orden i sig som var viktiga utan det var deras betydelse 
(Bell, 2006). Transkriberingen påbörjades genom att lyssna och skriva ned varje ord från 
ljudinspelningarna till text. Därefter sorterades anteckningarna från intervjutillfällena in i 
den transkriberade och utskrivna texten, detta för att de tydligt angav både verbal och icke 
verbal kommunikation som kom att förstärka respondentens svar på intervjufrågorna. Det 
var viktigt för att minska risken att dra förhastade slutsatser kring respondentens 
beskrivning av sina upplevelser. 

Kodningen innebar att rådata sorterades genom att delas in i kategorier, vilket gjordes 
genom att strukturera och organisera rådata (Hartman, 2004). Kodningen kan med andra ord 
beskrivas som etiketter eller märkeslappar som syftar till att tillskriva texten mening. Koder 
räknas ofta till större eller mindre helheter genom ord, fraser eller hela meningar som kan 
kopplas ihop med en specifik miljö eller situation (Bell, 2006).  
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Tolkningen av datainsamlingen gjordes genom att söka en mening med de företeelser som 
studerats. Tolkningen var själva slutpunkten för studien och det var inte förrän då den 
förståelse som eftersöktes i den kvalitativa studien framträdde. Det vill säga för att lyckas 
med den så kallade analytiska induktionen var det viktigt att sätta kategorier och begrepp i 
relation till varandra och tolka dem för att ge dem mening för de individer som tillhörde den 
utvalda gruppen (Hartman, 2004). Själva processen att analysera datainsamlingen gjordes 
med hjälp av en sådan analytisk induktion. På så sätt skapade studien en bild över hur det 
fria gymnasievalet upplevdes och erfors av niondeklassare vars tanke var att lämna 
hemkommunen för gymnasiestudier i större städer. 

Etiskt ställningstagande 
Eftersom den aktuella studien handlade om människor, närmare bestämt niondeklassare, var 
det viktigt att fundera kring de etiska ställningstagandena i studien. Det finns i dagens 
samhälle ett antal krav och forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. 
   De första två kraven, forskningskravet och individskyddskravet, handlar om samhället och 
dess medborgare som är berättigade att ställa krav på att forskning ska bedrivas men att 
ingen ska behöva komma till skada av den. Det första forskningskravet innebär att 
forskningen ska fokusera på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Det betyder i praktiken 
att de kunskaper som finns tillgängliga ska utvecklas, fördjupas och att de metoder som 
finns ska förbättras. Det andra individskyddskravet innebär att samhällets medborgare till 
exempel ska ha skydd mot olämplig insyn i sina livsförhållanden. De ska inte heller utsättas 
för fysisk eller psykisk skada, förödmjukas eller kränkas. Problemet med dessa två krav är 
att de kan stå i vägen för varandra, kraven är inte absoluta och måste därmed alltid vägas 
mot varandra. Därför ska de ansvariga inom forskning ta för vana att inför varje 
vetenskaplig undersökning göra en vägning av värdet i form av det förväntade 
kunskapstillskottet och eventuella risker som avser negativa konsekvenser för de berörda 
respondenterna och deras omgivning. För att göra detta så rättvist som möjligt finns det 
även regler och rekommendationer som stärker varderas ställning i samband med vägning 
mellan forskningskravet och individskyddskravet. Dock väger oftast forskningskravet 
väldigt tungt, då det vore oetiskt att avstå från att bedriva forskning när det kommer till 
olika förhållanden som kan förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar 
eller höja individers medvetenhet om hur de på ett effektivare sätt kan utnyttja sina egna 
resurser (Vetenskapsrådet, 2002).  

De forskningsetiska principerna syftar till att vägleda de ansvariga inom studien och skapa 
normer till förhållandet mellan dem och respondenterna. Det finns vidare fyra huvudkrav på 
den vetenskapliga undersökningen som är en slags vidareutveckling för att precisera 
individskyddskravet. Om en konflikt skulle uppstå granskas dessa krav och forskningsetiska 
principer av etikkommittén av forskningsprojekt inom ämnesområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap. Det första informationskravet handlar om att ”forskaren skall informera 
de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 
2002, s.7). Ansvariga för studien ska med andra ord informera alla som deltar i studien om 
vilket syfte och vilka villkor som gäller för respondenterna. De ska också informeras om att 
deltagandet bygger på frivillighet och att en medverkan kan avbrytas när som helst. Det 
andra samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Ansvariga för studien ska därmed 
inhämta respondenternas samtycke, och om den vetenskapliga undersökningen involverar 
minderåriga (under 15 år) ska deras föräldrar eller vårdnadshavares samtycke erhållas. 
Planen var med andra ord att be de berörda niondeklassarnas föräldrar om ett skriftligt 
godkännande om de var under 15 år. Det tredje konfidentialitetskravet handlar om att 
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”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Några namn skrevs inte ut i studien utan 
istället användes ordet niondeklassare eller respondent. Övriga uppgifter som klassades som 
känsliga som uppkommit i samband med studien kom att hanteras med varsamhet och 
kommer att förstöras efter att slutmanuset blivit godkänt av examinator. Det fjärde 
nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).  Detta betydde att informationen som 
tillhandahölls under den aktuella studien endast användes i forskningssyfte och ingenting 
annat. Materialet har enbart använts i det syftet.  

Det finns även åtta steg som rekommenderas att följa för att uppnå en god forskningssed. 
Det första steget handlar om att forskaren ska tala sanning om sin forskning. Det andra 
steget innebär att forskaren medvetet granskar och redovisar sina utgångspunkter i den 
aktuella studien. Det tredje steget handlar om att forskaren öppet ska redovisa sina metoder 
och resultat. Det fjärde steget innebär att forskaren öppet ska redovisa kommersiella 
intressen och andra bindningar. Det femte steget handlar om att forskaren inte ska stjäla 
forskningsresultat av andra. Det sjätte steget innebär att forskaren ska hålla god ordning och 
reda i sin forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering. Det sjunde steget 
handlar om att forskaren ska sträva efter att bedriva forskning utan att andra människor, 
djur eller natur kommer till skada. Det sista och åttonde steget handlar om att forskaren ska 
vara rättvis i sin bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011).  

Avslutningsvis kan ovanstående sammanfattas i fem generella regler då forskning inte bör 
bedrivas; 1) forskning ska inte utsätta människor för risker 2) forskning ska inte bryta mot 
normer eller samtycke 3) forskning ska inte omvandla offentliga medel till privata vinster 4) 
forskning ska inte skada miljön och 5) forskare bör inte bedriva partisk forskning (Kerlinger 
& Lee, 2000).  

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen har haft utgångspunkten i det som skiljer vetenskaplig kunskap från 
vardaglig kunskap, vilket innebär att den förstnämnda ska uppfylla krav på validitet 
(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Dessa kan betraktas som kvalitetskriterier. En 
vetenskaplig metod ska bygga på fakta som ska kunna kontrolleras (Hartman, 2004). 
Validitet handlar om att datainsamlingen och metoderna ska vara riktiga, det vill säga att de 
reflekterar sanningen, verkligheten och att de täcker studiens empiriska frågeställningar. 
Validitet handlar om graden av data och om metoderna anses vara korrekta (Denscombe, 
2009; Justesen & Mik-Meyer, 2011).   

Bias (skevhet) är en vanlig ”fiende” då det alltid finns en risk för detta i resultatet. Det finns 
många faktorer som påverkar detta, både medvetna och omedvetna. Ett vanligt exempel på 
bias är att den litteratur som eftersöks endast stämmer överens med de egna uppfattningarna 
(Bell, 2006). Det har undvikits genom att i litteraturgenomgången ta upp valprocessen ur 
flera synvinklar och samtidigt ställt sig neutrala i det som framkommit. 

Reliabilitet handlar om att undersökningens metoder är så väldefinierade att andra 
forskare skulle kunna upprepa studien och komma fram till samma resultat. Därmed ska 
forskare kunna lita på att deras mätningar inte har påverkats av ett forskningsinstrument 
som resulterat i att den första mätningen ger ett resultat och en andra mätning ger ett annat. 
Det är med andra ord anledningen till varför intresset för forskningsinstrumentets 
tillförlitlighet finns. En hög tillförlitlighet ger samma resultat vid varje tillfälle, om 
variationer skulle förekomma skulle det kunna förklaras som variationer i själva mätobjektet 
och därmed inte instabilitet i mätinstrumentet. En intervjuguide anses till exempel ha hög 
reliabilitet om den är konsekvent (Denscombe, 2009; Justesen & Mik-Meyer, 2011).  
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Eftersom forskare ofta har en tendens att vara nära anknuten till det forskningsinstrument 
som används och som också är en väsentlig del av det, måste därför pålitligheten i 
instrumentet kontrolleras. I den aktuella studien var vi båda en del av 
forskningsinstrumentet eftersom vi båda var delaktiga under samtliga intervjuer med 
respondenterna. Eftersom det alltid finns en risk för bias i och med den mänskliga faktorn, 
höjdes reliabiliteten med hjälp av en utformad semi-strukturerad intervjuguide med totalt 
nio frågor (se bilaga 2), där samtliga frågor var kopplade till studiens empiriska 
frågeställningar och syfte. Intervjuguidens frågor ställdes i samma ordning till samtliga 
respondenter. Vi behöll våra positioner under samtliga intervjuer, där den ena ställde 
intervjufrågorna till respondenterna och den andra förde anteckningar. Bell (2006) har 
problematiserat användandet av två intervjuare och att samma intervjuguide används 
genom att fråga sig om det ger identiska resultat eller om en och samma intervjuare skulle få 
fram liknande resultat om forskningsinstrumentet används vid två skilda tillfällen. Frågan 
kan inte besvaras med hänvisning till den mänskliga faktorn då människan har en förmåga 
att ändra sig. Skulle den aktuella studien göras om på nytt finns risken att respondenterna 
som deltog i studien skulle besvara frågorna på ett annat sätt eller formulera sig annorlunda 
vilket skulle resultera i andra svar än de som angavs under de intervjuer som utfördes. 
Minnet är en annan faktor som påverkar. För att höja reliabiliteten ytterligare användes en 
ljudinspelare via en Ipad för att spela in samtliga intervjuer efter respondenternas samtycke. 
I och med att intervjuerna spelades in kunde dessa inspelningar användas under 
transkriberings- och analysprocessen för att kunna återge respondenternas svar (Denscombe, 
2009). En fråga som inte kan besvaras är om andra forskare skulle få samma resultat, men det 
står beskrivet hur resonemanget har gått och hur tillvägagångssättet i processen sett ut, samt 
vilka beslut som fattats. 

Bell (2006) menar att validitet är ett komplicerat begrepp i och med att det mäter eller 
beskriver något som är tänkt att mätas eller beskrivas. Denscombe (2009) hävdar att det inte 
finns något definitivt sätt för kvalitativa forskare att visa att de har fått detta rätt, eftersom 
kvalitativa undersökningar oftast inte har några fullständiga garantier. Valen som gjorts 
under processen har noga tänkts igenom för att öka tillförlitligheten. Det har gjorts genom en 
noggrann litteratur- och forskningsgenomgång för att på detta sätt nå kunskap inom det 
området som undersöktes. Valet av respondenter tänktes även det noga igenom då det var 
viktigt att de befann sig i den valprocess som studien handlar om. För att öka den aktuella 
studiens trovärdighet lades det stor möda på insamlingen av empirisk data för att få ett så 
rikligt underlag som möjligt.  

Eftersom det är forskarens uppgift att kritiskt granska sitt metodval av datainsamling, så 
bör också forskaren kunna avgöra hur pålitlig och giltig informationen som används är (Bell, 
2006). Det har gjorts genom både nyfikna och kritiska ”glasögon” genom hela processen. Det 
framtagna materialet som tillhandahållits har kritiskt granskats. Genom hela processens 
gång har också det självständiga arbetet granskats av både studiekamrater och handledare, 
vilket lett till både hjälp och möjlighet att utvecklas i detta. Därför kan reliabiliteten och 
validiteten anses vara så hög som möjligt i den aktuella studien.  

Resultat 

Upplevelsekategorier 
Syftet med den aktuella studien var att utforska hur fenomenet det fria gymnasievalet 
upplevdes och erfors av niondeklassare vars tanke var att lämna hemkommunen för 
gymnasiestudier i större städer. Respondenternas svar redovisades utifrån 
upplevelsekategorier som var kopplade till studiens empiriska frågeställningar eftersom det 
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underlättar att följa resonemanget och tankegångarna i resultatet. Svaren har delats upp med 
stöd av kategorier som utformats efter respondenternas svar på intervjufrågorna. Ett 
exempel var den första empiriska frågeställningen ”Hur upplever dessa niondeklassare 
betydelsen av det fria gymnasievalet?” som delades in i tre underfrågor som berörde 
gymnasievalet, förstahandsvalet och välmående. Det första ämnet ”Betydelse”. Valet gjordes 
att inte ange vem av respondenterna som sagt vad, detta på grund av att respondenternas 
hemkommun var liten till storleken och antal invånare. Därmed minimerades risken att 
känslig information gick att spåra tillbaka till respondenterna, eftersom det handlade om 
personliga upplevelser i ett stort och viktigt val för dem.  

A. Betydelse 
I detta ämne sorterades alla de upplevelsekategorier som rörde betydelsen av det fria 
gymnasievalet upp. Under respektive kategori sorterades de vanligaste förekommande 
begreppen in. Dessa rörde det fria gymnasievalet som visade sig ha en stor- eller medelstor 
betydelse. Stress och välmående var två andra kategorier som var vanligt förekommande.  
 
A1. Stor betydelse 
Sju av tio respondenter upplevde att det fria gymnasievalet hade haft en stor betydelse för 
dem. Fyra av respondenterna berättade att detta hörde ihop med att de hade valt utbildning 
och gymnasieskola efter sina personliga intressen och därför var det viktigt för var och en av 
dem att bli antagna till sitt förstahandsval. En respondent sade ”Det har stor betydelse, jag 
vill hålla på med frisöryrket och arbeta med det”. En annan respondent sade ”Det har en 
jättestor betydelse eftersom det är skidgymnasiet som jag vill gå, skidor är mitt intresse”. En 
fjärde respondent sade ”Det har stor betydelse. Jag är intresserad av att mat och tycker om 
att laga mat, jag vill ha roligt under gymnasiet”. Tre respondenter beskrev att det fria 
gymnasievalet hade haft en stor betydelse eftersom det öppnade upp möjligheten för dem att 
söka sig bort från hemkommunen genom gymnasiestudier i större städer. Betydelsen av att 
söka sig bort handlade främst om att niondeklassarna inte ville studera vid hemkommunens 
gymnasieskola, utan söka sig hemifrån och för att få en nystart i livet. En respondent sade 
”Det har jättestor betydelse. Utbildningen finns i hemkommunen men jag vill inte gå där. 
Det finns bättre möjligheter i den större staden”. En annan respondent sade ”Det har stor 
betydelse. Jag hade inte velat gå på gymnasieskolan som finns i hemkommunen även om 
utbildningen fanns där”. En tredje respondent sade ”Jag vill flytta hemifrån och gå vidare”. 
 
A2. Medelstor betydelse 
Tre av tio respondenter upplevde att det fria gymnasievalet hade haft en medelstor betydelse 
för dem. En respondent sade ”Det har inte haft en jätte stor betydelse, men samtidigt vill jag 
göra något som är kul under gymnasietiden”. En annan respondent sade ”det har haft en 
mellanstor betydelse för mig. Valet är ju avgörande för framtiden. Är man ambitiös förstoras 
valet upp så mycket. Det fria gymnasievalet har blivit så mycket större än vad det behövt 
vara”. En tredje respondent sade ”Det har haft ganska stor betydelse, man får ju välja själv”.  
 
A3. Stress 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de upplevt stress och nervositet under 
valperioden samt rädsla för att inte bli antagen. En respondent sade ”Det har varit stressigt 
och nervöst, vilken skola ska jag välja?”. En annan respondent sade ”Jag är stressad och rädd 
för att inte komma in på programmet”. En tredje respondent sade ”det har varit lite stressigt. 
Jag har tänkt fram och tillbaka på vad jag ska välja så att valet ska bli rätt”. En fjärde sade 
”Först kände jag ångest, ska jag pendla eller inte pendla, ska jag flytta hemifrån eller inte, jag 
joggade och sov på saken och kom fram till att det blir bäst så här”. En femte respondent 
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sade ”Jag har känt mig stressad, man vet liksom inte vilket program eller vart man ska gå”. 
En sjätte respondent sade ”Det har varit nervöst eftersom jag inte vetat vad jag ska välja”.  
 
A4. Välmående 
Minoriteten av respondenterna uppgav att de mått bra under valperioden och att de inte 
upplevt någon större stress, nervositet eller rädsla för att inte bli antagen. En respondent 
sade ”Jag har mått som vanligt, det har varit lite stressigt när valet skulle göras, då det varit 
prov och mycket annat som behövde prioriteras”. Två respondenter sade ”Jag har mått som 
vanligt, bra!”. En fjärde respondent sade ”Jag har mått ganska bra eftersom jag visste vad jag 
ville söka”.  

B. Påverkandefaktorer 
I detta ämne sorterades alla de upplevelsekategorier som rörde påverkandefaktorer i det fria 
gymnasievalet upp. Under respektive kategori sorterades de vanligaste förekommande 
begreppen in som gick att koppla till följande; individuella val, val som påverkats av 
omgivningen och val som var en mix av de båda tidigare nämnda.  
 
B1. Ett individuellt val 
Fyra av tio respondenter upplevde att det fria gymnasievalet var ett individuellt val. En 
respondent sade ”Det är bara jag själv som har påverkat valet och jag har bestämt allt själv”. 
En annan respondent sade ”Det är jag själv som har påverkat valet, jag har kollat på internet 
och har gått på magkänslan”. En tredje respondenten sade ”Jag har inte påverkats av någon, 
men familjen har stöttat mig i valet”. En fjärde respondent sade ”Det är mitt individuella val 
och jag har påverkat mig själv”. Två utav respondenterna uppgav att de hade sökt sig till 
gymnasiestudier i större städer eftersom den valda utbildningen inte fanns i hemkommunen. 
En respondent sade ”Ingen alls egentligen. Svårt att gå skidgymnasium när det inte finns i 
hemkommunen. Jag hade ändå inte valt att gå på hemkommunens gymnasieskola även om 
den funnits där. Jag har hört att de som går där inte är snälla”.  En annan respondent sade 
”Jag hade sökt mig bort från hemkommunen även om utbildningen funnits i 
hemkommunens gymnasieskola”.  
 
B2. Ett val som påverkats av omgivningen 
Fyra av tio respondenter upplevde att det fria gymnasievalet hade påverkats av 
omgivningen. En respondent sade ”Pappa, han tyckte att jag skulle göra det som jag tyckte 
om att göra på fritiden och min syster som går på hemkommunens gymnasieskola tycker 
inte att den är bra”. En annan respondent sade ”Kompisar och sådant. Familjen. Jag har en 
kompis som ska läsa samma utbildning. Hemkommunen har en sådan liten gymnasieskola 
så det blir så få personer som går där, det blir för små klasser och det går inte att göra något 
då”. En tredje respondent sade ”En släkting som har pratat väldigt bra om skolan och vi är 
väldigt lika varandra”. En fjärde respondent sade ”Det är mest jag själv men pappa är rektor 
och han har sagt vad han tycker. Många av mina slalomkompisar ska gå på samma 
gymnasieskola”. 
 
B3. Ett val som tagits under övervägande 
Två av tio respondenter upplevde att det fria gymnasievalet tagits under övervägande. En 
respondent sade ”Mamma och pappa har stöttat och hjälpt till i valet. Det finns inget som jag 
vill gå i hemkommunen. Hade frisörutbildningen funnits i hemkommunen hade jag valt att 
gå där. Jag har besökt olika skolor både själv och tillsammans med mina föräldrar”. En 
annan respondent sade ”Allt har påverkat, min syster går på samma ort som jag sökt till. Jag 
bestämde redan i sjuan att jag ville läsa naturvetenskap. Jag har diskuterat mycket med 
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familjen om gymnasieskolornas för- och nackdelar. Familjen menar att kvaliteten på 
hemkommunens gymnasieskola inte är tillräckligt bra”. Denna respondent talade sedan 
vidare om ”Det är för små klasser i hemkommunens gymnasieskola, man får då inte ut vad 
som krävs av utbildningen, det blir ingen dynamik och inget socialt liv finns”. 

C. Handlingsstrategier 
I detta ämne sorterades alla de upplevelsekategorier som rörde handlingsstrategier i det fria 
gymnasievalet upp. Under respektive kategori sorterades de vanligaste förekommande 
begreppen in som gick att koppla till följande; uppskjutande av yrkesval, yrkesinriktade och 
en mix av de två tidigare nämnda.  
 
C1. Uppskjutande av yrkesval 
Tre av tio respondenter upplevde sina handlingsstrategier inför framtiden genom valet av en 
gymnasieutbildning som var högskoleförberedande och därmed sköts yrkesvalet upp.  En 
respondent sade ”Högskoleförberedande för att ha många dörrar öppna. Jag är inte lagd åt 
det praktiska hållet utan tycker att de naturvetenskapliga ämnena är roligare och mer 
givande”. En annan respondent sade ”Jag är intresserad av teknik och vill studera vidare 
senare”. En tredje respondent sade ”Utbildningen ska vara så bred som möjligt och den ska 
vara högskoleförberedande eftersom jag vill studera vidare sedan”. 
 
C2. Yrkesinriktad 
Tre av tio respondenter upplevde sina handlingsstrategier inför framtiden genom valet av en 
yrkesinriktad gymnasieutbildning. En respondent sade ”Jag tror att man kan läsa vidare 
efter gymnasieutbildningen men jag vill öppna en egen salong och vara chef”. En annan 
respondent sade ”Jag kommer att plugga nu och arbeta sen”. En tredje respondent sade ”Blir 
det inget inom skidor har jag ingen aning om vad jag vill arbeta med”.  
 
C3. En mix av yrkesinriktad och uppskjutande av yrkesval 
Fyra av tio respondenter upplevde sina handlingsstrategier inför framtiden genom valet av 
en mix av en yrkesinriktad- och högskoleförberedande gymnasieutbildning. En respondent 
sade ”Jag kommer att gå en gymnasieutbildning som är rolig och jag kommer att kunna läsa 
extra kurser som gör mig behörig att läsa vidare”. En annan respondent sade ”Jag har alltid 
velat gå frisör men jag kommer att vilja läsa extrakurser för att kunna studera vidare”. En 
tredje respondent sade ”Jag ska läsa extrakurser för att kunna studera vidare på högskola 
eller universitet”. En fjärde respondent sade ”Jag har gått efter magkänslan och tror att jag 
kommer att trivas. Skidorna är en hobby på skolan. Jag har en chans att få stipendium och gå 
på college i USA. Jag vet inte vad jag ska göra efter gymnasiet men jag vill ha ett bra arbete”. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utforska hur fenomenet det fria gymnasievalet upplevdes och 
erfors av niondeklassare var tanke var att lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större 
städer. Nedan har resultatet tolkats och kopplats tillbaka till tidigare forskning och därefter 
har en värdering gjorts av det som framkommit. Därmed har studiens syfte och empiriska 
frågeställningar besvarats.  

Majoriteten av respondenterna upplevde att det fria gymnasievalet hade en stor betydelse 
eftersom valet var integrerat med personliga intressen, mål i livet och att söka sig bort från 
hemkommunen. Ovanstående kan kopplas till det som Dresch och Lovén (2010), Lund (2006) 
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samt Sandell (2007) skrivit om. Författarna poängterar att det fria gymnasievalet, för 
ungdomar handlar om att de ska finna sin plats och identitet. Niondeklassarna vill finna sin 
plats bland alla de utbildningsprogram som finns att välja emellan. När de anser sig funnit 
denna plats fattar de beslutet om vilken utbildning och skola de vill ansöka till, vilka ska 
stämma överens med ungdomarnas nuvarande eller önskade livsstil. Det var intressant att 
ingen av respondenterna upplevde att det fria gymnasievalet hade en liten betydelse. 
Tankarna var att det kan bero på att niondeklassarna sökte sig till gymnasieskolor där 
förväntningarna var att finna andra ungdomar som hade liknande intressen och mål i livet.  

Majoriteten av respondenterna upplevde stress i samband med det fria gymnasievalet. Det 
är något som stämmer överens med Statens offentliga utredningar (2006:77) som har visat att 
det fria gymnasievalet ofta förknippas med stress och oro bland niondeklassare. Sandell 
(2007) skriver att det fria gymnasievalet kan skapa ångest och osäkerhet bland ungdomarna. 
Det var intressant att det även funnits respondenter som mått bra under det fria 
gymnasievalet. Det gick emot vad tidigare forskning visat. En likhet som identifierades 
oavsett om respondenterna mått bra eller varit stressade var att de verkligen önskade bli 
antagna på sina förstahandsval till gymnasieskolorna. Niondeklassarna hade i slutet av 
gymnasievalsprocessen känt sig trygga och klara i sina val. Tanken kring de respondenter 
som uppgett att de mått bra, var att de kan ha upplevt stress tidigare i valprocessen och att 
de kunde ha varit säkra på vad de ville gå men inte på vilken skola.  

Fyra av respondenterna talade om att de inte påverkats av någon eller något i det fria 
gymnasievalet, det handlade om ett ytterst eget och individuellt val. Detta kunde kopplas 
ihop med den individuella självklara processen. Lund (2006) menar att denna process 
handlar om att det fria gymnasievalet är en individuell företeelse eftersom niondeklassaren 
har tydliga mål med sina studier, de tar heller inte hänsyn till någon annans tips och råd i 
frågan om valet av gymnasieskola och utbildning. Trots det uppgav samtliga av 
respondenterna att de fått stöd från familjen. En fråga som uppstod kring det som 
respondenterna sagt var då om det verkligen var ett individuellt val eftersom familjen ändå 
var inkluderad i gymnasievalsprocessen. Det var något som diskuterades under kodningen 
av transkriberingen, men valet föll på att kategorisera dem under kategorin ett individuellt 
val eftersom ansatsen betonar den subjektiva upplevelsen hos respondenterna och det var så 
de uttryckte sig.  

Fyra av respondenterna talade om att de hade påverkats av sin omgivning, det vill säga av 
sin familj och sina vänner, vilket kan kopplas ihop med den kontextuellt kollektiva 
processen. Altrichter et al. (2011), Lund (2006), Mocetti (2010) samt McCarthy (2007) menar 
att detta handlar om att ungdomar påverkas av både familjen och vännernas ambitioner och 
förhoppningar, samt hur ett bra liv kan se ut och hur det kan levas i förhållande till den 
sociala grupp som ungdomen tillhör. En respondent talade om att denne påverkats av både 
familjen och vännerna. Niondeklassaren hade också en vän som valt att gå samma 
gymnasieutbildning. Respondenten uttryckte följande ”Gymnasieskolan kanske läggs ner 
och att jag då måste byta skola mitt i utbildningen. Hemkommunen har en så liten 
gymnasieskola det blir så få som går där”. En parallell kan dras till Kono (2011) som menar 
att lärare inte heller söker sig till mindre kommuners skolor då dessa ofta inte kan erbjuda 
anställningstrygghet, utan att mindre kommuners skolor ofta riskerar omorganisationer eller 
nedläggningar. Om både elever och lärare söker sig bort från mindre kommuner vad blir då 
kvar? Det torde betyda att kvaliteten sänks, resurserna minskar och utbildningsprogram 
reduceras. I värsta tänkbara fall finns till slut ingenting kvar och nedläggning av 
gymnasieskolor i mindre kommuner kan då bli ett faktum.  

Två av respondenterna talade om att de haft flera gymnasieskolor och utbildningar under 
övervägande, vilket kan kopplas ihop med den argumenterande processen. Lund (2006) 
samt Green et al. (2010) menar att denna process handlar om att ungdomarna samlar in så 
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mycket information de kan om olika gymnasieskolor och utbildningar samt funderar på 
vilken som skulle passa dem bäst. Niondeklassare anser att de sociala relationerna är viktiga 
och betydelsefulla samt att det kan liknas med en demokratisk process. Tankegångarna som 
niondeklassaren har måste sättas i relation till både gymnasieskola och utbildning. 
Ungdomarna för diskussioner med sin omgivning angående utbildningsutbudet där de 
väger in sina intressen, sociala relationer och vilka utbildnings- och yrkesplaner de har. En 
respondent talade om att denne haft flera delar som skulle vägas in, vilka handlade om den 
egna viljan samt vänner och familj. Niondeklassaren hade diskuterat mycket med familjen 
om sådant som rörde det fria gymnasievalet och berättade att ”familjen alltid fanns där för 
att stötta och diskutera”. Respondenten berättade om det sociala livet i hemkommunen och 
att detta är begränsat. Niondeklassaren deltog redan i alla de sociala aktiviteter som erbjöds i 
hemkommunen och menade att större städer har fler valmöjligheter för det sociala livet. En 
parallell kan dras till Kono (2011) som talar om att nyutexaminerande lärare inte heller 
föredrar mindre kommuner då de vill ha närhet till större städer som erbjuder shopping och 
aktiviteter för hela familjen. Respondentens föräldrar hade också talat med denne om att 
hemkommunens gymnasieskoleutbildning inte var av god kvalitet, vilket kan kopplas till 
Cooke och Boyle (2011) som menar att större städer i regel har högre kvalitet på 
utbildningarna än vad mindre kommuner kan erbjuda. Respondenterna upplevdes visa en 
god personlig mognad, självinsikt och självkännedom i det fria gymnasievalet. Detta 
eftersom de visat på en analytisk förmåga och gett välutvecklade svar under intervjuerna, 
vidare berättade respondenterna att de fört diskussioner med sin omgivning där både 
fördelar och nackdelar vägts in samt att de letat reda på relevant information.  

Tre av tio respondenter talade om att de valt en gymnasieutbildning som var 
högskoleförberedande.  Vilket går att koppla till Dresch och Lovén (2010). Författarna talar 
om den uppskjutande handlingsstrategin som innebär att ungdomar skjuter upp yrkesvalet 
och därmed väljer en högskoleförberedande utbildning. En respondent hade försökt få så 
höga betyg som möjlig för att kunna säkra sin plats på den ansökta gymnasieutbildningen 
som skulle vara så bred som möjligt eftersom denne ville studera vidare efter gymnasiet. 
Detta går också att koppla till Svenska författningssamling (2010:2039) kap 7, 3 §, stycke 5. 
Vilken menar att niondeklassare har rätt genom lagar och regler att ansöka till 
gymnasieskolan, men den nya gymnasieskolan ställer höga krav på ungdomarna för att 
kunna vara med och tävla om den gymnasieplats som de önskar sig. Frågan är om de elever 
med höga betyg är de enda som därmed har möjlighet att söka sig bort från hemkommunen? 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de satsat på att få höga betyg och vissa hade till 
och med tittat på hur antagningsstatistiken såg ut på olika gymnasieskolor. Respondenterna 
visste inom vilket område de vill arbeta men inte exakt yrke. Det kan bero på att 
respondenterna har valt gymnasieutbildningar efter ambitioner och intresse som i snitt 
kräver högre betyg i större städer.  

Tre av tio respondenter talade om att de ansökt till ett gymnasieprogram som var av 
yrkesinriktad karaktär. Det går att koppla till Dresch och Lovén (2010) då författarna talar 
om yrkesprogram som handlingsstrategi. Det innebär att ungdomarna väljer ett 
yrkesprogram som har en stark koppling till yrkeslivet eftersom de har ett klart och tydligt 
yrkesmål. Respondenterna hade sökt utbildningar som rörde denna handlingsstrategi i 
större städer och nämnde också att det fanns större möjligheter till arbete där. Det kan 
kopplas till Cooke och Boyle (2011) som menar att elever från mindre kommuner som ofta 
har en hög arbetslöshet, väljer att flytta till större städer där arbetslösheten är mindre. Vidare 
menar Franklin (2010) att det finns nackdelar i och med att ungdomarna väljer att flytta från 
hemkommunen då de speciellt missgynnar skolan, utbildningsprogram och samhället i det 
stora hela. Respondenterna söker sig kanske bort från hemkommunen på grund av den 
bristande arbetsmarknaden som råder. Somliga av de yrkesprogram respondenterna valt att 
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gå finns redan i den mindre kommunen, men arbetslösheten är hög. Det påverkar också den 
gymnasieskola som finns på orten, även dess gymnasieprogram och samhället i stort då det 
dels blir en kostnad för den mindre kommun där respondenterna för närvarande bor, dels 
finns risken att utbildningsprogram läggs ned och även gymnasieskolan på lång sikt. 

Fyra av de tio respondenterna talade om att de ansökt till en gymnasieutbildning som var 
yrkesinriktade men inom vilken de kunde läsa extra kurser för att senare eventuellt studera 
vidare på högskola eller universitet. Det går att koppla till Dresch och Lovén (2010) som 
menar att det handlar om yrkesförberedande program som handlingsstrategi. Innebörden 
med att niondeklassare väljer yrkesförberedande program som varvar teori med praktik är 
att de inte är helt säkra på vad framtiden har att erbjuda dem. Ungdomarna uttrycker 
därmed en osäkerhet inför framtiden. Det låter som en rimlig strategi för niondeklassarna, 
då de väljer utbildning utifrån deras nuvarande intresse men samtidigt säkrar upp sig för 
framtiden om de skulle ångra sig angående yrkesvalet och vill studera vidare.  

Sammantaget kan ovanstående resultat förklaras och förstås genom det som Hardre (2012) 
skriver. Elevers motivation, utveckling, prestation och utbildning är kopplade till 
individuella skillnader och uppfattningar, familjevärderingar och förväntningar, gemenskap 
och sociala värden samt skolkulturer. Det har också den aktuella studiens resultat visat på. 
Syftet och de empiriska frågeställningarna har blivit besvarade och fått tillfredställande svar. 
Eftersom studien inspirerats av fenomenologin som eftersöker subjektiva upplevelser av 
fenomen, då tolkningsprocesser skapar förståelse för upplevelserna. Valet av kvalitativa 
intervjuer föll sig naturligt eftersom kunskap om niondeklassares upplevelser eftersöktes. 
Studiens resultat kan betraktas som tillförlitligt men enbart i det utvalda klustret av 
populationen. Tio respondenter användes i studien och dessa kan inte svara för alla 
niondeklassares upplevelser kring det fria gymnasievalet i hela Sverige. Därför går det att 
säga att den aktuella studien uppfyllt önskan om att bidra med förståelse för fenomenet det 
fria gymnasievalet ur niondeklassares perspektiv. Utöver detta kan resultatet komma till 
användning för framtida studier inom det aktuella området.  För att inte glömma hade 
resultatet kunnat komma att se annorlunda ut urvalet grundats på niondeklassare vars tanke 
var att inte lämna hemkommunen för gymnasiestudier i större städer. Alltså kan urvalet som 
användes i studien ha påverkat utfallet.  

Slutsatser 
I inledningen problematiserades tidigare forskning i och med att niondeklassare väljer att 
lämna hemkommunen och sin trygga tillvaro och livssituation för gymnasiestudier i större 
städer, för att eventuellt uppnå sina framtida drömmar och mål i livet. Slutsatserna som 
kunnat dras är att niondeklassarna upplevde att fenomenet det fria gymnasievalet hade en 
medelstor till stor betydelse. Hur de gjorde sina val varierade mellan att det var ett 
individuellt val, ett val som påverkats av omgivningen samt en mix av de båda nämnda. De 
handlingsstrategier de använde sig varierade även dessa. Det rörde sig om uppskjutande, 
yrkesinriktade eller en mix av de båda handlingsstrategierna. Tidigare forskning stämmer till 
stor del överens med den aktuella studiens resultat eftersom det varit möjligt att identifiera 
niondeklassares upplevelser av stress och att valet är stort och svårt. Däremot har somliga av 
respondenterna mått bra under det fria gymnasievalet. Slutsatserna kan betraktas som att 
niondeklassarna trots tryggheten i hemkommunen väljer att lämna orten på grund av att 
utbildningen inte finns, kvaliteten på gymnasieskolan anses vara låg och/eller att 
respondenterna vill få en nystart i livet.  
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Framtida studier 
Tidigare forskning har i mindre utsträckning undersökt hur det fria gymnasievalet upplevs 
och erfars av niondeklassare vars tanke är att lämna hemkommunen gör gymnasiestudier i 
större städer. Fler och mer omfattande studier bör göras kring hur niondeklassare upplever 
och erfar det fria gymnasievalet för att fylla denna kunskapslucka som kan uppfattas som ett 
pedagogiskt problem. Det som återstår att göra är att undersöka hur man kan förebygga 
stress, oro och underlätta valet för niondeklassare. En fråga att arbeta med är varför ett fåtal 
niondeklassare känner sig välmående när majoriteten är stressad och/eller oroliga? Vad kan 
man göra för lärdomar av den minoritet som mår bra? En annan fråga är på vilket sätt det 
går att underlätta gymnasievalet för ungdomarna eftersom de flesta upplever att valet är av 
livsavgörande karaktär?   
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Bilaga 1 

Missiv 
 
Hej alla niondeklassare! 
Vi söker dig att medverka i en studie som handlar om det fria gymnasievalet och att välja 
bort hemkommunen för gymnasiestudier i större städer. Studien går ut på att du i en intervju 
ska beskriva dina tankar, upplevelser och erfarenheter utifrån dig själv som niondeklassare.  
 
Intervjun kommer att ta högst en timme att genomföra. Vi vill gärna spela in intervjun med 
hjälp av en ljudinspelare via en Ipad om det godkänns av dig.  Studiens resultat kommer att 
redovisas i en uppsats på C-nivå inom pedagogikområdet. Dina personliga uppgifter, som 
namn och kontaktinformation, kommer att behandlas så att du som individ inte går att 
identifiera. Intervjumaterialet kommer enbart att användas i detta studiesyfte och inspelat 
material kommer att förstöras efter studien är inskickad och godkänd av Mittuniversitetet. 
Du som medverkar i studien ska veta att detta är helt frivilligt och att du kommer att kunna 
avbryta din medverkan när du vill.   
 
Vilka är vi som genomför studien? Våra namn är Beatrice Bäckström och Susanna Fahlström 
och vi studerar sista året på det beteendevetenskapliga programmet, Mittuniversitetet. Om 
du kan tänka dig att vara med i studien ber vi dig om att kontakta oss så snart som möjligt, 
vi kommer även behöva dina föräldrars godkännande för din medverkan om du är under 15 
år.  
 
 
Skola 1    Skola 2 
Plats: Förslag angavs   Plats: Förslag angavs 
Datum: Datum angavs   Datum: Datum angavs 
Tid: Valfri tid mellan 09.00-12.30  Tid: Valfri tid mellan 13.00-16.30 
 
 
Vänliga hälsningar 
Beatrice Bäckström och Susanna Fahlström 
 
…………………………………………………. 
MITTUNIVERSITETET 
 
 
Kontaktuppgifter 
Beatrice Bäckström   Susanna Fahlström 
Beba1100@student.miun.se  Sufa1101@student.miun.se 
Telefonnummer angavs   Telefonnummer angavs 
 



Bilaga 2 
 

Framsida till intervjuguide  
Datum: Angavs 
Skola: Angavs 
 
 
 

Intervjuer 
 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Skola 1/Skola 2 

Pojke/Flicka 
Ålder: 14/15/16 (niondeklassare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete, Pedagogik C, 15 hp 
Det fria gymnasievalet - 

ur niondeklassares perspektiv 
Beatrice Bäckström och Susanna Fahlström 
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Informationskravet 
Forskarna skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel, regel 1, forskarna skall 
informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall då upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla 
de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
delta. 
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta krav 
kan konkretiseras i följande regler, regel 2, forskarna skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 
förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år). 
 

• Niondeklassarens samtycke till medverkan 

…………………………………………………….................... 
• Niondeklassarens förälders samtycke till medverkan 

………………………………………………………………… 
 
Regel 3, de som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 
hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 
detta medför negativa följder för dem. Regel 4, i sitt beslut att delta eller avbryta sin 
medverkan får inte undersöknings deltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller 
påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 
och sekretess. Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler, regel 5, all personal i 
forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 
uppgifter. 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler, regel 7, uppgifter om enskilda, 
insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften. 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
Öppningsfrågor  
Inledande allmänna frågor som rör undersökningsfältet och sedan följande preciserade 
frågor som utformats efter de empiriska frågeställningarna.  
 
A) Hur upplever dessa niondeklassare betydelsen av det fria gymnasievalet?  

• Vilken betydelse har det fria gymnasievalets för dig?  

• Vilken betydelse har det för dig att bli antagen till det förstahandsval du ansökt till i 
den nya gymnasieskolan?  

• Hur har du upplevt att du känt dig under vårterminens valperiod?  
 
B) Hur upplever dessa niondeklassare påverkandefaktorer i det fria gymnasievalet? 

• Vad eller vilka har påverkat ditt val under det fria gymnasievalet? 

• Vad eller vilka har påverkat dig i valet att lämna hemkommunen för gymnasiestudier 
i större städer?  

• Hur har du upplevt att du mått under vårterminens valperiod om du påverkats av 
någon eller något? 

 
C) Hur upplever dessa niondeklassare handlingsstrategier i det fria gymnasievalet? 

• Hur har du gått tillväga för att uppnå dina eventuella mål i det fria gymnasievalet?  

• Hur upplever du att dina klasskamrater gått tillväga för att uppnå sina eventuella 
mål i det fria gymnasievalet? 

• Vilka är dina tankar inför framtiden efter att ha gjort dessa val i det fria 
gymnasievalet? 
 
 
 

 
 


