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Ungas framtidsval

Vad styr ungas 
framtidsval generellt?

Hur ser unga på 
skolan och sin egen 

prestation?

Hur hänger 
gymnasievalet ihop 

med framtiden?
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Ungas framtidsval
Fråga en niondeklassare om gymnasievalet och du får ofta en reaktion av skräckblandad förtjusning. Gymnasievalet upplevs
som en spännande och rolig möjlighet att själv få bestämma hur de kommande åren ska se ut samtidigt som de många
valmöjligheterna och en allmän oro inför framtiden ger upphov till svår beslutsångest. För trots att de flesta ser fram emot
att få lämna grundskolans inrutade trygghet och ta ett första steg mot att bli vuxen handlar gymnasievalet om så mycket
mer än bara vad hen ska bli i framtiden. ”Hur ska vardagen de kommande åren se ut?” och ”Vilka ska jag umgås med?” är
frågor som ofta är lika viktiga som själva utbildningsinnehållet.

I det här kapitlet presenterar vi några av de centrala strömmingarna som styr både gymnasievalet och ungas framtidsval i
allmänhet. Intresse är fortfarande den enskilt viktigaste faktorn i gymnasievalet men inför en osäker framtid där många
upplever stora krav på att läsa vidare gör sig både högskolebehörigheten och det vi kallar för alla-dörrar-öppnamentaliteten
sig påminda. En trend vi kunnat se under de senaste åren är samtidigt att arbetsmarknaden steg för steg spelar större roll i
gymnasievalet. I nuläget har detta framförallt märkts i ett ökat söktryck till ekonomiprogrammet men en vändning för
yrkesprogrammen har också kunnat skönjas. I detta perspektiv är det också värt att komma ihåg att många elever i årkurs 9
har ganska svaga kunskaper om arbetsmarknaden. Det de flesta upplever sig känna till, ivrigt påhejade av föräldrarna, är att
vägen till ett bra jobb går via högskolan. Således kan ett ökat arbetsmarknadsfokus paradoxalt nog leda till att
yrkesprogrammen väljs bort av vissa.

För att förstå gymnasievalet är det viktigt att komma ihåg att det ofta ses som ett i raden av framtidsval. För många är valet
det första egna och ett viktigt sådant förvisso, men också intimt förknippat med frågan om vad som ska ske efter gymnasiet.
Andelen omval vittnar om att många trots allt är ganska dåligt förberedda inför det. Att tidigt börja prata om gymnasievalet
och stimulera intresset för de delar av arbetsmarknaden där behovet är som störst är en viktig sak att göra. En annan är att i
sin kommunikation beakta de generella trender som styr framtidsvalet som presenteras i detta kapitel.
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”Jag tror att det kommer bli en stor trend 
att satsa mer på skolan, det känns som 

att unga människor i t.ex. gymnasiet         
har börjat fatta mer att det leder                 

till nånting gott om man har                       
bra betyg då man kan ha fler          
valmöjligheter till sitt liv då.”

18-årig tjej

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Gymnasievalet

Intressestyrning

För en generation som vuxit upp med en smartphone i handen är det helt naturligt
att aldrig behöva ha tråkigt – så varför välja en utbildning inom ett område som
inte intresserar? När framtiden upplevs som allt mer osäker, med miljontals jobb
som förutspås försvinna till förmån för nya yrken som vi inte känner till idag,
framstår det emellertid som en ganska klok strategi. Om ändå ingen vet kan man
lika gärna passa på att göra något man tycker är roligt, för då kommer man nog bli
bra på det i slutändan.

Ungefär så låter det också när vi frågar tonårsföräldrar vad de brukar
rekommendera sina barn att välja utifrån. Såtillvida är det alltså inte så förvånande
att unga väljer som de gör.

Kunskap är coolt

Även om PISA-resultaten vänt upp från botten ligger det nära till hands
för många att påstå att unga inte bryr sig om skolan. Det stämmer inte.
Både sett till hur skolan värderas jämfört med andra aktiviteter och
andelen som vill läsa vidare talar siffrorna sitt tydliga språk: de flesta
unga förstår vikten av utbildning och det är inte längre töntigt att vara
plugghäst. Detta fenomen är inte minst tydligt i fråga om
högskolebehörigheten som blivit en allt viktigare fråga i gymnasievalet.

Samtidigt ska vi komma ihåg att traditionell utbildning utmanas från
flera håll: för en ifrågasättande ungdomsgeneration är det inte alltid
säkert att det är just vad spanskläraren (eller någon annan lärare) säger
som känns mest relevant inför framtiden. Såväl Wikipedia som MOOCS
och Youtube har alla bidragit till att förändra synen på utbildning. Att
kunskap är något värdefullt håller däremot de flesta med om, vilket
förmodligen är viktigare än någonsin i dessa post-truth-tider.

Alla dörrar öppna

Att välja intressestyrt är inte samma sak som att välja smalt – för vem vet
egentligen exakt vad man kommer att vara intresserad av om tio år? Framförallt
som många har begränsade kunskaper om hur arbetsmarknaden ser ut så finns
det många argument för att inte smalna av valen för tidigt, vilket är en viktig orsak
till att söktrycket till gymnasiet yrkesprogram gick ned när den automatiska
högskolebehörigheten avskaffades.

De flesta unga upplever att de är sin egna lyckas smeder, samtidigt som ansvaret
över att behöva bära konsekvenserna av sina val tynger många. För den som har
svårt att bestämma sig är valet enkelt – välj så brett som möjligt och försök skjuta
upp de svåra besluten så länge som möjligt.

En meningsfull sysselsättning

Även om somliga raljerar över ungas brist på arbetsmarknads-
anpassning i sina utbildningsval, till förmån för framförallt intressen
som nämns ovan, handlar det i slutändan om att få något typ av jobb
för de allra flesta. Även om utbildning har kommit att uppta en allt
större del av ungdomsåren, är målet med hela utbildningsresan att få
ett jobb som ligger i linje med både intresse och identitet, och det finns
tecken på att benägenheten att välja utbildningar som lättare leder till
jobb ökar. Däremot är det få som kan tänka sig att jobba med precis
vad som helst. De flesta försöker snarare kombinera möjligheten till
jobb med möjligheten att befinna sig i ett roligt och givande
sammanhang, oavsett om det handlar om arbetsuppgifterna eller
arbetsplatsen. Vi kallar detta för en meningsfull sysselsättning.

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Ungas fokus på skolan ökar, vilket märks i en ökad ansträningsnivå. Fortfarande är det dock bara en av sex gymnasieelever som
anstränger sig stenhårt. Kanske är detta en förklaring till att bara sju av tio klarar gymnasiet på tre år?

13%

53%

32%

3%

17%

59%

22%

2%

Anstränger mig stenhårt Anstränger mig ganska hårt Anstränger mig inte särskilt hårt Anstränger mig inte alls

2012 2017

Hur skulle du beskriva din egen insats i skolan hittills? / Varför anstränger du dig inte hårdare? (från UB 2014) 
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2012 vs. 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

Topp 3 anledningar att
inte anstränga sig hårdare:

Är för skoltrött

Tycker inte att 
det är tillräckligt 
intressant/roligt

Upplever inte att det 
spelar någon roll för 
mina studieresultat
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Fler tjejer än killar tycker att det är viktigt att vara duktig i skolan, vilket speglas i både betygen och andelen som läser vidare. 

51%

41%

6%

0% 1%

41%

46%

12%

1%
0%

47%

43%

9%

1% 0%

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Helt oviktigt Osäker/vet ej

Tjej Kille Total

Hur viktigt är/var det för dig att vara duktig i skolan? / Datan kommer från UB 2016
Gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

2016
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Det är framförallt viktigt för en själv att prestera bra i skolan

Mycket viktigt för 
en själv att få bra 
resultat i skolan

Mycket viktigt för 
föräldrarna att man får 

bra resultat i skolan

Mycket viktigt för 
lärarna att man får 
bra resultat i skolan

44% 30% 21%
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Andelen som tycker att det är mycket viktig att göra ett bra resultat i skolan ökar, och fler upplever att lärarna också tycker detta.

1%

2%

9%

51%

37%

1%

4%

9%

41%

44%

Helt oviktigt

Ganska oviktigt

 Varken eller

Ganska viktigt

 Mycket viktigt

2017 2000

Hur viktigt är/var det för dig att göra ett bra resultat i skolan? / Hur viktigt är/var det för dina föräldrar att du gör/gjorde ett bra resultat i skolan? / Hur viktigt är/var det för dina lärare att du gör/gjorde ett bra resultat i skolan? 
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2000 vs. 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

2%

2%

18%

46%

31%

2%

5%

20%

43%

30%

Helt oviktigt

Ganska oviktigt

 Varken eller

Ganska viktigt

 Mycket viktigt

2017 2000 4%

7%

36%

34%

18%

3%

4%

27%

45%

21%

Helt oviktigt

Ganska oviktigt

 Varken eller

Ganska viktigt

 Mycket viktigt

2017 2000

Hur viktigt är det för dig 
själv att göra ett bra 
resultat i skolan? 

Hur viktigt är det för dina 
föräldrar att du gör ett bra 
resultat i skolan? 

Hur viktigt är det för dina 
lärare att du gör ett bra 
resultat i skolan? 
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Fortfarande vill över hälften säkert läsa vidare inom tre år efter gymnasiet, men andelen har minskat något under de senaste åren 

Tror du att du kommer läsa vidare inom tre år efter studenten?
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

52%

33%

11%

3%

51%

34%

11%

4%

61%

28%

8%

2%

57%

31%

9%

3%

54%

33%

10%

3%

Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, garanterat inte

2009 2011 2013 2015 2017



Ungdomsbarometern AB © 2018

Samma tendens kan skönjas i vad eleverna vill göra efter gymnasiet, där jobba har gått om plugga för första gången sedan 2010. 

Vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet?  (max 2 alternativ) 
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

47%

42%

37%

10%

7%

10%

6%

3%

5%

2%

49%

40%

32%

14%

10%

6%

6%

2%

6%

2%

41%

48%

26%

13%

7%

5%

5%

6%

6%

0%

45%

48%

33%

8%

6%

6%

7%

4%

4%

1%

47%

47%

35%

13%

8%

8%

6%

5%

5%

3%

45%

43%

33%

11%

9%

9%

7%

5%

5%

2%

Jobba

Plugga

Ut och resa

Ägna mig åt mitt intresse

Starta eget

Göra GMU eller värnplikt

Åka iväg som au-pair

Satsa heltid på min idrott

Bara ta det lugnt

Tenta upp betyg/läsa på Komvux

2008

2010

2012

2014

2016

2017
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Även om eleverna bara får välja ett alternativ hamnar jobb överst. Notera även skillnaderna i ”ut och resa” mellan killar och tjejer när 
frågan ställs på sin spets. 

32%

27%

24%

3%

3%

4%

4%

2%

2%

1%

35%

33%

9%

6%

6%

4%

1%

3%

2%

0%

33%

30%

17%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

Plugga

Jobba

Ut och resa

Göra GMU eller värnplikt

Starta eget

Ägna mig åt mitt intresse

Åka iväg som au-pair

Satsa heltid på min idrott

Bara ta det lugnt

Tenta upp betyg/läsa på Komvux

Tjej

Kille

Total

Vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet?  (max 1 alternativ) 
Gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:
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Hälften säger sig ha koll på framtidens arbetsmarknad och kunskapsbehov

Har koll på vilka yrken och                   
utbildningar som kommer att 

behövas mer/mindre av i framtiden

Har inte koll men vill gärna veta vilka 
yrken och utbildningar som kommer 

att behövas mer/mindre av i framtiden

Tycker inte att det känns viktigt att veta 
vilka yrken och utbildningar som kommer 

att behövas mer/mindre av i framtiden

51% 41% 7%
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Kunskaperna om arbetsmarknaden ökar också, även om det fortfarande bara är hälften som säger sig ha koll.  De låga kunskaperna i
kombination med oro inför framtiden leder ofta till att breda val upplevs som mer attraktiva. 

Har du koll på vilka yrken och utbildningar som det kommer att behövas mer/mindre av i framtiden?
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2013-2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

43%

48%

9%

41%

51%

8%

43%

48%

8%

50%

40%

10%

51%

41%

7%

Ja Nej, men vill gärna veta Nej, det känns inte så viktigt för mig

2013 2014 2015 2016 2017
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Fler säger sig också ha anpassat sina studieval utifrån arbetsmarknadens behov. Detta behöver dock inte innebära att intresset för 
yrkesprogram ökar, även om dessa ofta förknippas med goda chanser till jobb.  

Anpassar eller har du anpassat dina egna studie-/yrkesval efter hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden
Gymnasieelever som har koll på vilka yrken/utbildningar som kommer efterfrågas iframtiden
Tidsjämförelse 2013-2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

14%

57%

29%

13%

58%

29%

12%

59%

29%

15%

58%

27%

19%

55%

26%

Ja , helt och hållet Ja, till viss del Nej, inte direkt

2013 2014 2015 2016 2017
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Tankar om jobb förekommer definitivt i gymnasievalet, men framförallt på en längre tidshorisont. 

Vad stämmer bäst in på hur du tänker kring gymnasievalet? När jag ska välja till gymnasiet tänker jag.../ Data från UB 2016  
Högstadieelever i nian
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

14%

74%

12%

30%

61%

9%

22%

67%

11%

Mest på vilka jobb jag kan få direkt efter gymnasiet

Mest på vilka jobb jag kan få i framtiden

Inte på jobb överhuvudtaget

Tjej

Kille

Totalt

70%

4%

26%

67%

15%

19%

69%

9%

22%

Mest på att gå ett program med ämnen som intresserar mig

Mest på att gå ett program med goda chanser till jobb efter gymnasiet

Mest på att gå ett program som ger behörighet till högre utbildning

Tjej

Kille

Totalt

2016

Tänker mest på inför gymnasievalet…
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Yrkesprogramväljare tänker betydligt oftare på jobb direkt efter gymnasiet, men intresse är viktigast i båda grupperna

Vad stämmer bäst in på hur du tänker kring gymnasievalet? När jag ska välja till gymnasiet tänker jag.../ Data från UB 2016  
Högstadieelever i nian
Individer som tror att de kommer välja högskoleförberedande- respektive yrkesprogram

Fråga:
Filter
Nedbrytning::

45%

43%

12%

11%

79%

10%

22%

67%

11%

Mest på vilka jobb jag kan få direkt efter gymnasiet

Mest på vilka jobb jag kan få i framtiden

Inte på jobb överhuvudtaget

Tror att de
kommer välja ett
yrkesprogram

Tror att de
kommer välja ett
högskoleförbere
dande program

Total

79%

18%

3%

63%

5%

32%

69%

9%

22%

Mest på att gå ett program med ämnen som intresserar mig

Mest på att gå ett program med goda chanser till jobb efter gymnasiet

Mest på att gå ett program som ger behörighet till högre utbildning

Tror att de
kommer välja ett
yrkesprogram

Tror att de
kommer välja ett
högskoleförbere
dande program

Total

2016

Tänker mest på inför gymnasievalet…
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Prioriterar skola/jobb främst 82%

Lär sig av framgångsrika personer 67%

Gör allt för att få sitt drömjobb 55%

Undviker personer som drar ner deras prestation 53%

Gymnasieskolan

Tjej
12%

Tjej
22%

Kille
9%

Kille
9%

Total
15%

Total
10%

Plugghäst

Karriärist

Gymnasieelever som identifierar sig som…

Topp 4 saker gymnasieelever som kallar sig för karriärister gör

Antal elever i gymnasie-
skolan läsåret 17/18:

Andel som går ett 
yrkesprogram:

Antal nationella 
program:

341 900 27% 18

Yrkesprogram

Hantverk (HV) 95%
Vård och omsorg (VO) 79%
Hotell och turism (HT) 76%
Naturbruk (NB) 68%
Barn och fritid (BF) 60%
Handel och administration (HA) 54%
Restaurang och livsmedel (RL) 54%
Fordon och transport (FT) 17%
Riksrekryterande utbildningar) (RX) 13%
Industriteknik (IN) 12%
Bygg och anläggning (BA) 9%
El och energi (EE) 4%
VVS och fastighet (VF) 3%
Summa 40%

Högskoleförberedande

Ekonomi (EK) 51%

Humanistiska (HU) 82%

Estetiska (ES) 65%

Samhällsvetenskap (SA) 63%

International Baccalaureate (IB) 56%

Naturvetenskap (NA) 54%

International Baccalaureate (IB) 56%

Summa 52%

Andel tjejer på gymnasieprogrammen

Ungdomsbarometern AB © 2018
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”Jag tror att den största trenden bland mina kompisar kommer 
att bli att välja ett så coolt gymnasium som möjligt”

15-årig kille

Ungdomsbarometern AB © 2018



Ungdomsbarometern AB © 2018Ungdomsbarometern AB © 2018

Att välja gymnasieskola

Vad styr valet av 
gymnasieskola?

Hur många skolor 
finns på kartan?

Vilken roll spelar 
skolans rykte?
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Att välja gymnasieskola
För de flesta är gymnasievalet inte bara ett val utan tre: skola, program och inriktning. För elever som bor i en
storstadsregion är de olika aspekterna många gånger omöjliga att frikoppla; de tänkbara programmen finns på ett stort
antal skolor och de möjliga alternativen är i princip oändliga. För elever på glesbygden ser verkligheten annorlunda ut, i
många fall finns bara det program man vill gå på en viss skola, eller så erbjuder den skola som ligger på ett rimligt avstånd
bara ett antal programalternativ.

Just att det ser så olika ut i olika delar av landet är något att ha i bakhuvudet när vi studerar frågorna kring skolvalet. När
valsituationen för somliga handlar om att flytta hemifrån eller inte, är det för andra snarare en fråga om vilken
tunnelbanestation de ska gå av vid. Paradoxalt nog har den sistnämnda gruppen ibland svårare att välja, vilket inte minst
handlar om att utbudet är så stort att det är svårt att bilda sig en uppfattning om alla alternativ.

Inte desto mindre finns ett antal gemensamma nämnare för nästan alla gymnasieväljare, där bra lärare är den faktor som
tydligast sticker ut. En annan sak är skolans rykte, som förvisso göms lite i svaren i den generella frågan, men som
framkommer betydligt tydligare i den direkta. Här framkommer utöver bra lärare saker som studiero och god stämning,
vilket både vittnar om skolvalets sociala aspekt såväl som viljan att ta studierna på allvar som vi skriver om i föregående
kapitel.

Det faktum att de flesta känt till skolan under en längre tid är också viktigt att beakta, eftersom det gör den massiva
kommunikation som eleverna exponeras för i årskurs nio lite mindre värd. Lika viktigt att komma ihåg att rykte också är
någonting som sprids i sociala medier.

När valet är svårt reducerar somliga det istället till mer konkreta saker, såsom bra mat och förmåner. Framförallt det
förstnämnda är något som det är enkelt att prata om redan tidigt i beslutsprocessen. Även om det inte enskilt attraherar
några elever är det definitivt något som kan få skålen att väga över. Å andra sidan är just jakten på denna typ av ”USP:ar”*
någonting som man inte ska ta för långt. Är det en sak att ta med sig från detta kapitel är det att utbildningskvaliteten är det
viktigaste.

*USP = Unique Sales Proposition. Enskild konkurrensfördel
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Att skolan är viktig för unga syns också i valet av gymnasieskola, där utbildningskvaliteten kommer högst och exempelvis bra mat minskat 
i betydelse 

Förutom att rätt program finns, vad känns viktigast när du ska välja gymnasieskola
Högstadieelever i nian
Tidsjämförelse 2015 vs 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

81%

50%

29%

37%

40%

30%

15%

6%

14%

9%

12%

7%

6%

2%

79%

43%

40%

32%

29%

25%

14%

10%

9%

9%

8%

6%

5%

2%

Bra lärare/undervisning

Att en viss inriktning finns

Nära/lätt att ta sig till

Min typ av elever

Bra mat

Bra förmåner (t. ex datorer, körkort)

Att kompisar ska gå där

Att det är en liten skola

Att det är lätt att få bra betyg

Att det är en stor skola

Höga antagningspoäng

Att min föräldrar gillar skolan

Annat

Vet inte/osäker

2015

2017
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Utbildningskvalitet och inriktningar viktigare för tjejer medan fler killar vill ha förmåner

Förutom att rätt program finns, vad känns viktigast när du ska välja gymnasieskola
Högstadieelever i nian
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

86%

49%

47%

32%

31%

19%

13%

12%

9%

8%

10%

7%

6%

2%

74%

37%

34%

32%

27%

30%

15%

7%

10%

9%

7%

6%

5%

3%

79%

43%

40%

32%

29%

25%

14%

10%

9%

9%

8%

6%

5%

2%

Bra lärare/undervisning

Att en viss inriktning finns

Nära/lätt att ta sig till

Min typ av elever

Bra mat

Bra förmåner (t. ex datorer, körkort)

Att kompisar ska gå där

Att det är en liten skola

Att det är lätt att få bra betyg

Att det är en stor skola

Höga antagningspoäng

Att min föräldrar gillar skolan

Annat

Vet inte/osäker

Tjej

Kille

Total
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Elever i stora städer tycker att identitet och höga antagningspoäng är viktigare, viket sannolikt beror på en kombination av större 
valmöjligheter och intresse för vidare studier    

Förutom att rätt program fanns, vad var viktigast när du valde gymnasieskola?
Gymnasieelever
Ortstorlek

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

69%

41%

37%

29%

19%

14%

10%

13%

20%

13%

5%

3%

6%

3%

65%

39%

38%

25%

17%

15%

15%

15%

11%

12%

4%

2%

5%

3%

60%

42%

32%

14%

15%

18%

19%

14%

4%

11%

3%

2%

8%

5%

65%

40%

36%

24%

17%

15%

14%

14%

12%

12%

4%

2%

6%

3%

Bra lärare/undervisning

Nära/lätt att ta sig till

Att en viss inriktning finns

Min typ av elever

Bra mat

Bra förmåner (t. ex datorer, körkort)

Att kompisar ska gå där

Att det är en stor skola

Höga antagningspoäng

Att det är en liten skola

Att min föräldrar gillar skolan

Att det är lätt att få bra betyg

Annat

Vet inte/osäker

Storstadsområden

Stadsområden

Mindre orter/landsbygd

Total
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13%

44%

37%

5%

2%

15%

63%

20%

1% 0%

28%

49%

21%

1%
3%

18%

52%

26%

2% 1%

1 st 2 st 3-5 st Fler än 6 st Osäker vet/ej

Storstadsområden Stadsområden Mindre orter/landsbygd Total

Storstadseleverna har också fler skolor på kartan i genomsnitt

Hur många skolor funderade du seriöst på inför gymnasievalet?
Gymnasieelever
Ortstorlek

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

Antal skolor som övervägdes i samband med gymnasievalet:
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Bara en fjärdedel totalt valde en skola de fått upp ögonen för senaste halvåret innan de sökte. Elever på mindre orter har generellt känt 
till skolan de sökte under längre tid 

Ungefär hur länge hade du känt till din gymnasieskola innan du sökte den? 
Gymnasieelever
Ortstorlek

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

27%

30%

15% 16%

9%

3%

48%

25%

10%

7% 7%

2%

62%

17%

10%

5% 4%
2%

44%

25%

12%
9%

7%

3%

Längre än tre år Längre än ett år Ett halvår eller mer Ett par månader En månad eller mindre Osäker/vet ej

Storstadsområden Stadsområden Mindre orter/landsbygd Total
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Fyra saker som utmärker elever i mindre städer/på landsbygden:

Höga 
antagningspoäng     
är mindre viktigt

Väljer bland                      
färre skolor

Känt till skolan de          
söker till under en 

längre tid

Kompisarna är 
viktigare i valet av 

gymnasieskola
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Två av tre tycker att skolans rykte är ganska eller mycket viktigt

Hur viktigt är skolans rykte för dig i gymnasievalet? 
Högstadieelever i nian

Fråga:
Filter:

31%

36%

27%

3% 3%

5 - Mycket viktigt

4

3

2

1 - Helt oviktigt
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Att skolan i allmänhet och utbildningskvalitet är viktigt för eleverna syns också i vad som är viktigt i skolans rykte, där bra lärare och 
ordning kommer högst

Vad är viktigast i en skolas rykte? 
Högstadieelever i nian

Fråga:
Filter:

80%

50%

48%

23%

22%

19%

18%

9%

1%

2%

Bra lärare

Bra ordning/studiemiljö

Bra/skön stämning

Bra mat

Bra förmåner (t. ex. datorer, resor)

Min typ av elever

Elever med höga betyg

Roliga kringaktiviteter

Annat

Osäker/vet ej
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Frågor om antagningspoäng och svårighet delar gymnasieväljarna, där ungefär hälften tycker att det ena eller andra är viktigt, medan andra 
hälften inte tycker att det har betydelse. Ungefär en fjärdedel totalt vill gå på en skola där det är lätt att komma in eller är lätt att klara av. 

Vad stämmer bäst in på hur du tänker kring gymnasievalet? När jag ska välja till gymnasiet tänker jag... / Data från UB 2016 
Högstadieelever i nian

Fråga:
Filter:

27%

22%

51%

35%

27%

38%

31%

24%

45%

Mest på att komma in på en skola där det är svårt att komma in

Mest på att komma in på en skola där det är lätt att komma in

Inte på antagningspoäng överhuvudtaget

Tjej

Kille

Totalt

18%

26%

56%

17%

27%

56%

18%

26%

56%

Mest på att gå en skola/program som är svår att klara av

Mest på att gå en skola/program som är lätt att klara av

Inte så mycket på svårighet överhuvudtaget

Tjej

Kille

Totalt

2016

Tänker mest på inför gymnasievalet…
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”Jag tror att 2018 års stora trend bland unga blir att studera och gå 
högskoleförberedande program på gymnasiet. På min gymnasieskola började 

först plugglinjerna natur, samhälls och ekonomi bli riktigt populära bland 00:or 
och klasserna växte och blev större för 01:orna. Därför tror jag att det kommer 

fortsätta i samma utsträckning och bli ännu populärare även nästa år. Folk 
fokuserar mer på studier och det behövs i samhället, jätte roligt! Heja studier!"

17-årig tjej

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Att välja gymnasieprogram

Vad avgör valet av 
gymnasieprogram?

Hur uppfattas de 
olika programmen?

Vilken typ av 
program är bäst för 

olika saker?

Vilka trender finns i 
programvalet?
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Att välja gymnasieprogram
Med gymnasiereformen 2011 accelererade en utveckling som pågått under lång tid: ökat söktryck till högskoleförberedande
program på yrkesprogrammens bekostnad. Nu sex år senare ser utvecklingen ut att ha bromsats upp och kanske till och med
vänt, men detta, tillsammans med den kraftiga utvecklingen för språkintroduktion gör att programsituationen i svensk
gymnasieskola ser mycket annorlunda ut än den gjorde för bara ett par år sedan. Huruvida politikerna ville ha det på detta sätt
tvista de lärde om, men med fritt både skol- och programval har väl i alla fall eleverna fått det som de vill? Det är naturligtvis
enkelt att svara på detta med ett rungande ja, men som vanligt ryms i svaret följdfrågor om både tids- och
målsättningsperspektiv.

Som vi lärde oss i det första kapitlet är gymnasievalet ofta en fråga om att försöka kombinera intressen och tankar om framtiden,
med mer närliggande frågor om var man ska vara och vilka man vill umgås med kommande år. Även om intresse är avgörande i
gymnasievalet är det inte i första hand intresseprofilen för eleverna i årskurs 9 som ändrats så mycket att yrkesprogrammen
sjunkit och ekonomiprogrammet stigit. Istället är det just det faktum att det är så svårt att veta vad man vill göra i framtiden som
förklarar detsamma. Ju mer oviss framtiden samtidigt ter sig, med nyheter om miljontals jobb som kommer att försvinna parat
med mantrat att vi behöver utbilda oss mer, desto fler kommer att välja de högskoleförberedande programmen. Att många
elever dessutom har svaga kunskaper om arbetsmarknaden bidrar naturligtvis till detta, eftersom högskolan inte bara upplevs öka
möjligheterna utan också skjuter upp inträdet i arbetslivet.

För hör och häpna, eleverna i årkurs 9 vill också ha jobb i framtiden. Frågan är bara vilka jobb som finns kvar när de väl kommer
ut? Som vi tidigare nämnt har vi kunnat skönja ett ökat intresse för anpassning till arbetsmarknaden i gymnasievalet. Men för att
detta de facto ska få stor effekt på yrkesprogrammen måste fler också vilja ha jobb direkt efter gymnasiet, gärna i kombination
med bättre kunskaper om vad yrkesprogrammen faktiskt leder till. När vi jämför de olika programtyperna kan vi till exempel
konstatera att många tror att högskoleförberedande program ger bättre möjligheter till välbetalda jobb efter gymnasiet, vilket i
de flesta fall sannolikt är en felaktig uppfattning.

Om den nuvarande regeringen får sin vilja igenom kommer högskolebehörigheten att bli standard på yrkesprogrammen, med
möjlighet att välja bort för den som så vill. Sannolikt kan detta bidra till att flytta tillbaka en grupp elever som idag valt
högskoleförberedande för att ha möjligheten att studera vidare, fast de sannolikt inte vill. Just denna grupp är extra vanlig på
samhälls- och ekonomiprogrammen. Dessa program är såklart inga problem i sig, men för låg andel läser vidare från dem och
givet att bara sju av tio klarar gymnasiet på utsatt tid är det angeläget att eleverna också går program som de klarar av. Detta kan
förvisso innebära att yrkesprogram är bättre alternativ.

Avslutningsvis går det inte att komma runt frågan om status, där de högskoleförberedande programmen ligger långt före, inte
minst eftersom de uppfattas vara de ambitiösa elevernas val. Här kommer högskolebehörigheten spela roll för yrkesprogrammen,
även om det kommer ta tid. Titta exempelvis också på siffrorna för ”min typ av elever” i programassociationerna. I en alltmer
fragmenterad ungdomsgeneration blir frågor om identitet viktigare, så också i gymnasievalet.
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Intresse och valmöjligheter är viktigast i programvalet men bevekelsegrunderna har ändrats relativt lite de senaste åren. 

Varför valde du ditt gymnasieprogram?
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2013 vs. 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

63%

53%

50%

41%

20%

14%

10%

9%

6%

4%

3%

2%

1%

6%

60%

54%

54%

44%

20%

12%

11%

8%

7%

5%

4%

2%

2%

4%

Intresse för ämnesinriktningen

Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa

Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet

Det var det enda program jag kunde tänka mig

Gillar människorna som går programmet

Var det bästa valet på den skola jag ville gå på

Min familj tyckte att jag skulle välja det

Många kompisar valde samma program

Lätt att få bra betyg

Det ger bra förmåner (exempelvis körkort)

Det var det enda jag kom in på/var behörig till

Annat

2013

2017
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”Att gå yrkesförberedande gymnasium 
eftersom det är detta som samhället 
kommer att behöva.”
17-årig kille

”Jag tror att trenden lutar mot att fler 
ungdomar kommer välja yrkesgymnasium 
och fler kommer välja lärarutbildningen 
på högskolan”
17-årig tjej

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Intresse är viktigt för de flesta, men yrkesprogramsväljarna sätter jobben främst. 

Varför valde du ditt gymnasieprogram?
Gymnasieelever
Går högskoleförberedande vs. yrkesprogram

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

56%

30%

41%

13%

59%

11%

6%

5%

3%

4%

8%

7%

3%

6%

63%

63%

58%

55%

7%

13%

12%

9%

8%

5%

2%

1%

1%

3%

60%

54%

54%

44%

20%

12%

11%

8%

7%

5%

4%

2%

2%

4%

Intresse för ämnesinriktningen

Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa

Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet

Det var det enda program jag kunde tänka mig

Gillar människorna som går programmet

Var det bästa valet på den skola jag ville gå på

Min familj tyckte att jag skulle välja det

Många kompisar valde samma program

Lätt att få bra betyg

Det ger bra förmåner (exempelvis körkort)

Det var det enda jag kom in på/var behörig till

Annat

Yrkesprogram

Högskoleförberedande program

Total
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Det finns dock vissa skillnader mellan befintliga (föregående sida) och presumtiva gymnasieväljare (denna sida), där intresse toppar även 
bland åk 9 elever som tror att de kommer att välja ett yrkesprogram.  

Vad av följande tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du söker?
Högstadieelever
Tror kommer välja högskoleförberedande vs. yrkesprogram

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

60%

30%

22%

9%

52%

19%

6%

6%

10%

2%

9%

3%

4%

59%

48%

52%

49%

9%

10%

12%

11%

4%

7%

2%

3%

2%

60%

41%

41%

34%

24%

13%

10%

9%

6%

6%

5%

3%

3%

Intresse för ämnesinriktningen

Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Att det ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa

Att det ger goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet

Att jag är säker på att komma in på det

Att jag gillar människorna som går programmet

Att det är det bästa valet på den skola jag vill gå på

Lätt att få bra betyg

Att min familj tycker att jag ska välja det

Att det ger bra förmåner (exempelvis körkort)

Att många kompisar ska läsa samma program

Annat

Högstadieelever som tror att de kommer
välja ett yrkesprogram

Högstadieelever som tror att de kommer
välja ett högskoleförberedande program

Total
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Du svarade att du valde ditt gymnasieprogram på grund av intresse för ämnesinriktningen. Vad är det du är intresserad av?
Gymnasieelever

Fråga:
Filter:

Exempel på öppna svar bland elever som valt program utifrån intresse

”Jag är mycket intresserad av de 
samhällsvetenskapliga frågorna och språk. 
Min linje har en utlandsstudier i England 
vilket gör att vi läser ännu mer engelska.”

”Jag älskar naturvetenskapliga ämnen och 
matte, därför valde jag naturvetenskap.”

”Jag tycker väldigt mycket om djur, och min 
skola är inriktad på just djur, därför har jag 
valt min skola.”

”Jag tycker om att vara ute i trafiken och 
har alltid tyckt det varit kul med lastbilar i 
och med att jag är ganska liten tjej så 
känner man sig stor och mäktig när man 
sitter där uppe.”

”Akutsjukvård för barn”

”Fotografi och keramik mest men allt där 
är intressant och det är trevliga personer 
jag går ihop med”

”Pengar och ekonomi överhuvudtaget”



Ungdomsbarometern AB © 2018

Relativt små skillnader av motiv till programvalet när vi jämför en äldre fråga över tid

Vad/vem påverkade ditt val av gymnasieprogram mest? 
Gymnasieelever
Tidsjämförelse 2002 vs. 2017

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

43%

31%

29%

9%

9%

9%

9%

5%

5%

4%

9%

42%

30%

29%

16%

16%

14%

11%

7%

5%

4%

3%

Programmets ämnen intresserar mig

Programmet leder till ett yrke jag vill arbeta med

Programmet ger mig behörighet till fortsatta studier

Information från studie- och yrkesvägledaren

Jag ville gå på en viss gymnasieskola

Mina betyg

Jag ville gå på den skolan som ligger närmast min
hemort

Mina föräldrar

Mina kompisars val av gymnasieprogram

Mina syskon

Annat

2002

2017
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Tydliga skillnader i vilken programtyp som upplevs bäst beroende på vad man vill göra efter gymnasiet. Det finns en stark koppling mellan 
yrkesprogram och låg risk att bli arbetslös, medan högskoleförberedande program (felaktigt?) upplevs leda till välbetalda jobb. 

Vilken programtyp är bäst om du direkt efter gymnasiet vill…
Högstadieelever I nian samt gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

47%

10%

14%

12%

19%

26%

19%

5%

9%

25%

14%

33%

34%

44%

55%

49%

45%

67%

18%

67%

35%

49%

26%

15%

18%

43%

15%

11%

9%

18%

5%

11%

4%

14%

8%

8%

Ha låg risk att bli arbetslös

Ha trevliga kollegor

Ha bra arbetstider

Få ett intressant jobb

Få bidra till ett bättre samhälle

Få ett välbetalt jobb

Kunna byta jobb när du vill

Göra föräldrar/släkt nöjda

Få ett statusfyllt jobb

Yrkesprogram Högskoleförberedande program Lika bra Vet inte/osäker

Ha låg risk att bli arbetslös

Ha trevliga kollegor

Ha bra arbetstider

Få ett intressant jobb

Få bidra till ett bättre samhälle

Få ett välbetalt jobb

Kunna byta jobb när du vill

Göra föräldrar/släkt nöjda

Få ett statusfyllt jobb

10%

-2%

-1%

12%

-2%

3%

3%

-2%

3%

5%

5%

-8%

13%

6%

-2%

Yrkesprogram Högskoleförberedande program

Utveckling sedan 2015
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”Jag tror att den stora trenden blir att vända om könsnormerna, till exempel 2018 så 
kommer många fler tjejer välja att läsa teknik på gymnasiet och många fler killar 

väljer estet. Det kanske kommer en influencer som uppmanar till detta eller så händer 
det på egen hand. Jag har märkt att könsfördelningen i klasser är jämnare än det har 

varit förut och jag tror att detta kommer fortsätta att utvecklas.”

19-årig tjej

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Gymnasieprogrammens varumärken

Trots att yrkesprogram å ena sidan och högskoleförberedande program å andra sidan i allt högre grad klumpats ihop i
debatten de senaste åren, väljer ingen elev bara mellan två programtyper utan mellan 18 enskilda nationella program.
Faktum är också att skillnaderna mellan de olika programmen inom respektive kategori i många avseenden är större än
mellan kategorierna i sig. Detta gäller inte bara utbildningsinnehållet utan också identiteten, där exempelvis teknik- (HF)
och el/energielever (YP) kan upplevas har mer gemensamt än exempelvis vård- och omsorgseleverna (YP) har med
industriteknikeleverna (YP).

För att på djupet förstå hur de olika programmen uppfattas har vi därför ställt en form av varumärkesfrågor, där unga fått
ange vad de förknippar specifika program med. Alla associationerna har presenterats som motsatspar, med en positiv och
en negativ association. Respondenterna har fått ange om det ena eller det andra stämmer in på olika program, alternativt
att de inte har någon särskild uppfattning.

De associationer vi använt är följande:

På följande sidor presenterar vi i vilken utsträckning programmen associeras med de olika alternativen. Funderar du på
vilket som är viktigast? Gå tillbaka till sidan där bevekelsegrunderna i programvalet presenteras. Även om alternativen inte
är exakt densamma ger det en fingervisning om vad som är viktigast.

Svårt/höga krav Lätt/låga krav

Min typ av elever/klasskompisar Inte min typ av elever/klasskompisar

Intressant utbildningsinnehåll Ointressant utbildningsinnehåll

Säkert val inför framtiden Osäkert val inför framtiden

Många som rekommenderar Många som avråder från

Ger många valmöjligheter efter gymnasiet Ger få valmöjligheter efter gymnasiet

Har ingen uppfattning om gymnasieprogrammet
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Svårt/höga krav – lätt/låga krav 
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Svårt/höga krav Lätt/låga krav

1 Naturvetenskapsprogrammet 88 1 Barn- och fritidsprogrammet 82

2 Teknikprogrammet 60 2 Bygg- och anläggningsprogrammet 79

3 IB (International Baccalaureate) 58 3 Fordons- och transportprogrammet 76

4 Ekonomiprogrammet 53 4 Hotell- och turismprogrammet 73

5 Naturbruksprogrammet 37 5 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 70

6 Samhällsvetenskapsprogrammet 31 6 Hantverksprogrammet 63

7 Industritekniska programmet 30 7 Estetiska programmet 56

8 Humanistiska programmet 29 8 El- och energiprogrammet 55

9 Handels- och administrationsprogrammet 24 9 VVS- och fastighetsprogrammet 52

10 El- och energiprogrammet 20 10 Vård- och omsorgsprogrammet 49

11 Vård- och omsorgsprogrammet 19 11 Handels- och administrationsprogrammet 47

12 VVS- och fastighetsprogrammet 14 12 Naturbruksprogrammet 42

13 Hantverksprogrammet 11 13 Humanistiska programmet 33

14 Estetiska programmet 9 14 Samhällsvetenskapsprogrammet 28

15 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 8 15 Industritekniska programmet 27

16 Bygg- och anläggningsprogrammet 6 16 Ekonomiprogrammet 13

17 Fordons- och transportprogrammet 5 17 Teknikprogrammet 12

18 Hotell- och turismprogrammet 5 18 IB (International Baccalaureate) 9

19 Barn- och fritidsprogrammet 4 19 Naturvetenskapsprogrammet 2
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Intressant utbildningsinnehåll - Ointressant utbildningsinnehåll
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Intressant utbildningsinnehåll Ointressant utbildningsinnehåll

1 Teknikprogrammet 36 1 Fordons- och transportprogrammet 66

2 Naturvetenskapsprogrammet 34 2 VVS- och fastighetsprogrammet 63

3 Ekonomiprogrammet 33 3 Barn- och fritidsprogrammet 56

4 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 31 4 Bygg- och anläggningsprogrammet 56

5 Humanistiska programmet 27 5 Hantverksprogrammet 55

6 IB (International Baccalaureate) 27 6 Vård- och omsorgsprogrammet 52

7 Vård- och omsorgsprogrammet 25 7 Naturbruksprogrammet 52

8 Industritekniska programmet 25 8 El- och energiprogrammet 51

9 Hotell- och turismprogrammet 25 9 Industritekniska programmet 50

10 Samhällsvetenskapsprogrammet 24 10 Estetiska programmet 49

11 Estetiska programmet 24 11 Humanistiska programmet 49

12 Handels- och administrationsprogrammet 23 12 Hotell- och turismprogrammet 49

13 Naturbruksprogrammet 23 13 Samhällsvetenskapsprogrammet 45

14 Hantverksprogrammet 22 14 Handels- och administrationsprogrammet 43

15 Bygg- och anläggningsprogrammet 21 15 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 43

16 El- och energiprogrammet 19 16 Naturvetenskapsprogrammet 41

17 Fordons- och transportprogrammet 19 17 Ekonomiprogrammet 38

18 Barn- och fritidsprogrammet 16 18 Teknikprogrammet 37

19 VVS- och fastighetsprogrammet 16 19 IB (International Baccalaureate) 34
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Min typ av elever/klasskompisar - Inte min typ av elever/klasskompisar
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Min typ av elever/klasskompisar Inte min typ av elever/klasskompisar

1 Ekonomiprogrammet 28 1 Fordons- och transportprogrammet 69

2 Samhällsvetenskapsprogrammet 27 2 Bygg- och anläggningsprogrammet 60

3 Teknikprogrammet 23 3 Naturbruksprogrammet 57

4 Naturvetenskapsprogrammet 21 4 Hantverksprogrammet 57

5 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 17 5 El- och energiprogrammet 56

6 Estetiska programmet 16 6 VVS- och fastighetsprogrammet 55

7 Humanistiska programmet 15 7 Industritekniska programmet 54

8 Handels- och administrationsprogrammet 14 8 Humanistiska programmet 52

9 Naturbruksprogrammet 14 9 Estetiska programmet 52

10 Barn- och fritidsprogrammet 14 10 Vård- och omsorgsprogrammet 52

11 Vård- och omsorgsprogrammet 13 11 Handels- och administrationsprogrammet 50

12 IB (International Baccalaureate) 13 12 Hotell- och turismprogrammet 50

13 Hotell- och turismprogrammet 12 13 Barn- och fritidsprogrammet 48

14 El- och energiprogrammet 11 14 Ekonomiprogrammet 45

15 Hantverksprogrammet 11 15 Teknikprogrammet 45

16 Bygg- och anläggningsprogrammet 11 16 Naturvetenskapsprogrammet 44

17 Fordons- och transportprogrammet 11 17 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 43

18 Industritekniska programmet 10 18 IB (International Baccalaureate) 42

19 VVS- och fastighetsprogrammet 10 19 Samhällsvetenskapsprogrammet 34
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Säkert val inför framtiden - Osäkert val inför framtiden
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Säkert val inför framtiden Osäkert val inför framtiden

1 Ekonomiprogrammet 51 1 Estetiska programmet 79

2 Naturvetenskapsprogrammet 51 2 Humanistiska programmet 54

3 Teknikprogrammet 49 3 Fordons- och transportprogrammet 45

4 Vård- och omsorgsprogrammet 44 4 Hantverksprogrammet 45

5 Bygg- och anläggningsprogrammet 43 5 Hotell- och turismprogrammet 45

6 VVS- och fastighetsprogrammet 43 6 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 43

7 El- och energiprogrammet 42 7 Naturbruksprogrammet 42

8 Industritekniska programmet 41 8 Barn- och fritidsprogrammet 38

9 Handels- och administrationsprogrammet 34 9 Samhällsvetenskapsprogrammet 37

10 Barn- och fritidsprogrammet 32 10 Handels- och administrationsprogrammet 34

11 Naturbruksprogrammet 32 11 IB (International Baccalaureate) 34

12 Samhällsvetenskapsprogrammet 31 12 Bygg- och anläggningsprogrammet 34

13 Fordons- och transportprogrammet 30 13 Industritekniska programmet 31

14 Hantverksprogrammet 28 14 Vård- och omsorgsprogrammet 29

15 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 27 15 VVS- och fastighetsprogrammet 27

16 IB (International Baccalaureate) 25 16 El- och energiprogrammet 25

17 Hotell- och turismprogrammet 23 17 Teknikprogrammet 21

18 Humanistiska programmet 17 18 Naturvetenskapsprogrammet 21

19 Estetiska programmet 5 19 Ekonomiprogrammet 19
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Många som rekommenderar - Många som avråder från
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Många som rekommenderar Många som avråder från

1 Ekonomiprogrammet 56 1 Estetiska programmet 60

2 Naturvetenskapsprogrammet 54 2 Fordons- och transportprogrammet 55

3 Samhällsvetenskapsprogrammet 52 3 Hotell- och turismprogrammet 48

4 Teknikprogrammet 39 4 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 44

5 Naturbruksprogrammet 26 5 Barn- och fritidsprogrammet 44

6 Bygg- och anläggningsprogrammet 23 6 Humanistiska programmet 42

7 Industritekniska programmet 21 7 Naturbruksprogrammet 41

8 Vård- och omsorgsprogrammet 20 8 Bygg- och anläggningsprogrammet 39

9 Handels- och administrationsprogrammet 20 9 Hantverksprogrammet 38

10 El- och energiprogrammet 19 10 Vård- och omsorgsprogrammet 36

11 VVS- och fastighetsprogrammet 18 11 VVS- och fastighetsprogrammet 36

12 IB (International Baccalaureate) 16 12 IB (International Baccalaureate) 34

13 Estetiska programmet 15 13 Handels- och administrationsprogrammet 33

14 Barn- och fritidsprogrammet 15 14 Industritekniska programmet 28

15 Hantverksprogrammet 13 15 El- och energiprogrammet 28

16 Fordons- och transportprogrammet 13 16 Naturvetenskapsprogrammet 26

17 Humanistiska programmet 11 17 Teknikprogrammet 21

18 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 9 18 Samhällsvetenskapsprogrammet 18

19 Hotell- och turismprogrammet 7 19 Ekonomiprogrammet 8
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Ger många valmöjligheter efter gymnasiet - Ger få valmöjligheter efter gymnasiet
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Ger många valmöjligheter efter gymnasiet Ger få valmöjligheter efter gymnasiet

1 Naturvetenskapsprogrammet 75 1 Fordons- och transportprogrammet 61

2 Samhällsvetenskapsprogrammet 55 2 Estetiska programmet 61

3 Ekonomiprogrammet 53 3 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 57

4 Teknikprogrammet 53 4 Barn- och fritidsprogrammet 56

5 Naturbruksprogrammet 39 5 Hantverksprogrammet 51

6 Industritekniska programmet 38 6 Bygg- och anläggningsprogrammet 50

7 IB (International Baccalaureate) 37 7 Hotell- och turismprogrammet 50

8 El- och energiprogrammet 31 8 Vård- och omsorgsprogrammet 45

9 Handels- och administrationsprogrammet 30 9 El- och energiprogrammet 40

10 VVS- och fastighetsprogrammet 28 10 Humanistiska programmet 39

11 Vård- och omsorgsprogrammet 27 11 VVS- och fastighetsprogrammet 36

12 Bygg- och anläggningsprogrammet 26 12 Naturbruksprogrammet 35

13 Humanistiska programmet 22 13 Handels- och administrationsprogrammet 35

14 Hantverksprogrammet 21 14 Industritekniska programmet 29

15 Barn- och fritidsprogrammet 20 15 IB (International Baccalaureate) 22

16 Hotell- och turismprogrammet 20 16 Samhällsvetenskapsprogrammet 22

17 Fordons- och transportprogrammet 19 17 Teknikprogrammet 20

18 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 18 18 Naturvetenskapsprogrammet 15

19 Estetiska programmet 7 19 Ekonomiprogrammet 11
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Har ingen uppfattning om gymnasieprogrammet
Fråga: ”Vilken är din allmänna uppfattning om följande gymnasieprogram?”    │   Filter: Gymnasieelever som ej går program X

Har ingen uppfattning om gymnasieprogrammet

1 IB (International Baccalaureate) 52

2 Hotell- och turismprogrammet 43

3 VVS- och fastighetsprogrammet 42

4 Humanistiska programmet 41

5 Industritekniska programmet 40

6 Hantverksprogrammet 40

7 Handels- och administrationsprogrammet 37

8 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 35

9 Fordons- och transportprogrammet 33

10 Barn- och fritidsprogrammet 30

11 Vård- och omsorgsprogrammet 30

12 Estetiska programmet 29

13 El- och energiprogrammet 29

14 Naturbruksprogrammet 27

15 Bygg- och anläggningsprogrammet 25

16 Teknikprogrammet 18

17 Naturvetenskapsprogrammet 14

18 Samhällsvetenskapsprogrammet 12

19 Ekonomiprogrammet 12
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”Trenden 2018 kommer bli en ny typ av sociala medier där yngre mer kommer 
att se måstet i att gå högskola i dagens Sverige. Då gymnasiet i princip är ett 

måste behöver du en högskoleutbildning för att slå dina konkurrenter och där 
tror jag att någon smart företagare gör en app likt LinkedIn fast för yngre där 

företag kan rekrytera yngre arbetskraft som vill ut på marknaden.”

19-årig kille

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Informationsinhämtning               
& kommunikation

Hur vill unga ha 
information inför 
gymnasievalet?

Hur påverkar 
föräldrar, kompisar 
lärare och andra?

Hur används         
sociala medier i 
gymnasievalet?
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Informationsinhämtning & kommunikation
När medielandskapet ritas om så ändras också informationsinhämtningen inför gymnasievalet. Eller? Lika självklar som premissen
känns för den som närmare stiftat bekantskap med 15-åringars medievanor, lika osäker blir den som studerar svaren på frågorna i
detta kapitel. Sociala medier kommer nämligen långt ned i frågan om hur gymnasieväljarna helst vill ha information inför valet, en
lista som istället toppas av öppet hus och andra klassiska aktiviteter.

Förklaringen står naturligtvis att finna i det faktum som vi flera gånger återkommit till i denna rapport, nämligen hur viktigt valet
är för de flesta av väljarna. Eftersom gymnasievalet är ett högengagemangsval är det således inte konstigt att många allra helst
vill se verksamheten innan de bestämmer sig: och därav kommer öppet hus och möten med elever och lärare högt upp nästan
oavsett hur vi ställer frågan. Detta är också ett tecken på att gymnasievalet många gånger är en lokal fråga, där information från
kompisar, äldre syskon och föräldrar tillmäts större värde än då skolan är avsändare. Att så många hört talas om skolan långt
tidigare än kommunikationen börja skölja över dem i årkurs 9 gör det också mer komplext för många skolor - de flesta bär redan
med sig en bild från föräldrar och kompisar som kan vara mycket svår att ändra på. Såtillvida är den bästa metoden inför
gymnasievalet – som i all kommunikation – att arbeta med verksamheten och skolans rykte som vi tagit upp i tidigare kapitel.

Med detta inte sagt att det är poänglöst att vara med på gymnasiemässan eller på olika sajter som presenterar utbildningar, men
för vissa elever är det snarare en hygienfaktorer som bekräftar att man gjort rätt val än något som får en att få upp ögonen för
något nytt.

Just gymnasiemässorna kan dock spela stor roll för den som har svårt att bestämma sig eller inte väljer samma som kompisarna,
inte minst utifrån perspektivet att kunna öka legitimiteten för sitt val. En liknande tendens finns bland de allra mest ambitiösa
eleverna, där en hög placering på en rankinglista kan vara det som får vågen att tippa över, utöver höga antagningspoäng.

Lika lite som det går att undvika att arrangera någon form av öppet hus går det emellertid att inte förhålla sig till sociala medier.
Att kanalen inte kommer högst upp betyder inte att det inte är viktigt, bara att den i första hand inte bör användas till att trycka
ut information där den stör. Eftersom sociala medier är en så viktig del i 15-åringars liv blir det också där en stor del av
diskussionerna kring gymnasievalet förs. Att ha en bra närvaro där det enkelt går att hitta svar på vanliga frågor som diskuteras
unga emellan blir därigenom a och o, kanske tillsammans med möjligheter att ställa frågor till elever som går på skolan? När vi
ställer mer detaljerade frågor kan vi bland annat lära oss att ungefär en tredjedel av eleverna trycker att skolorna bör fokusera
mest på Facebook eller Instagram i sin kommunikation, trots att bara ungefär en fjärdedel de facto varit inne på en skolas sida
där. Kanske är det ett bevis på att det finns mycket kvar att förbättra? Att sju av tio använt sociala medier på något sätt, där det
vanligaste svaret är att ha diskuterat valet med kompisar, vittnar om att även om sociala plattformar sannolikt aldrig kommer ta
över den roll öppet hus har (i alla fall så länge skolan är en fysisk plats!) så kommer det att fortsätta öka i betydelse. Att ha en
medveten strategi för sociala medier som tar hänsyn till målgrupper och lokala förutsättningar är sannolikt det bästa rådet, för
som vi visar i detta kapitel ser det också olika ut i olika grupper.
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De flesta elever vill både ha kommunikation till sig och söka information på egen hand

Vad beskriver bäst hur du vill/ville ha information inför gymnasievalet?
Högstadieelever i nian samt gymnasieelever

Fråga:
Filter:

16% 5% 57% 7% 14%

1 - Föredrar att söka
information själv
(t. ex på hemsidor)

2 3 - En kombination av båda 4 5 - Föredrar att få
information till mig (t. ex.
annonser, kataloger)
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53%
hörde talas om deras gymnasieskola 
för första gången från föräldrar, 
elever eller kompisar

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Tidigare såg vi att många känt till skolan under en lång tid innan de sökte, vilket rimmar med att de flesta hörde talas om skolan första gången genom föräldrar, elever 
eller kompisar. Denna kombination gör att skolornas egen kommunikation ofta kommer när eleverna redan har en bild av skolan, vilket kan göra det svårare att påverka.   

Var såg eller hörde du talas om skolan första gången?
Gymnasieelever

Fråga:
Filter:

22%

18%

14%

10%

9%

6%

4%

3%

2%

2%

Familj och familjebekanta

Elever som går/har gått på skolan

Kompisar

Öppet hus/besök på gymnasieskolan

Utbildningsmässa/liknande för flera gymnasieskolor

Studievägledare och lärare

Skolans hemsida

Tryckt utbildningskatalog

Annons/reklam/liknande

Sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter etc)
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Informationsinhämtning inför gymnasievalet

1. Öppet hus/besök på 
gymnasieskolan

2. Elever som går/har gått       
på skolan

3. Studievägledare och lärare

Den bästa informationen Önskar göra inför valet Viktigast på öppet hus

1. Gå på öppet hus på skolan

2. Besöka gymnasiemässan

3. Spendera en dag på 
skolan/programmet som 
en elev

1. Träffa lärare

2. Få information om program 
och kurser

3. Se klassrum och andra 
utbildningslokaler
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Öppet hus, fysiska möten och skolans hemsida gav bäst information när gymnasieeleverna gjorde sitt val

67%

51%

37%

34%

25%

23%

26%

22%

12%

10%

4%

2%

1%

3%

52%

43%

39%

30%

34%

25%

15%

18%

11%

7%

5%

3%

1%

4%

60%

47%

38%

32%

30%

24%

21%

20%

12%

8%

5%

2%

1%

3%

Öppet hus/besök på gymnasieskolan

Elever som går/har gått på skolan

Studievägledare och lärare

Skolans hemsida

Kompisar

Familj och familjebekanta

Tryckt utbildningskatalog

Utbildningsmässa/liknande för flera gymnasieskolor

Hemsidor/tjänster som informerar om olika utbildningar

Sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter etc)

Annons/reklam/liknande

Arbetsgivare som har rekommenderat en viss utbildning

Annat:

Vet ej/osäker

Tjej

Kille

Totalt

Var eller från vilka fick du bäst information inför ditt gymnasieval? / Data från UB 2016/17 
Gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

2016
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Vilket rimmar väl med vad högstadieeleverna vill göra innan de bestämmer sig 

Vad av följande skulle du vilja göra innan du bestämmer dig för gymnasieskola/program? / Data från UB 2016/17 
Högstadieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

78%

57%

56%

18%

14%

15%

14%

11%

8%

2%

62%

45%

39%

18%

16%

13%

7%

8%

6%

6%

71%

51%

48%

18%

16%

14%

10%

10%

7%

4%

Gå på öppet hus på skolan

Besöka gymnasiemässan

Spendera en dag på skolan/programmet som en elev

PRAO:a som elev på skolan/programmet under en vecka

Chatta med elever på skolan/programmet

Få prova på praktiska uppgifter/moment

Följa en elevs skoldag på sociala medier

Få prova på teoretiska uppgifter/moment

Gå på sommarläger på skolan med andra sökande/intresserade

Vill inte göra något av ovanstående

Tjej

Kille

Totalt

2016
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75%

73%

67%

65%

41%

33%

28%

25%

18%

17%

1%

0%

69%

51%

57%

52%

32%

32%

23%

23%

28%

26%

2%

1%

72%

62%

62%

59%

37%

32%

25%

24%

23%

21%

1%

1%

Träffa lärare

Få information om program om kurser

Se klassrum och andra utbildningslokaler

Träffa elever som går på skolan

Träffa andra som funderar på att söka skolan

Se caféteria och andra uppehållsrum

Träffa studie- och yrkesvägledare

Träffa rektor

Se idrottshall

Prova skolmaten

Annat:

Vill inte besöka skolan innan jag söker

Tänker inte gå gymnasiet

Tjej

Kille

Totalt

Väl på plats vill de flesta träffa lärare och elever samt få information om utbildningen och lokaler

Om du ska besöka en gymnasieskola som du funderar på att söka (t. ex. på "Öppet hus"), vad av följande känns viktigast för dig att göra? / Data från UB 2016/17 
Högstadieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

2016
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Drygt hälften har använt någon sajt eller tjänst som samlar information om olika utbildningar och skolor

När du gjorde ditt gymnasieval, använde du någon tjänst/hemsida som samlar information om olika utbildningar och skolor? / Data från UB 2016/17 
Gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

32%

32%

19%

17%

10%

8%

5%

6%

3%

2%

1%

7%

25%

16%

20%

18%

15%

11%

8%

7%

5%

3%

3%

1%

1%

8%

30%

19%

26%

25%

17%

15%

9%

8%

5%

5%

3%

1%

1%

8%

27%

18%

Gymnasieguiden.se

Gymnasium.se

Gyantagningen.se

Skolverket.se

Allastudier.se

Gymnasieinfo.se

Utbildningsinfo.se

Framtidsvalet.se

Gymnasiestudera.se

Väljaskola.se

Riksintag.se

Annan hemsida/tjänst som samlar
information om olika skolor

Nej, använde ingen hemsida/tjänst som
samlar information om olika skolor

Osäker / vet inte

Tjej

Kille

Totalt

2016
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Öppet hus, hemsidan och mässor hör till de kanaler flest tycker att skolor bör fokusera på i sin information. Bland sociala medier kommer 
Instagram överst.  

Om du tänker på information inför gymnasievalet, vad tycker du att skolor borde fokusera mest på?
Högstadieelever I nian samt gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

81%

64%

66%

43%

44%

36%

30%

18%

16%

13%

12%

2%

3%

71%

55%

54%

35%

32%

26%

31%

19%

12%

13%

10%

4%

6%

76%

60%

60%

39%

38%

31%

30%

18%

14%

13%

11%

3%

5%

Öppet hus

Gymnasiemässor

Deras egen hemsida

Gymnasium.se / liknande sajter

Instagram

Utbildningskataloger

Facebook

Reklam i tidningar

Reklam i lokaltrafik

Youtube

Snapchat

Annat

Osäker/vet ej

Tjej

Kille

Total

Av de som varit 
inne på en skolas 
Instagram tycker 
63% att skolorna 

bör fokusera mest 
på det
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Även om fysiska kanaler är viktigast har sju av tio använt sociala medier på något sätt i valet, främst genom att diskutera med kompisar

Använde du sociala medier på något sätt inför gymnasievalet?
Gymnasieelever
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

60%

27%

27%

24%

18%

12%

8%

7%

1%

0%

23%

47%

21%

21%

13%

11%

11%

4%

3%

1%

1%

36%

53%

24%

24%

18%

15%

12%

6%

5%

2%

1%

29%

Diskuterade gymnasievalet med kompisar/andra

Var inne på en skolas Facebook-konto

Såg reklam/annonser

Var inne på en skolas Instagram-konto

Person jag följer pratade om gymnasiet

Sökte rätt på elever som går på skolan

Var inne på annan social-mediekanal

Var inne på en skolas Youtube-konto

Var inne på en skolas Twitter-konto

Var inne på en skolas Snapchat-konto

Nej, använde inte sociala medier

Tjej

Kille

Total
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De mest använda sociala medierna i gymnasievalet

De mest efterfrågade sociala medierna i gymnasievalet

1 2 3 4
1 2 3 4 5
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12%
av 15-åringarna har blivit intresserade av en viss 
utbildning för att en person de följer i sociala medier 
(t.ex. på Instagram, Snapchat eller YouTube) har läst, 
tipsat om eller rekommenderat den

Ungdomsbarometern AB © 2018
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”2018 års stora trend bland unga blir att kreativt hitta sin egen väg, vara mer 

motiverade och ge mer kraft på t ex gymnasiet för att lyckas med större saker i livet 

senare. Stora youtube-stjärnor tror jag bidrar till denna trend som byggt deras 

karriärer på sin kreativitet och hårt slit, detta förmedlar de och motiverar yngre!”

22-årig kille

Ungdomsbarometern AB © 2018
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Appendix:
Fakta om undersökningen
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Fakta om undersökningen
Intervjumetod: Onlineundersökning

Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år

Fältperiod: 4 oktober – 15 november 2017

Antal intervjuer: 23 132 st.
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Fakta om undersökningen (1/4)

Syfte

Ungdomsbarometern har genomförts årligen sedan 1991 i syfte att tillhandahålla en barometer över vad ungdomar mellan
15 och 24 år tycker och tänker i allmänhet och inom vissa specifika områden i synnerhet. Syftet är dels att tillhandahålla en
studie på en säkerhetsnivå som vi och våra kunder anser är tillräcklig för att jobba vidare med frågor kring
ungdomsmålgruppen utifrån, dels att kunna möjliggöra för flera att ta del av resultat, utan att behöva göra egna studier.
Resultaten redovisas dels i rapportform, dels i kundspecifika analyser kring avgränsade områden.

Enkäten & urvalsmetod

Frågorna i enkäten har tagits fram i samråd med Ungdomsbarometerns kunder, för att å ena sidan beröra generella
frågeställningar kring ungdomsmålgruppens beskaffenhet, å andra sidan medge fördjupningar inom specifika områden.
Vissa frågeställningar har behållits över tid medan andra har bytts ut för att säkerställa undersökningens aktualitet.

Ungdomsbarometern genomförs som en onlineenkät (anpassad för desktop, surfplatta samt mobil) med ett s.k. kvoturval
som urvalsmetod, vilket innebär att vi har utformat urvalet så att det i representativ skala återger hela
ungdomspopulationen med avseende på några av dess viktigaste egenskaper. De egenskaper vi använt oss av är kön, ålder
och region1. Eftersom urvalet i huvudsak inte är slumpmässigt skall slutsatser kring populationen dras med viss
eftertänksamhet och kvoturvalet är anledningen till att vi inte genomför några signifikanstest. Av samma anledning
genomförs heller inte någon bortfallsanalys. Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella
urvalsegenskaperna (kön, ålder och region). Enkäten testades kvalitativt i fokusgrupper samt kvantitativt på 200
respondenter innan huvudutskicken.

1De aktuella regionerna vi använt är de regioner som går under benämningen NUTS2. NUTS är den indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS2 utgörs
i Sverige av följande riksområden: Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, Småland med öarna samt
Västsverige.
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Fakta om undersökningen (2/4)

Datainsamling & Vägning

Datainsamlingsperiod för årets studie var mellan 4:e oktober till den 15:e november 2017. Samtliga svar i undersökningen
har inhämtats via Internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. I årets undersökning har vi använt oss av fyra primära
datainsamlingskällor för att få en så bra spridning som möjlig i materialet. Dessa insamlingskällor är: Studentkortet (1), som
är ett rabattkort och en databas med gymnasie-och högskolestuderande baserad på uppgifter från CSN, Facebook (2), samt
Cint (3) som är panelföretag med både självrekryterade och slumpmässigt rekryterade panelister. För att kunna säkerställa
resultatens reliabilitet har även ett slumpmässigt referensurval om 1201 respondenter dragits i Norstats (4) slumpmässigt
telefonrekryterade riksrepresentativa panel. Avgörande för vilka insamlingskällor som valts är Ungdomsbarometerns
subjektiva bedömning över var Ungdomssverige befinner sig och kan besvara undersökningar på Internet. Antal
respondenter i årets undersökningen är 23 132. Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella
urvalsegenskaperna (kön, ålder och region) enligt den senaste befolkningsstatistiken från SCB för ungdomar 15-24 år i
Sverige.

Verktyg

Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från MarketSight samt med hjälp av de statistiska
programvarorna SPSS och R.

Tidsjämförelser

Vid historiska jämförelser används data ur tidigare upplagor av Ungdomsbarometern.
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Fakta om undersökningen (3/4)

I tabellen nedan jämförs 2016 års aktuella siffror för ungdomar 15-24 år i Sverige (enligt den senaste befolkningsstatistiken
från SCB) med siffror från Ungdomsbarometern 2017.

Sverige 2016 (SCB) UB 2017 Totalt UB 2017 Totalt

Kön Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

Tjej 569 700 48,3% 14 518 62,8% 11 363 49,1%
Kille 609 220 51,7% 8 614 37,2% 11 769 50,9%

TOTALT 1 178 920 100,0% 23 132 100,0% 23 132 100,0%

Ålder Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

15 år 103 068 8,7% 2 235 9,7% 2 091 9,0%
16 år 101 333 8,6% 4 322 18,7% 2 112 9,1%
17 år 103 533 8,8% 2 758 11,9% 2 086 9,0%
18 år 104 915 8,9% 2 676 11,6% 2 132 9,2%
19 år 109 623 9,3% 2 046 8,8% 2 139 9,2%
20 år 117 610 10,0% 1 857 8,0% 2 236 9,7%
21 år 126 403 10,7% 1 807 7,8% 2 389 10,3%
22 år 131 931 11,2% 1 782 7,7% 2 509 10,8%
23 år 138 372 11,7% 1 935 8,4% 2 644 11,4%
24 år 142 132 12,1% 1 714 7,4% 2 796 12,1%

TOTALT 1 178 920 100,0% 23 132 100,0% 23 132 100,0%

Riksområde (NUTS2) Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

Mellersta Norrland 41 936 3,6% 683 2,9% 619 2,7%
Norra Mellansverige 98 282 8,3% 1 673 7,2% 1 816 7,9%
Småland med öarna 101 224 8,6% 1 802 7,7% 2 154 9,3%

Stockholm 253 590 21,5% 5 605 24,0% 4 980 21,5%
Sydsverige 173 986 14,8% 3 565 15,3% 2 875 12,4%
Västsverige 237 538 20,1% 4 215 18,1% 4 313 18,6%

Östra Mellansverige 206 913 17,6% 4 217 18,1% 4 633 20,0%
Övre Norrland 65 451 5,6% 1 370 5,9% 1 741 7,5%

TOTALT 1 178 920 100,0% 23 132 100,0% 23 132 100,0%
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Fakta om undersökningen (4/4)

18%

18%

19%

21%

24%

15-16 år

17-18 år

19-20 år

21-22 år

23-24 år

7%

30%

40%

2%

2%

1%

14%

3%

1%

Studerar på högstadiet

Studerar på gymnasiet

Studerar på högskola/universitet

Studerar på YH/KY-utbildning

Studerar på komvux

Annan utbildning, t.ex. folkhögskola

Arbetar

Är arbetslös/söker jobb

Annat

35%

20%

44%

Storstadsområden

Landsbygd

Stadsområden

Tjejer

Killar

49%

51%

Sysselsättning

Kommungrupp Ålder


