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Sammanfattning 
Arbetets syfte är att belysa varför flickor/kvinnor väljer att utbilda sig till elektriker och hur de upplever sin 
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både negativa och positiva. En del har upplevt viss skepsis från sin omgivning och vissa har erfarit svårigheter med 
att bli accepterade som ”en i gänget”. Många av respondenterna anser att jämställdhet är viktigt och mindre än en 
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1 Förord 
Min undersökning handlar om flickor och kvinnor som valt att gå elektrikerutbildningen. 

Att jag gjort denna undersökning beror på att jag själv studerat till elektriker och upplevt en 

mycket pojk- och mansdominerad värld i skola och arbetsliv. En minoritet av kvinnor har 

av olika skäl tagit steget och gjort ett könsöverskridande val. Då många flickor hoppar av 

ett pojkdominerat program har jag även varit nyfiken på att ta del av dessa flickors och 

kvinnors upplevelser av sin elektrikerutbildning. Min förhoppning är att synliggöra de 

hinder och/eller negativa erfarenheter som dessa flickor/kvinnor upplever för att på så sätt 

kunna bidra till att eliminera dem. Jag vill även ha möjlighet att plocka fram möjliga 

positiva sidor som flickorna och kvinnorna skildrar i sammanhanget. Då jag själv har 

erfarenhet av elektrikerutbildningen har jag utifrån detta velat testa om min uppfattning är 

utbredd hos andra flickor/kvinnor som går elektrikerutbildningen. Jag har alltså velat ta 

reda på vad flickor/kvinnor har för upplevelser och uppfattningar kring sin utbildning.  

1.1 Frågeställningar 
- Vilka faktorer styr flickors/kvinnors val att studera på 

elprogrammet/elektrikerutbildningen?  

De faktorer som studeras är påverkan av familj och uppväxt, påverkan av andra 

närstående och studievägledare. 

- Hur upplever flickor/kvinnor sin situation på elprogrammet/elektrikerutbildningen? 

De situationer som beaktas är lärares, elevers och de närståendes bemötande och attityd 

till att flickorna valt, samt studerar på elprogrammet/elektrikerutbildningen och om 

undervisningen är anpassad till dem. 

-  Hur ser flickor/kvinnor på könsskillnader och jämställdhet? 

De faktorer som studerats är elevens upplevelse av orättvisor mellan könen under 

uppväxttid och skoltid, samt vilken vikt de fäster vid jämställdhet.  
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2 Definitioner och teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för flickors könsöverskridande val sett ur ett 

genusperspektiv, men börjar med nödvändiga definitioner i sammanhanget.  

Definitioner: 

Kön – avser det biologiska könet  

 

Genus eng. gender – avser det socialt formade könet som brukar benämnas ”femininitet” 

och ”maskulinitet”. Med ”femininitet” och ”maskulinitet” avses egenskaper som 

traditionellt brukar tillskrivas kvinnor respektive män men som inte nödvändigtvis behöver 

ha denna koppling (Nyberg, 1999, s.43 f.; Tallberg-Broman, 2002, s. 25 ff.).  

 

Jämställdhet – ett svenskt begrepp som myntades av folkpartiet under sjuttiotalet. Målet 

med jämställdhet är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter till delad makt och ansvar. Enligt SCB är en jämställd fördelning en 

könsfördelning där andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 – 60 % (SCB, 2004, s. 

1). Jämställdhet innebär också att ”både kvinnor och mäns kunskaper, erfarenheter och 

värderingar tas till vara och får berika och påverka utvecklingen” (Weiner & Berge, 2001 s. 

41 f). 

 

Jämlikhet – allas lika värde. Jämlikhet kan beskrivas som en värdemässig term som 

understryker likheten mellan individerna inom gruppen människor. Jämställdhet tar 

däremot sin utgångspunkt i att män och kvinnor inte är identiska (biologiskt, dvs. att de har 

olika kroppar) och avser att förskjuta den manliga maktdominansen till en mer balanserad 

mellan könen (Schömer, 2003, s. 98 ff.).   

 

Genus 

Enligt Maud Eduard har åtskiljningen mellan det kvinnliga och det manliga i den 

västerländska traditionen rötter i grekisk antik filosofi som Aristoteles och Platon (1992, s. 

240). Elisabeth Sundin och Boel Berner omtalar att det genom forskning framkom att det 

som var manligt respektive kvinnligt varierade över tid, plats och klass. Detta ledde till att 

man började använda begrepp som ”genus” eller ”socialt kön” (1996, s. 9; Eduards, 1995, 

s.61). Enligt Sundin så bygger genussystemet på två principer: segregering och 

hierarkisering (1996, s. 89). Segregering innebär en delning av könen, att det som är 

manligt inte är kvinnligt och vice versa. Hierarkisering innebär att det manliga värderas 

högre än det kvinnliga och därmed blir normen det manliga. Detta ser man exempelvis i att 
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kvinnoyrken generellt är lägre avlönade än yrken som domineras av män (Wajcman, 1991, 

s. 37; Schömer, 2003, s. 110). 

 

Könsroller 

Då man klargör könssocialisation som ett uttryck för könsroller, koncentrerar man sig, 

enligt Bjerrum och Rudberg på anpassningssidan: 

 
 Flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga eftersom det är detta de har fått beröm och 

uppmuntran för från omgivningen, medan motsatt beteende antingen har ignorerats eller 

straffats./…/ Då båda könen gärna vill bli accepterade av andra och därmed bli en del av en 

social gemenskap, försöker de gärna uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på 

dem. (Bjerrum & Rudberg, 1991, s.11) 

 

Vidare förklarar författarna att denna anpassning inte i första hand beror på att detta 

handlande belönas. Beteendet är först och främst ett försök för barnet att stärka sin identitet 

och att skapa mening för barnet i vad det innebär att tillhöra olika kön (ibid. s. 12; Davies, 

2003, s. 28). Hur barn ser på sig själva när de positionerar sig i relation (könsrelation med 

mera) till andra, beror på sammanhanget, referensramen och de tolkningsmöjligheter som 

barnet känner till (Davies, 2003, s. 160). Davies menar att barn kommer att utesluta sig 

själva från ”andra-könet-möjligheter” så länge uppdelningen manligt-kvinnligt bevaras. 

Detta eftersom de uppfattar att det manliga könet har möjligheter som anses oförenliga med 

det kvinnliga könet och vice versa (ibid. s. 153). För vissa kan könskategorin upplevas som 

en tvångströja. De flickor som beträder den manliga sfären utsätts för det 

kategoriuppehållande arbetet och ses som avvikande då de inte gör det som enligt normen 

anses vara ”rätt” (ibid. s. 173). I Davies bok finns ett exempel på en flicka, Joannes ur en 

studie som statuerar detta. Joannes undviker att säga att hon gillar pojkaktiviteter och att 

leka med pojksaker. Istället omvandlar hon det till en uppskattning av pojkar, då de utan 

problem kan göra det hon själv vill göra. Detta leder till att Joannes kan positionera sig 

”rätt” som flicka (ibid. s. 175). 

 

Enligt Bjerrum och Rudberg är pojkarnas sportintresse och flickornas barbiedockor inte 

något tydligt tecken på deras könssocialisation. Författarna påstår vidare att det finns 

feminina flickor som aldrig har lekt med dockor och tvärtom. Barnens lek är heller inget 

som kan ge en entydig signal om vilka val de gör senare i livet. Barnens lek och aktiviteter 

har visserligen betydelse eftersom man lär sig olika saker beroende på typ av aktivitet. I 

forskning har påvisats att pojkar varit något bättre än flickor på det mekaniska området 
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(Weinert & Berge, 2001, s. 81). Dock hävdar Bjerrum och Rudberg att 

jämställdhetspedagogiken och jämställdhetsuppfostran oftast har fäst för stor vikt vid dessa 

relativt ytliga uttryck för könssocialisation (1991, s. 26). Man bör istället uppmärksamma 

de värderingar som genomsyrar vårt samhälle vilka leder till dessa könsrollsmönster. Pojkar 

och flickors skilda socialisationserfarenheter visar exempelvis att flickor osynliggör och 

nedvärderar sin egen kompetens. De färgas av de vuxnas värderingar av pojkar som rejäla 

och flickor som intriganta vilket påvisas i deras beskrivningar av sina vänskapsrelationer, 

menar författarna.  

 
Att tisla och tasla är lite mindervärdigt, tacka vet man ett nappatag mellan pojkar! En 

konsekvens av denna nedvärdering är att flickorna går tyst i dörrarna. De lär sig att hålla 

regler och sin samvaroform undan från den offentliga scenen – vilket kan medverka till att 

flickor/kvinnor ofta förhåller sig passiva i offentliga sammanhang: de kan inte stå för sitt eget 

sätt att vara. (Bjerrum & Rudberg, 1991, s. 177) 

 

Uppväxt 

Då högutbildade fäderna (i den moderna borgerligheten och i de övre mellanskikten) kan 

genom uppfostringsstrategier sträva efter ett sätt att reproducera sin sociala position i 

samhället. Detta kan leda till att dottern i familjen gör ett könsöverskridande val genom att 

välja att gå i sin ”pappas fotspår” (Nilsson-Lindström, 1998, s. 127). Enligt Bengtsson 

(refererad i Nilsson-Lindström 1998, s. 129) är de flickor som identifierar sig med sina 

fäder inte de som har bäst förutsättningar att göra ett könsöverskridande val. Det är istället 

de flickor som menar sig likna båda föräldrarna som har störst möjlighet att göra 

könsöverskridande val.  

 

Karl König menar att det är skillnad på syskon beroende på deras placering. De förstfödda 

menar König, ”är mer målmedvetna, mer rationella och mer rakt på sak än sina yngre 

syskon. De senare födda tycks ta livet lättare. De äldsta vill gärna uppnå framgång och få 

erkännande.” (König 1983, s. 14) Judy Dunn hänvisar till en studie av James Bossard och 

Eleanor Boll och hävdar att de förstfödda i synnerhet i stora familjer, ofta spelar rollen som 

ordningsvakt, hjälpreda och ledare (1986, s. 66). 

 

Martensen-Larsen och Sorrig menar att ensambarn generellt får en något vidare horisont än 

sina jämnåriga då det inte finns några syskon som spärrar vägen eller skymmer sikten för 

dem (1994, s. 17). Består familjen av en storasyster och lillebror hävdas att storasyster 

söker sig till mansdominerade yrken (ibid. s. 41). Påtagligast är sambanden mellan ens 
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syskonplacering och yrkesval. Åtskilliga människor väljer nämligen en sysselsättning där 

de kan fortsätta att spela samma roll som de tilldelas i familjen (Martensen-Larsen & 

Sorrig, 1994, s. 163). 

 

Könsskillnader i skolan 

Det finns enligt Inga Wernersson för närvarande inte ”någon kunskap, vare sig om 

biologiska eller sociala faktorer, som motiverar generellt olika behandling av elever av 

olika kön i skolan” (1995, s. 19). Hon menar vidare att läraren som i det vardagliga arbetet 

måste analysera, uppfatta och hantera problem är den viktigaste faktorn för en rättvis skola 

för både pojkar och flickor. Lärarens insikter om könsstrukturernas innebörd och 

konsekvenser skapar en god och rättvis miljö för båda könen. Kajsa Wahlström som arbetat 

med ett jämställdhetsprojekt inom förskolan menar att vi som lärare och vuxna har 

möjlighet att förändra flickor och pojkars normer så att de tillåts att växa in i bredare 

sociala roller (2003, s.36). Detta genom att förändra våra invanda förväntningar som 

diskriminerar genom att vi behandlar flickor och pojkar på olika sätt (ibid. s. 33). Som 

lärare ska man enligt Lpf-94 utgå från en jämställd syn i sitt agerande mot elever i skolan 

(Lpf, 1994, s. 5). Det är enligt Magnusson, viktigt hur lärare och föräldrar bemöter flickor 

och pojkar, då detta kan påverka elevernas självförtroende vilket i sin tur kan påverka deras 

prestationer i skolan (2002, s. 58). Lindström Nilsson påpekar att:  

 
Elevens valfrihet blir problematisk, när utbildningspolitiska strävanden mot jämnare 

könsfördelning på tekniska linjer, inte innebär att skolan aktivt i undervisningspraktiken och i 

ämnesinnehållet begränsar och motverkar könssegregerande definitioner. (Nilsson-Lindström, 

1998, s. 142) 

 

Wernersson menar att flickor och pojkar prioriterar olika innehåll i de naturvetenskapliga 

ämnena. Flickorna är mer holistiska då de strävar efter att förstå sammanhangen medan 

pojkar är mer roade av att manipulera och leka med apparater och material (1995, s. 13). 

Även en undersökning av Staberg visar att flickor uttrycker ett behov av att sätta in det som 

studeras i en helhetsförståelse och betonar att ”det som studeras ska ha relevans för det egna 

livet eller andras” (1992, s. 123 refererad i Öhrn, 2002, s. 60) 

 

Birgitta Hyltén skildrar några olika könskillnader i sin avhandling (1989, s. 46). Forskning 

har bekräfta att flickors verbala förmåga är bättre än pojkars. Den visuella-spatiala, samt 

matematiska förmågan är däremot bättre hos pojkar än flickor. Hyltén hänvisar till 
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forskning av Elenor Maccoby och Carol Jacklin samt forskning av Ulla Riis (refererad i 

Hyltén 1989, s. 46). Senare forskning tyder på att dessa skillnader är på väg att minska och 

att det i många fall kan ha varit skeneffekter av undersökningsmetoderna (Magnusson, 

2002, s. 39 ff, refererar till Hyde & McKinley, 1997). Dessutom påpekar Magnusson att 

forskare diskuterar om de uppmätta skillnaderna mellan könen är ”verkliga”, eller om de är 

bieffekter av annat än kön.  Att det istället kan vara så att kön fungerar som ”bärvariabel” 

för effekter av olikheter såsom livsvillkor, bemötande och socialisation (ibid. s.39 hänvisar 

till Crawford & Chaffin, 1997).  

 

Kvinnor och teknik 

Tekniken är enligt Britt Östlund könsidentitetsskapande, det är därför viktigt att förstå 

relationen mellan kön och teknik (1996, s. 83). Sundin skriver att många arbetsuppgifter har 

en könsstämpel (1996, s. 86). Vårdande arbetsuppgifter har exempelvis en kvinnlig 

könsstämpel i vår kultur. Arbetsuppgifters könskategorisering är knutet till tid, plats och 

klass (Sundin & Berner, 1996, s. 9; Schånberg, 2001, s. 11). Med det menas att 

könsbestämningen av arbetsuppgifter är beroende av de sociala faktorerna, exempelvis kan 

jordbruksarbete vara manligt här medan det i ett annat land eller annan tid kan var 

kvinnligt.  De uppfattningar vi har om vad som är kvinnligt respektive manligt skapar ett 

könsrollsmönster som enligt Östlund är svårt att bryta. Detta könsrollsmönster förmedlas 

till oss i unga år och uppbärs livet igenom (1996, s. 83).  

 

I en fallstudie där CAD1 introduceras på en könsuppdelad arbetsplats beskriver Sundin 

(1996, s. 85-110) att många kvinnor visade en ovilja att gå in på männens område då den 

tangerade gränsen för gällande könsordning. Kvinnorna som passerade över könsgränsen 

blev mer synliga och utmanande och ansåg att de därmed skulle få männen emot sig, vilket 

också skedde (ibid. s. 104 f). 

 

Föreställningen att teknik är manligt beror enligt Anne-Jorunn Berg på att män är 

överrepresenterade inom tekniska yrken och utbildningar. En rädsla och okunnighet för 

teknik betraktas som kvinnligt (Berg, 1996, s. 43). I de rekryteringskampanjer som 

bedrivits för att få in fler kvinnor på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar har 

budskapet enligt Ann-Jorunn Berg varit att kvinnor måste förändras och bli av med sin 

teknikrädsla. Föreställningen att kvinnor har en rädsla för teknik har alltså speglat av sig i 

                                                 
1 Computer Aided Design, datorstöd konstruktion som används vid ritningskonstruktion 
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de kampanjer som funnits. Berg tar upp en undersökning av Sherry Turkle (1988) som har 

studerat datastuderande kvinnors rädsla för teknik. Det visade sig att den teknikrädsla som 

kvinnorna hade egentligen var ett motstånd mot hackerkulturen och dess kärlek till 

maskinen (Berg, 1996, s. 47 f). Av studien framgår att män leker mer med tekniken medan 

kvinnor använder den. Kvinnor har ett behov av att ha nytta av tekniken medan männen kan 

leka utan att ha den meningsfullheten (Berg, 1996, s. 48 och 53; Nissen, 1996, s. 146). 

 

Ulf Mellström har studerat två ingenjörsarbetsplatser, Microchips och Automobile. I den 

forskningen framkommer att ingenjörerna (män) under uppväxten oftast har haft pappa eller 

annan mansperson som fungerat som vägledare till teknikens värld. Man har exempelvis 

mekat med maskiner tillsammans. I livsbiografier över sjuksköterskor skriver Mellström 

vidare, kan man se liknande fall där man mött en kvinnlig omsorgsvärld tidigt i livet. De 

kvinnliga ingenjörerna i Mellströms studie skiljer sig från de manliga ingenjörerna då de 

inte fått del av tekniken på samma sätt utan istället många gånger stött på motstånd från 

sina fäder (1996, s. 130 ff). Ulf Mellström menar vidare att det finns en syn på män som 

tekniskt kompetenta. I denna syn ingår också bilden av kvinnor som tekniskt inkompetenta, 

dvs. maskulinitet och femininet konstrueras som polära kontraster i genussystemet. Detta 

leder till att relationen till maskiner och teknologi för många kvinnor sällan är en del av 

deras sociala och kulturella identitet. Medan det för många män är en del av deras identitet 

(ibid. s.135). 

 

Val av utbildning och skolsituation 

Hyltén tar i sin uppsats upp en intressant tolkning av de svar hon fått från flickor på teknisk 

linje (T-linje). Hyltén menar att dessa flickor kan ha drabbats av : 

 
…ett fenomen som kallas kognitiv dissonans, ett begrepp myntat av socialpsykologen Festinger 

1977. I korthet innebär detta att en minoritet tenderar att tycka som majoriteten, fast i en 

extrem form, för att kunna stå ut med den aktuella situationen i de fall då inget alternativ finns. 

/…/ I detta fall kan alltså åsikter tvingas bort. På samma sätt tror jag att T-flickornas svar har 

kommit till. De tror att en elev på T ska tycka så, och har därför ändrat sina egna åsikter för att 

kunna stanna på utbildningen (Hyltén, 1989, s. 86)  

 

Enligt Bjerrum och Rudberg förskjuter man som flicka under gymnasietiden ofta sitt 

ursprungliga intresse från ett manligt område med mycket prestige till ett mindre 

prestigefyllt, men närliggande kvinnligt fält. 
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 Från att ha tänkt sig en längre akademisk utbildning i första årskursen, siktar man efter hand 

in sig på medellång utbildning som kännetecknas av fast struktur, yrkesinriktning och tydlig 

kvinnoorientering. Efter en period då man har önskat sig ett ”spännande” kvinnoyrke, får de 

traditionella omsorgsyrkena en renässans: sjuksköterska, lärare, förskollärare, 

socionom.(Bjerrum & Rudberg, 1991, s. 301) 

 

En hypotes som lämnas i UKÄs2 debattskrift ”Jämställdhet i högskolan” på varför flickor 

väljer så snävt beskriver att detta kan bero på att flickorna inte kommer i kontakt med 

teknik vare sig hemma eller i skolan (refererad av Berner, 1975, s. 18). Det har hänt en del 

sedan denna skrift skrevs. Idag är ämnet teknik ett obligatoriskt ämne i svenska skolor. 

Skogh (2001) har i en studie av flickor i åk 1-5 undersökt elevers erfarenheter och 

upplevelser av teknik. Hon har undersökt två klasser, en som haft teknikundervisning och 

en klass som ej haft det under åk 1-5. Hennes resultat visar att teknikundervisningen i 

skolan är ett verkningsfullt sätt att ge unga flickor teknisk erfarenhet som gör att de kan 

bygga upp en ”teknisk identitet”. Den bild av teknik som flickor bär med sig från tidig ålder 

kan långsiktigt påverka deras förhållningssätt till teknik (ibid. s. 251). Aurell (1999) hävdar 

i en publikation utgiven av NUTEK3 att skolans traditionella teknikundervisning är ett 

hinder för flickor. Med detta menar hon att teknikundervisningen präglats av manliga 

erfarenheter och insikter som tagits för givna. Då flickors socialiseringsvärld har formats av 

kvinnliga erfarenheter har de inte samma referenspunkter som pojkar.  ”En undervisning 

som bygger på erfarenheter, förkunskaper och iakttagelser som flickorna inte har blir svår 

att integrera på ett meningsfullt sätt.” (Aurell, R 1999:20, s. 23) Flickor kan därmed få svårt 

att skapa sig föreställningar och sammanhang i den traditionella teknikundervisningen 

menar Aurell, vilket även framkommer i en brittisk undersökning (ibid. s. 23; Murphy, 

1991, refererad i Faulkner, 2003 s. 34).  

 

Margareta Nilsson-Lindström (1998) har undersökt flickors perspektiv på tekniska 

utbildningar. Hon menar att hennes undersökning visar att flickor på i synnerhet 

naturvetenskaplig och teknisk linje tycks känna sig betraktade som andra klassens elever. 

Även om de är de mest ambitiösa så anses pojkarna vara de mest begåvade (Nilsson 

Lindström, 1998, s. 151). Även i en brittisk studie framkommer att flickor på 

naturvetenskapliga universitetsutbildningar upplever sig utstötta, osäkra, speciella och 

iakttagna och att de betraktar sig som en homogen grupp som skiljer sig från majoriteten 

(Weiner & Berge, 2002, s. 102). 
                                                 
2 UKÄ betyder universitetskanslersämbetet detta ersattes av UHÄ, universitets- och högskoleämbetet 
3 Närings- och teknikutvecklingsverket 
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Flickors yrkesval 

I mitten på 1900-talet ökade efterfrågan på arbetskraft i Sverige vilket ledde till att kvinnor 

i större utsträckning kom ut på arbetsmarknaden. LO och SAF utvecklade gemensamma 

strategier för att öka utbudet av kvinnlig arbetskraft till industrin. Det bildades bland annat 

ett samarbetsorgan Arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN), som arbetade med frågor som 

skulle öka utbudet av kvinnlig arbetskraft. AKN och LO: s kvinnoråd ville uppvärdera de 

traditionella kvinnoyrkena samt få kvinnor att bredda sina yrkesval och utbilda sig inom 

mansdominerade yrken (Schånberg, 2001, s. 159-164). 

 

För att förändra kvinnornas yrkesval satsade man inom AKN på en långsiktig strategi och 

en kortsiktig. Den långsiktiga innebar information, filmer och broschyrer till 

yrkesvägledarna i skolorna, elever och föräldrar. I samarbete med myndigheter och fackliga 

organisationer arbetade man även med att påverka attityder och upplysning. Den kortsiktiga 

strategin handlade om att få ut gifta kvinnor på arbetsmarknaden (ibid. s. 173). 

Genom att följa statistiken över pojkars och flickors utbildningsval konstaterade AKN att 

några större förändringar ej inträffade trots deras otaliga försök (ibid. s.176). 

Även Sundin och Berner återger dessa politiska försök som under 60- och 70-talet 

utvärderades. De nämner försöken att få flickor och kvinnor att söka sig till tekniska 

utbildningar och manliga arbetsuppgifter. Av de slutsatser som forskarna drog av dessa 

utvärderingar påvisades att det var fel på strukturer och organisationer som flickorna och 

kvinnorna mötte och ej på flickorna och kvinnorna själva. Man fann även att kvinnorna var 

intresserade av teknik och att kvinnornas sätt att arbeta i organisationer och med teknik 

hade stora fördelar (Sundin & Berner, 1996, s. 10 f). 

 

I dagsläget finns det 89 kvinnliga elektriker som är anslutna till Svenska 

Elektrikerförbundet (SEF), som har totalt 27 000 medlemmar.4 Därutöver finns ett antal 

kvinnor som arbetar som elektriker utan fackanslutning eller på arbetsplatser med annan 

facktillhörighet.5 

 

De hinder och skillnader som tidigare fanns mellan flickors och pojkars utbildning i 

Sverige har försvunnit, men fortfarande är könsfördelningen mellan gymnasieskolans 

utbildningar sned (Schånberg 2001, s. 10). En rapport från AMS visar att 25 % av flickorna 

(900 stycken) som i slutet av 80-talet, valt en yrkesinriktad ”pojklinje” avbröt sin utbildning 

                                                 
4 Uppgift hämtad via mejlkontakt med ombudsman på SEF november 2005 
5 Industrier, sjukhus, med mera 
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under det första året (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 30). Av 900 elever fullföljde cirka 

500 utbildningen, som sedan mötte stora problem då de skulle få arbete inom sitt 

utbildningsområde, detta oberoende på om det var hög- eller lågkonjunktur. I 

åtgärdsrapporten beskrivs att de flesta av dessa flickor som valde en yrkesteknisk linje: 

 
…hade gjort ett noga övervägt val, oftast på egen hand. De valde denna linje för att få en bra 

praktisk utbildning./…/ Ingen av dessa flickor har mött motstånd från sina föräldrar. Däremot 

har deras flickkompisar ansett att de gjort ett ”konstigt” val. De har ofta valt sin utbildning i 

samråd med familjen. De flickor som valt en otraditionell gymnasieutbildning har högre 

medelbetyg och större ambitioner än sina manliga klasskamrater. (Ds 1994:98, s. 30) 

 

Elprogrammet har under 1990-talet årligen haft 4 000-5000 förstahandssökande. Av de 

sökande har mellan en och två procent bestått av flickor enligt en rapport från Skolverket 

(Skolverket, 2002, s. 34). Avbrottsfrekvensen bland flickorna på elprogrammet var 

väsentligt större än pojkarnas. 42 % av flickorna erhöll ej något slutbetyg, jämfört med 22 

% för pojkarna (Skolverket, 2002, s. 105). Av rapporten kan man utläsa att 

avbrottsfrekvensen bland flickor ökar ju mer pojkdominerat ett program är och vice versa. 

Det finns även en äldre rapport från 1984 som uppvisar samma mönster: ”44 procent av 

flickorna, som börjar på en 2-årig linje med mer än 90 procent pojkar, avbryter sina studier 

– för gott eller tillfälligt” (SÖ G2 1984:8 refererad i Näslund, 1985, s.21) . 

 

Det framgår av skolverkets statistik att det läsåret 04/05 gick totalt 67 flickor i åk 2 och 3 

på elprogrammets elteknikinriktning (Skolverket, 2005 s.153) 6. Någon statistik över läsåret 

05/06 har ännu inte publicerats, men man kan anta att antalet endast förändrats marginellt. 

Av den information jag samlat in från de kommunala gymnasieskolornas elprogram (140 

stycken) går tre flickor i samma klass i tre skolor, 2 flickor i varje klass i fyra skolor. På en 

skola går det tre i en årskurs och två i en annan årskurs. På de övriga skolorna är det en 

flicka i klassen eller ingen alls. I rapporten ”Ett friare val” från skolöverstyrelsen (1975) 

redogörs för en möjlig tolkning till att avhoppen blir färre, ju fler flickor som går i samma 

klass. Skolöverstyrelsen refererar till en undersökning av Malmborg och Sigfridsson som 

nämner att när det är fler flickor på ett tekniskt gymnasium, håller de ut längre och slutar 

inte direkt, när det är motigt. ”De stöttar varandra. Går det dåligt för en flicka slutar hon 

inte utan kämpar vidare då hon förmodligen har en olyckssyster att hålla i 

handen.”(Malmborg & Sigfridson 1973, refererad i SÖ, 1975 s. 456 f). 
                                                 
6 Statistiken är hämtad från Skolverket och redovisar endast de kommunala skolorna i detalj. Fristående skolor 
är ej medräknade. 
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3 Bakgrund 
Elprogrammet har av tradition haft en manlig könsstämpel där flickor är i minoritet. Av 

Skolverkets statistik kan man utläsa att det läsåret 2004/05 gick totalt 12 577 elever på de 

kommunala skolornas elprogram. Av dessa var 223 flickor, eller 1,8 % (Skolverket, 2005, 

s.153). På de fristående skolornas elprogram gick 458 flickor av totalt 6 946 vilket är 6,6 %. 

På elprogrammet finns fyra inriktningar som man normalt väljer efter första året. 

Inriktningarna är automation, datorteknik, elektronik samt elteknik (Skolverket, 2000). 

Elteknikinriktningen är yrkesförberedande till elektrikeryrket, och läsåret 04/05 gick totalt 

67 flickor eller 1,7 % denna inriktning (åk 2 & 3) på de kommunala gymnasieskolorna 

(Skolverket, 2005, s. 155). Någon uppdelning i statistiken från Skolverket i inriktningar 

finns ej då det gäller fristående skolor. Jag har därför sökt information om dessa via Internet 

och kontrollerat vilka av dessa elprogram som har elteknikinriktningen. Detta är relativt 

enkelt då elbranschen specificerar vilka kurser som krävs för utbildningen till elektriker.7 

Jag har sökt upp och frågat friskolorna om antal flickor respektive pojkar som läsåret 04/05 

gick åk 2 och 3 på elteknikinriktningen. Läsåret 04/05 gick det 6 flickor av totalt 170 elever 

på de fristående skolornas elteknikinriktning åk 2 och 3, vilket är 3,5 %. 

 

För att få fram statistik om kvinnor på Lernias elektrikerutbildning visade det sig svårare. 

Jag fick av en person inom Lernia information om statistik som AMS sammanställt. Det 

gick av den statistiken visserligen att urskilja män respektive kvinnor, men då 

benämningarna på elektrikerutbildningarna var varierande gick det inte att identifiera och 

säkerställa dessa med säkerhet. Jag valde då att kontakta de Lerniakontor som jag fick fram 

hade elektrikerutbildning (16 stycken) och helt enkelt fråga hur många som under oktober 

månad 2005 gick utbildningen.8 Jag frågade via mejl om antal elever som gick på 

elektrikerutbildningen under en av årets tolv månader, då eleverna kan börja när som helst 

under året (se bilaga 1). Jag fick fullständig information från alla utom en skola. Då 

eleverna läser en gemensam grund oavsett om de ska bli elektriker inom installation eller 

industrin, valde jag att ta med båda och fick fram att det gick 25 kvinnor av totalt 344 

elever eller 7,3 %.9 Eleverna på Lernia läser individuellt och normalt ett och ett halvt år för 

att bli elektriker. Eleverna kan påbörja utbildningen när som helst på året. Det finns två 

                                                 
7 Elbranschens centrala yrkesnämnd, ECY 
8 Sökte efter Lernias elutbildningar via Lernias hemsida, www.lernia.se 
9 Exlusive den utbildningsort/skola som jag ej fick fullständig information från. 
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grupper av elever, dels elever med aktivitetsstöd så kallade LAN-elever10 och dels 

vuxenstuderande11.  

 

Jag kommer i följande stycke redogöra för hur man blir elektriker för de läsare som ej är 

insatta i elbranschen. Detta för att underlätta förståelsen av en del respondenters svar. Efter 

avslutad utbildning på gymnasiets elprogram eller Lernias elektrikerutbildning är man inte 

helt färdigutbildad. Väljer man att arbeta som installationselektriker på ett elföretag börjar 

en lärlingstid på 1600 timmar. Då lärlingstiden är klar får man ut ett lärlingscertifikat och 

ett par år därefter är man fullbetald elektriker. För att få arbeta som elektriker i Sverige 

måste man ha allmän behörighet (AB) inom el-området eller vara anställd på ett elföretag 

där någon annan i företaget innehar allmän behörighet. Utöver allmän behörighet finns en 

lägre nivå som kallas begränsad behörighet. Med den begränsade behörigheten får man 

utföra mindre elarbeten som exempelvis installera ett vägguttag i befintlig gruppledning 

(”säkringsgrupp”) eller flytta en strömbrytare. På elektrikerutbildningen läser man teorin 

för den begränsade behörigheten (BB1). För att få begränsad behörighet krävs att man 

utöver teori har arbetat inom elområdet i 2 år. Man ansöker om behörighet hos 

Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se). För att få allmän behörighet krävs att man 

går en kurs i allmän behörighet samt att man arbetat 4 år i yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Länsarbetsnämnden betalar ut aktivitetsstöd till dessa. 
11 En del av dessa har studiemedel från CSN. 
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4 Metod 
Jag har i min studie använt mig av triangulering, det vill säga, jag har använt mig av två 

metoder, enkät och intervju. Fördelen med att använda två metoder är att man kan få data 

från en metod stärkt av en andra metod (Bryman, 2002, s. 411). Triangulering kan alltså 

öka tillförlitligheten i det insamlade materialet som metoderna genererat (ibid. s. 260). Det 

är dock inte alltid givet att det är bättre med två metoder än en. Detta är en avvägning som 

måste göras från fall till fall. Båda metoderna måste passa ihop med de frågeställningar som 

är forskningens syfte (ibid. s. 421).   

Jag har delat upp beskrivningen av metoderna i två avsnitt och börjar här nedan med 

enkätmetoden och därefter följer intervjumetoden.  

4.1 Enkät 
Metod 

Jag har valt metoden enkät för att nå flickor/kvinnor på elektrikerutbildningar i hela 

Sverige. Då dessa flickor/kvinnor är geografiskt utspridda över Sverige har en så kallad 

postenkät underlättat undersökningen. Enkäten byggde på frågor med både öppna och fasta 

svarsalternativ. Det bör påpekas att några av frågorna kunde besvaras med fler 

svarsalternativ (se bilaga 2). Då vuxeneleverna har en något annorlunda kontext är en del 

frågor inte desamma som för de kommunala och fristående skolorna (se bilaga 3). 

Frågornas karaktär var slutna, öppna och blandade. Blandfrågorna bestod av frågor med två 

svarsalternativ som skulle motiveras. Jag har i resultatredovisningen valt att inte redovisa 

samtliga frågor. De frågor som jag ansett ej ha svarat mot uppsatsens syfte, finns ej med.  

 

Efterforskningar 

För att få reda på vilka skolor som haft den eftersökta målgruppen, har jag använt mig av 

förteckningen av skolor som finns på Skolverkets hemsida. Jag har skickat mejl till 

skolornas rektorer i första hand och frågat om det går flickor i åk 2 och 3 på elprogrammets 

elteknikinriktning samt frågat efter namn på mentor. Jag har även informerat om mitt syfte 

och mina planer på ett enkätutskick (se bilaga 4). Jag fick ej den eftersökta informationen 

från alla skolor trots påstötningar. Av 140 kommunala skolor fick jag svar från 84 och av 

tio fristående skolor fick jag svar från samtliga. Jag fick på så sätt fram 59 flickor i åk 2 och 

3 på elteknikinriktningen, varav 51 flickor på kommunala skolor och åtta flickor på 

fristående skolor.  
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För att få fram information om Lernias elektrikerutbildningar sökte jag på Lernias hemsida 

och hittade ett antal orter (www.lernia.se). Jag tog även kontakt med ett par personer på 

Lernia för att kontrollera informationen. Efter mejlkontakt med personer inom Lernia på 

dessa orter fick jag fram att det pågick elektrikerutbildning på 16 orter i Sverige och att 

sammanlagt 25 kvinnor läste elektrikerutbildningen på Lernia.  

 

Urval 

Populationen i undersökningen består av flickor som går andra och tredje året på 

elprogrammets inriktning elteknik samt kvinnor som går på Lernias elektrikerutbildning. 

Jag har egentligen inte gjort något urval av populationen, mer än att jag har skickat ut 

enkäter till samtliga flickor/kvinnor i populationen som jag fått information om (Trost, 

2001, s. 36). Det finns förmodligen fler i populationen än de jag lyckades få fram, om man 

jämför med exempelvis Skolverkets statistik från förra året då det gick 67 flickor i åk 2 och 

3 på de kommunala skolornas elteknikinriktning (Skolverket, 2005, s. 155).12 Då ingen 

statistik ännu färdigställts över läsåret 05/06 vet jag då detta skrivs, inte hur många flickor 

som går på de kommunala skolornas elteknik-inriktning.13 

 

Genomförande 

Inför enkätundersökningen informerades rektorn på de berörda skolorna om 

undersökningen och dess syfte. Därefter skickades postenkäter ut till berörda mentorer, i 

några fall rektorer eller programansvariga och även dessa informerades om studiens syfte. 

Tillsammans med den enkät som mentorerna delade ut till respondenterna fanns ett 

försättsblad med information om syftet med undersökningen samt konfidentialitetskraven 

(se bilaga 2). Brevet innehöll även ett frankerat svarskuvert. Till kvinnorna som läste på 

Lernias elektrikerutbildning, skickade jag på samma sätt ut postenkäter via deras 

utbildningskonsulter (lärare) (se bilaga 3). 

4.2 Intervju 
Metod 

Jag genomförde intervjuer med sex personer utifrån det enkätmaterial jag samlat in, detta 

för att fördjupa en del svar som jag fick i enkäten. Intervjufrågorna var av semistrukturerad 

karaktär och bestod av 7 teman (se bilaga 5). Dessa teman behandlade upplevelsen av att gå 

utbildningen, deras uppfattning om könsroller och könsmönster, uppväxtens påverkan av 

                                                 
12 En utförligare redovisning över antal flickor/kvinnor finns i resultatdelen under statistik och datainsamling 
13 Skolverkets statistik över gymnasieskolorna brukar utkomma under februari månad. 
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yrkesval, omgivningens attityder till deras val, respondenternas idéer om hur utbildningen 

kan förändras för att anpassas till dem, upplevda svårigheter, samt uppfattningar om fysiska 

begränsningar. Dessa teman har jag valt utifrån mina frågeställningar och enkätfrågor. Jag 

har strävat efter att ha med frågor som ska ge mer grundliga svar jämfört med 

enkätfrågorna. Intervjufrågorna har varit utformade med låg grad av standardisering (se 

bilaga 2 och 3) där variationsmöjligheterna för respondenterna är stora (Trost, 2005, s. 19). 

För att undvika att respondenterna skulle bli färgade av frågorna och därmed styrda i sina 

svar delade jag ej ut intervjuguiden till dem (Bryman, 2002, s.133 ff). Jag har i huvudsak 

tagit frågorna i en viss ordning, men låtit ordning anpassas till den intervjuades svar. 

Följdfrågor har även formulerats beroende av tidigare svar, vilket enligt Trost kan vara bra 

för att kontrollera att man uppfattat saken rätt (2005, s. 88). 

 

Urval 

Jag valde genom kvoturval (Bryman, 2002, s. 117 ff) ut två elever från respektive grupp, 

det vill säga två elever från kommunala skolor två från fristående skolor och två från 

Lernias elektrikerutbildning. 

 

Jag valde i möjligaste mån en elev som varit ensam flicka/kvinna i klassen och en elev där 

det varit två eller fler flickor/kvinnor i klassen i varje grupp. Jag strävade även att få en av 

eleverna i varje grupp från större stad respektive mindre stad eller ort. Dessutom utgick jag 

från enkäterna där jag i första hand valde elever som var mest utförliga i sina enkätsvar. 

Detta för att djupare utröna deras syn på programval och skolsituation. Min förhoppning 

var att med detta även få mer utförliga svar vid intervjun. Respondenterna som jag valde 

går i skolor i Götaland och Svealand. 

 

Genomförande 

Jag kontaktade före intervjuerna respektive respondent samt deras rektor i de fall intervjun 

skedde på skolan och informerade om intervjuns syfte, de förstnämnda informerades även 

om konfidentialitetsskyddet. Jag frågade respektive respondent om tillåtelse att banda 

samtalet och fick medgivande från samtliga. Intervjuerna genomfördes i huvudsak på 

respektive respondents skola. På så sätt fick jag en kort glimt av respondenternas kontext. 

Intervjuerna skedde i avskilt utrymme för att respondenterna skulle känna sig trygga och 

ostörda. Intervjuerna bandades vilket underlättade för både intervjuare och respondent att 
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behålla fokus på det förda samtalet så att det var fritt från störningsmoment som 

nedtecknandet av svar innebär. Intervjuerna transkriberades senare av annan person.14  

4.3 Analysmetod 
Metod 

Jag har använt mig av två olika metoder, enkät och intervju där jag utgått från en kvalitativ 

bas vilket förenar metoderna inom ett enda paradigm (Bryman, 2002. s. 410).  

Avsikten med enkäterna är bland annat att få en bild av olika orsaker och situationer utifrån 

frågeställningarna i uppsatsen. Jag redovisar en del resultat från enkätsvaren i 

kvantifierbara data, detta kan enligt Silverman (omnämnd i Bryman, 2002, s. 416) visa hur 

pass generella de beskrivna företeelserna är. Genom intervjuerna har jag sedan fått en mer 

detaljerad och nyanserad bild av sex respondenters bakgrund och upplevelser (ibid. s. 416).  

 

Urval 

Urvalet i studien kan med tvekan ses som representativt då endast 55 % har besvarat 

enkäten (Trost, 2001, s. 36). De 45 % som ej besvarat enkäten kan ha mer negativa åsikter 

eller av andra orsaker ej besvarat enkäten vilket gör att undersökningen ej torde ge en 

fullständig bild av den undersökande populationen. Med hjälp av intervjumetoden har jag 

grävt djupare i frågeställningarna och på så sätt fått några respondenters djupare 

förklaringar. Då jag gjort ett kvoturval på sex personer, kan jag inte påstå att det speglar 

hela populationen. Jag menar ändå att resultatet innehåller värdefull information som kan 

skapa förståelse för respondenternas situation i en mansdominerad skol- och yrkesvärld. 

 

Etiska aspekter 

I kvalitativa (och kvantitativa) undersökningar har den undersökande individen 

vetenskapsrådets etiska principer att ta hänsyn till (www.vr.se). Det är av stor vikt att tänka 

på etiska principer i forskningsprocessen då man skall utföra någon form av undersökning 

(Bryman, 2002, s. 440 ff.). Jag informerade samtliga respondenter om studiens syfte, 

skriftligt i samband med enkätutskicket och muntligt i samband med intervjuerna.15 Med 

informationen upplystes respondenterna om att deras medverkan var helt frivillig och att 

uppgifterna endast skulle användas för forskningsändamål.16 Ur elevsynpunkt krävdes ej 

samtycke från föräldrarna, med tanke på att eleverna som deltog i studien var över 15 år. 

Det insamlade materialet har förvarats i uppsatsskrivarens eget hem och materialet kommer 

                                                 
14 Se vidare ”Etiska aspekter” under ”Analysmetod”. 
15 Informationskravet 
16 Samtyckeskravet och Nyttjandekravet 
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efter fullgjord uppsats att förstöras.17 Med tanke på konfidentialitetskravet fick personen 

som transkriberade de sex intervjuerna skriva på ett papper om sekretess/tystnadsplikt. 

Transkriberingspersonen fick ingen information om respondenternas riktiga namn och 

härkomst. Istället numrerades varje intervju med en siffra, för att inte röja respondenternas 

identitet. Ur konfidentiellt perspektiv har även samtliga elever getts fingerade namn i 

redovisningen av intervjuresultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Konfidentialitetskravet 
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5 Resultat 
Jag har delat in resultatavsnittet i tre delar, jag börjar med resultatet från de två 

undersökningarna, enkät respektive intervju. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

de två undersökningarna.  

5.1 Resultat enkät 
Jag kommer nedan att redovisa resultatet från frågorna och börjar med en bakgrund. Jag har 

vidare valt att dela in detta avsnitt i tre delar. Den första handlar om programval, den andra 

om skolsituation och den sista om könsskillnader och jämställdhet. 

 

Bakgrundsvariabler 

Enkäten till flickor på kommunala skolor besvarades av 36 elever, vilket är en 

svarsfrekvens på 70 %. Enkäten till flickor på fristående skolor besvarades av 3 elever, 

vilket är en svarsfrekvens på 38 %. Enkäten till kvinnor på Lernias elektrikerutbildning 

besvarades av 14 elever, vilket är en svarsfrekvens på 56 %. Den totala svarsfrekvensen 

från de tre grupperna, hamnar därmed på 55 % eller 53 elever. 

 

Av flickorna på de kommunala skolorna går 19 stycken i årskurs 2 och 17 i årskurs 3. På de 

fristående skolorna går en flicka i årskurs 2 och två i årskurs 3. Kvinnorna på Lernia är i 

varierande ålder, från 20 år och uppåt. Sex av kvinnorna är i åldern 20-29. Ytterligare sex 

kvinnor är i åldern 30-39 samt två i åldern 40-49. Två av respondenterna har gått på 

elektrikerutbildningen i mindre än en månad. Fyra kvinnor har studerat 1-3 månader på 

Lernia. Ytterligare fem kvinnor har gått utbildningen på Lernia i 4-10 månader och tre 

kvinnor har studerat i mer än 10 månader. 

5.1.1 Programval 

Val av program 
Elever på kommunala skolor 

På frågan när respondenterna beslutade sig för att gå på elprogrammet svarade eleverna 

från de kommunala skolorna varierande, se tabell 1. Det bör tilläggas att de egentligen 

enbart hade ett svarsalternativ på denna fråga, men några har ändå valt att kryssa i fler 

alternativ. Jag har även tagit med eleverna från de fristående skolorna i denna tabell. 
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Tabell 1. 

Tidpunkt för beslut att gå elprogrammet

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

studiebesök

information om elprogrammet

samtal med elev

samtal med förälder

praotid

samtal med studievägledare

Annat

elever i kommunala skolor

elever i fristående skolor

 
Av dem som uppgav andra anledningar under ”annat” nämnde två av eleverna kompisars 

inverkan och två andra att de läst information om kurserna. En elev uppger att hon hjälpt 

sin pappa (som är elektriker) sedan 10-årsåldern en annan svarar att hon när hon var mindre 

tyckte elektriker var häftiga. En av flickorna skriver att hon inte hade något annat val och 

en annan elev valde elprogrammet för att ingen annan valde det. Två flickor bestämde sig 

redan i årskurs 7, den ena förklarar att det var efter att de fått ”skruva kontakter” i skolan. 

En flicka tyckte att ”det var ett bra sätt att få arbeta med händerna”, en annan beskriver att 

hon var osäker på vad hon skulle välja så hon bestämde sig i sista stund, och en tredje tog 

sig en funderare på vilka fördelar och nackdelar det fanns på de tre program som hon var 

intresserad av innan valet föll på elprogrammet. 

 

Elever på fristående skolor 

En elev bestämde sig för att välja elprogrammet efter en informationsträff på elprogrammet 

(se tabell 1). De två övriga har besvarat frågan med annat, och en av dessa förklarar att hon 

blev intresserad och bestämde sig då hon ”såg en elektriker jobba”. Den andra eleven ger 

ingen förklaring. 

 

Elever på Lernia 

Kvinnorna på Lernia hade även de en stor spridning beträffande sina svar på frågan när de 

beslutade sig för att gå elektrikerutbildningen, se tabellen på nästkommande sida. 
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Tabell 2. 

Tidpunkt för beslut att gå på Lernias elektrikerutbildning

0 2 4 6 8 10

Info.träff om Lernias
el.utbild.

Samtal med elev

Samtal med studievägledare

Samtal med
arb.förmedlare/handläggare

Studiebesök på Lernia

Annat

 

De elever som uppgav andra anledningar under ”annat” hade olika förklaringar. En kvinna 

såg reklam på TV, en annan såg en annons i tidningen om Lernia, en tredje hade läst 

komvuxkatalogen, en fjärde uppgav Internet. En femte sökte efter elutbildningar på orten. 

En kvinna hade bestämt sig efter en ”prova-på-utbildning” på Lernia och en annan hade 

haft ”prova-på-praktik” hos en elektriker via arbetsförmedlingen. 
 

Hade arbetat (praktiktjänst) en sommar på verkstad. Kände att det var rätt. Fick sedan följa 

med en elektriker jag känner ut på "prova-på"-praktik (genom Arbetsförmedlingen). Kändes 

helt rätt, gillar att arbeta med händerna och inte sitta stilla. 

 

Första- och andrahandsval 
Elever på kommunala skolor 

Alla elever utom tre hade valt elprogrammet som sitt förstahandsval, det vill säga 33 

personer. En av flickorna som valt ett annat program hade gått samhällsprogrammet en 

månad innan hon bytte till elprogrammet. De två andra som valt ett annat program i första 

hand, hade valt byggprogrammet respektive ”Larm och säkerhet”. Den sistnämnda 

utbildningen startades inte vilket ledde till att denna flicka hamnade på elprogrammet som 

hon valt i andra hand, då detta program var det mest likvärdiga. Flickan som tänkt gå bygg 

ändrade sig och gjorde ett omval till elprogrammet.  

 

De som valt elprogrammet som sitt förstahandsval angav olika (en eller flera) anledningar 

till sitt val. Nio elever uppgav bland annat intresse som anledning till valt program, två av 

dem preciserar med att de har ett intresse för teknik. Sex elever har svarat att de tyckt det 
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verkade vara kul. Fyra ansåg att det var för att det ville jobba praktiskt, ytterligare fem 

nämner helt enkelt att de ville gå elprogrammet/bli elektriker, en svarar att hon valde 

elprogrammet för att hon ville ha ett manligt yrke, och en annan för att hon nog mest ville 

verka tuff. Fyra var skoltrötta och ville därför inte gå någon teoretisk utbildning, ett par av 

flickorna angav som skäl att de hade kompisar eller syskon som gått på elprogrammet. En 

elev anger att hon valde programmet för att ingen annan valde det, en annan hade tänkt gå 

bygg men ändrade sig och en tredje uppger att hon valt detta program då den var så lik 

hennes förstahandsval (en utbildning som ej startade) en fjärde har som orsak delvis angett 

att elektrikeryrket inte är lika fysiskt krävande som snickaryrket: ”Jag tänkte söka 

byggprogrammet först men SYO:n tyckte att jag skulle söka något fysiskt lättare och som 

man får tänka mer.” 

 

Elever på fristående skolor 

Samtliga tre elever hade valt elprogrammet i första hand. Som förklaring anger flickorna att 

de valde elprogrammet beroende på intresse.  

 

Inriktningsval 
Elever på Lernia 

Då eleverna på Lernia inte väljer på samma sätt som elever på gymnasieprogram, har jag 

istället valt att fråga dem vilken inriktning de valt, installationselektriker eller 

industrielektriker18. Vuxeneleverna på Lernia har beroende på ortens 

utbildningsinriktningar vissa valmöjligheter. Då de två inriktningarna har många 

gemensamma ämnen så behöver inte eleven från början välja vilken inriktning de vill gå. 

Jag har därför även tagit med detta som svarsalternativ. Resultatet blev ändock att 

majoriteten bestämt sig för att gå installationsinriktningen, se tabell 3. Den elev som valt 

industri har i enkäten uppgett att valet från början var installation men att hon ej har kunnat 

fullfölja den på grund av skada. Hon läser därför istället till industrielektriker. 
 Tabell 3.  

Val av inriktning

0 2 4 6 8 10

Installation

Industri

Har ej valt inriktning

 
                                                 
18 På vissa orter är benämningen automationstekniker. 
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Motiv för programval  
Elever på kommunala skolor 

På frågan varför de valt elprogrammet återkommer en del svar från frågan om 

förstahandsval, då den är snarlik. Många svarade att de valde elprogrammet för att det 

verkade roligt (8 elever) och intressant (9 elever) samt för att de vill jobba praktiskt (10 

elever). Fyra av dem som vill jobba praktiskt nämner samtidigt att de är skoltrötta. En elev 

menar att hon inte hade något annat val. Två elever anser att elektrikeryrket inte är lika 

fysiskt krävande som vissa andra yrken, exempelvis snickare. En flicka uppgav att det var 

för att hon hade dåliga betyg. Två elever anser helt eller delvis att valet berott på att deras 

pappor är elektriker. Vidare uppger tre flickor att valet delvis berott på att det finns chanser 

till arbete efter utbildningen. En av respondenterna skriver att hon inte ville gå 

samhällsprogrammet utan ser fördelarna med att gå elprogrammet genom att kunna börja 

jobba direkt efter utbildningen. En flicka har länge drömt om att bli elektriker, och tre 

andra nämner att deras intresse för teknik/fysik/elektronik på grundskolan lett till deras 

programval. ”Jag tyckte om fysiken i grundskolan och ville gå någon yrkesförberedande 

och praktisk linje. Så föreslog mamma elprogrammet när vi satt och tittade i 

gymnasiekatalogen.” 

 

Elever på fristående skolor 

Två flickor nämner intresse av el, den ena av dessa tillägger att hennes betyg inte var så 

bra. Den tredje flickan skriver att hon i åk 9 insåg att hon ville bli elektriker. 
 

Motiv för utbildningsval 
Elever på Lernia 

Många av kvinnorna nämner att de valt av intresse (9 kvinnor) i kombination med annat 

som att arbetet är ”självgående” och ”rörligt”. En kvinna som uppgett intresse påpekar 

samtidigt att hon var tvungen att välja en utbildning. Detta för att inte hamna i någon åtgärd 

då stämpeldagarna höll på att ta slut. Två elever skriver att de tyckte det verkade roligt och 

en av dem tillägger att hon har förhoppningar om att det inte är så ”stressigt” och 

”monotont”. En kvinna förklarar att hon valde elektrikerutbildningen på Lernia för att hon 

inte kom in på elektrikerutbildningen tidigare då hon sökte på gymnasiet. En annan kvinna 

nämner att hon insåg sitt behov av el-kunskaper under den tid som hon arbetade inom den 

grafiska branschen.  
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Upplevelse av programvalsbeslut med hänsyn till mansdominans 
På denna fråga har respondenterna haft möjlighet att kryssa i fler än ett alternativ. 

Majoriteten har ansett att det varit både spännande (31 elever) och roligt (31 elever), medan 

ett fåtal (7 elever) ansett att det varit jobbigt, se tabell 4. Då denna fråga är identisk på alla 

tre utbildningar har jag i tabellen redovisat svar från samtliga. 

 
Tabell 4.  

Uppplevelse av programvalsbeslut med hänsyn till mansdominans

0 5 10 15 20 25 30 35

Spännande

Jobbigt

Roligt

elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
 

Respondenterna hade även möjlighet att lägga till något mer vid de tre slutna 

svarsalternativen: spännande, jobbigt och roligt. Jag redovisar nedan elevernas svar på det 

öppna svarsalternativet under respektive skolform. 

 

Elever på kommunala skolor 

Av respondenterna som hade skrivit något under ”annat”, angav två att det var nervöst eller 

läskigt: ”Klart man var orolig, nervös, undrade hur det skulle gå, men killar är oftast 

schyssta.” En flicka skrev att det var ett lätt beslut och därför inte kändes något speciellt. 

En av eleverna fyllde i med glad, rädd och van, medan en annan kommenterade att hon 

struntade i hur hon upplevde det då hon hade lättare för att samarbeta med pojkar än med 

flickor. En tredje skrev att det var många söta killar. En fjärde tyckte att det var kul att 

bryta mansdominansen. 

 

Elever på fristående skolor 

Ingen av eleverna på friskolorna har uppgett något under annat. 

 

Elever på Lernia 

Två kvinnor kommenterar att de tyckte att det skulle vara intressant att gå 

elektrikerutbildningen, två andra elever nämnde att de tidigare arbetat inom 
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mansdominerade yrken. En kvinna ansåg att det var en fördel att vara kvinna på en 

mansdominerad arbetsmarknad, en annan kvinna tänkte inte speciellt på att utbildningen 

var mansdominerad. Vidare uppfattade en elev att tanken på mansdominansen inte var 

särskilt avskräckande. 

 

Egna tankar om programvalsbeslut  
Elever på kommunala skolor 

På denna följdfråga är svarsresultatet mångfasetterat och det man kan se återkommer i flera 

svar är följande: Roligt (10 elever), oroligt/nervöst (8 elever), spännande (6 elever), jobbigt 

(5 elever), positivt med pojkar (6 elever)- negativt med flickor (3 elever), målinriktad (4 

elever). Sju av de åtta eleverna som har uppgett att de varit oroliga/nervösa inför tanken att 

börja på elprogrammet uppger som orsak att som flicka vara ensam i en pojkklass.  

 
Man var skit orolig och nervös dan innan man skulle börja, undrade om det skulle vara någon 

mer tjej, någon man kände. Orolig för om man skulle ha någon att va med på raster, äta lunch 

med osv. Men allt gick jättebra. Jag hade tur vi var 2 st tjejer, visserligen går hon data nu men 

vi har rätt många lektioner ihop ändå. 

 

Den åttonde anger en oro för om lärarna skulle uppföra sig annorlunda mot henne som 

flicka. Fyra elever tar upp svårigheter att bli accepterad eller passa in i klassen. 

 
Jag trodde att det skulle bli väldigt roligt men än så länge så har jag inte uppfattat det så. 

Utbildningen är bra men inte klassen. Jag känner att det är väldigt jobbigt i klassen men inget 

kan stoppa mig från att få den utbildningen jag vill ha. Det svåra med klassen är att bli 

accepterad som enda tjej i klassen. 

 

 En elev som ansåg att det skulle bli roligt att våga sig på elprogrammet, fortsätter: ”Men 

fortfarande skrämmande att i framtiden bara arbeta med killar och kanske bli utfryst eller 

något. Men det är en risk jag tar.” En flicka var lite spänd inför om ”alla skulle va sliskiga” 

vilket hon förklarar aldrig inträffade och en annan flicka fick känslan av att pojkarna i 

klassen visste mer än henne i början. Tre elever nämner att de sedan tidigare umgåtts mest 

med ”killkompisar”. En elev förklarar sitt val med att hon alltid tyckt om att sticka ut från 

mängden och velat göra något annorlunda och menade att hon kände sig rätt häftig. De 

elever som tar upp att det är negativt med flickor berör att flickor kan vara irriterande i 

grupp, att det är mycket skitsnack, tjafs, tjejsnack och avundsjuka. Vissa av dessa 

respondenter ger en ”motpolsbild” av pojkar som hjälpsamma och lättare att umgås med: 
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”Trivs bra i killars sällskap. Är inte så avundsjuka som tjejer lätt kan vara. När jag fick 

besked om att jag blivit intagen var jag rent ut sagt glad att slippa tjej-snacket.” 

 

Elever på fristående skolor 

De tre eleverna har skiftande svar. En elev brydde sig inte om att det var en dominans av 

pojkar, en annan hade inte alls tänkt på detta. En tredje elev skriver: ”Jag kände mig först 

lite osäker, jag var inte helt säker på att jag skulle klara av det som tjej, men alla var snälla 

och en bit in i terminen så kändes det mest bra.” 

 

Elever på Lernia 

Vuxeneleverna har också en varierad blandning av svar på frågan om hur det var att besluta 

att gå utbildningen. Tre elever såg utbildningen som en utmaning, en kvinna ansåg att det 

skulle vara en bra erfarenhet att gå i en mansdominerad klass. Två kvinnor är fokuserade på 

målet att bli elektriker, en av dessa tillägger att inga samhällsstrukturer ska hindra henne 

från att förverkliga sitt mål. En elev uttrycker en oro inför just mansdominansen medan en 

annan respondent inte ens har funderat på detta. Två kvinnor skriver att de ser männens 

närvaro som positiv då de har bra erfarenheter av att samarbeta med män. En av dessa 

elever tror att det ibland kan vara männen som tycker att det är jobbigt att arbeta 

tillsammans med kvinnor, hon nämner även att hon träffat på ”män av den negativa sorten”. 

Den andra eleven upplever att det samtidigt är både spännande och jobbigt: ”Spännande för 

att se om man får en chans att ta en plats, bli accepterad. Jobbigt av samma anledning. 

Roligt för att jag har lätt att komma överens med män, gillar jargongen.” 
 

En kvinna anser att kvinnor i manliga yrken har stora möjligheter att klara sig lönemässigt 

och även när det gäller tillgång till arbetsuppgifter samt att bli respekterade i sitt yrke. 

Ytterligare en kvinna ser positivt på utbildning till ett manligt yrke: 

 
Har tidigare arbetat inom vården på en kvinnodominerad arbetsplats. Tyckte att det skulle vara 

kul att testa på "den andra sidan". Trivs väldigt bra med att man i denna branch ser sitt eget 

värde. I kvinnoyrken verkar detta komma i andra hand, där arbetar man för "den goda sakens " 

skull och får sämre lön etc. 

 

En kvinna vill ha en aktuell utbildning och ser elektrikerutbildningen som en möjlighet till 

alternativa yrken som exempelvis ritningsbiträde. 
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Utbildningens överensstämmelse med egna förväntningar 
Av respondenternas svar kan utläsas att en övervägande del (40 elever) anser att 

utbildningen stämmer med de förväntningar de hade innan utbildningen påbörjades. Tretton 

elever anser ej att förväntningarna infriats. 

 
Tabell 5.  

Utbildningens överensstämmelse med egna färväntningar

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Stämmer

Stämmer ej elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
 

Elever på kommunala skolor 

28 flickor anser att utbildningen stämt med de förväntningar de haft. Av dessa anser åtta 

elever att det är bättre/roligare än de hade förväntat sig. Två av dessa trodde att det skulle 

vara jobbigt att gå i en mansdominerad klass, men har tyckt att det fungerat mycket bra. Tre 

av respondenterna kommenterar sitt ja med att de inte hade några specifika förväntningar. 

Fyra elever svarar att förväntningarna har stämt olika bra beroende på vilket ämne eller 

vilken årskurs som åsyftas.  

 

Av de elever (8 personer) som svarat nekande på frågan om utbildningen stämt med de 

förväntningar de haft före skolstarten, anser två att det var svårare än de trodde, en att det är 

tråkigare och en flicka att det var både bättre och roligare än hon förväntat sig. En flicka 

motiverar sitt nej med att det är för slappt och tycker att lärarna ska ge mer hjälp. En elev 

hade inga förväntningar, en annan elev trodde att det skulle vara 4-årigt. En tredje elev är 

besviken på att den begränsade elbehörigheten som man kan erhålla efter att ha gått 

elutbildningen, samt arbetat två år som elektriker inte ger så stora möjligheter.19  

 

Elever på fristående skolor 

Två av eleverna ansåg att utbildningen stämt bra överens med de förväntningar de haft. Den 

ena flickan motiverar detta med att de ämnen de läser är intressanta och viktiga och att hon 

                                                 
19 Med begränsad behörighet ”BB1” får man inte göra så omfattande elarbeten, på egen hand eller utanför det 
elföretag man är anställd på.  
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 fått lära sig mycket. Den elev som svarat nekande uppger som skäl att skolan lovat för 

mycket som de inte kunnat uppfylla, samt personalomsättningar som gett upphov till 

förseningar i vissa kurser. 

 

Elever på Lernia 

Tre av vuxeneleverna som svarat ja på frågan om utbildningen motsvarat förväntningarna 

anser att det stämt bra, ytterligare en att det varit bättre än hon trott. En kvinna menar att 

hon från så gott som ingen el-kunskap alls, lärt sig mycket på utbildningen. En respondent 

skriver att hon inte hade några förväntningar. En kvinna som svarat ja var dock inställd på 

att det skulle vara mer praktik och menar att det vore bättre. 

 

Två av eleverna har svarat både ja och nej. I sina motiveringar till sitt jakande svar nämner 

den ena kvinnan att det är bra litteraturval och den andra att man får bra hjälp om man ber 

om det. På nekande motivering nämner en av dem att det är för lite praktik och den andra 

önskar att lärarna visar mer praktiskt. 

 
Hade förväntat mig att lärarna då och då  bedrev "klassisk undervisning" dvs. visade eleverna 

hur installationen ska utföras praktiskt. (Har ibland känt mig dum: "Är det bara jag som inte vet 

hur detta ska gå till" -men förstått att det är det inte.) 

 

Av de elever som svarat nekande utöver dessa två sistnämnda, skriver tre elever att det är 

för lite praktiska övningar. En kvinna anser att utrustningen på skolan är för dålig och att 

lärarna inte är tillräckligt engagerade. En respondent hade inga speciella förväntningar, 

vilket hon förklarar med att hon inte visste så mycket om utbildningen innan hon började. 

  

Ångrat programval 
En majoritet (37 elever) har ej ångrat sitt val att gå på elprogrammet/elektrikerutbildningen 

medan 15 elever någon gång har ångrat sitt val. 
Tabell 6.  

Ångrat programval

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ja

Nej elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia
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Elever på kommunala skolor 

Av de elever som någon gång har ångrat sitt val, svarar två att de har ändrat sina 

framtidsplaner, ytterligare två att de har för lite tålamod med exempelvis ”pilljobb”. En 

flicka nämner att hon ångrar sig ibland men att sådant går upp och ner, en annan påpekar 

att det är för få flickor i klassen. Två andra upplevde det första året som väldigt jobbigt, den 

ena av dem nämner att det berodde på att det var för mycket ”plugg”. En elev tycker att 

idrotten är jobbig: ”Idrotten…Har aldrig varit glad för idrottslektionerna. Ännu mindre nu 

med 16 killar…” 
 

Av de flickor som inte har ångrat sitt val, beskriver sex respondenter att de trivs på 

utbildningen, ytterligare fem elever att de tycker det är roligt. Två elever berättar att det 

känns rätt, och en elev att det är intressant att gå utbildningen. En flicka nämner dock att 

det varit jobbigt ibland och en annan att det kan bli ensamt: ”Kan väl ha känts lite ensamt 

ibland eftersom det inte är fler tjejer i klassen, men ångrat val av program har jag inte 

gjort.” 

 

Elever på fristående skolor 

Den elev som ångrat sitt val, berättar att hon många gånger ”funderat på om det verkligen 

varit rätt val men samtidigt har jag också tänkt på allt jag hittills varit med om under 

utbildningen”. De två eleverna som inte har ångrat sitt val förklarar att det beror på trivsel 

och att valet har känts rätt.  

 

Elever på Lernia 

Fyra av vuxeneleverna har någon gång ångrat sitt val. De har olika orsaker till detta, en elev 

tänker på sina barn, en annan elev på trefas-läran, en tredje på fysiskt tunga lyft och en 

fjärde kvinna tar upp svårigheter att ”komma igen” efter en längre sjukfrånvaro. 

 

Av dem som inte ångrat sitt val tycker två kvinnor att det är både intressant och roligt, 

vidare anser två elever att kunskapen är viktig och användbar. En elev menar att det är 

skönt att utbilda sig till något praktiskt och förklarar med en jämförelse: ”Det känns inte bra 

att efter 3 år på högskola inte ha en aning om vad som förväntas av mig.” 

 

En respondent tycker det är bra än så länge, men att hon kanske kommer att ångra sitt val 

ifall hon måste ta nya CSN-lån. En elev tycker det vore önskvärt med höstlov, en annan 
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kvinna ångrar sig bara efter att hon fått dåligt resultat på prov. En kvinna som påstår sig 

inte ha ångrat sig har dock haft en svacka som berott på problem av privat karaktär. 

 

Framtidsplaner 
44 av eleverna tänker efter avslutad utbildning arbeta inom elbranschen. Inom denna grupp 

har jag även tagit med de respondenter som skrivit att de först ska börja som lärlingar, då 

detta är den givna fortsättningen för samtliga elever som ska bli elektriker.20 Nio elever 

tänker studera eller arbeta inom annat än elbranschen.  

 
Tabell 7.  

Framtidsplaner

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

arbeta inom elbranschen

annat arbete

studera
elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
 

Elever på kommunala skolor  

Av de elever (28) som planerar att efter skolan arbeta inom elbranschen är det 22 som 

skrivit elektriker (installation-, bygg- eller service-elektriker).  

 

Den elev som vill arbeta med annat har planer på att bli lackerare. Av de flickor som tänker 

studera (7 elever) är det flera som lägger om sin kurs, en elev tänker bli socionom, en annan 

elev dagisfröken eller lågstadielärare. En elev ska studera vidare till civilingenjör, och 

ytterligare en elev funderar på att göra detsamma. En elev skriver att hon vill läsa till 

eltekniker på högskolan. Fyra av eleverna ska eventuellt studera till något annat 

(ospecificerat), ett par av dessa har ändå tänkt börja med att arbeta som elektriker en tid. 

 

Elever på fristående skolor 

Två av eleverna tänker arbeta som elektriker efter att de gått ut skolan. En elev tänker bli 

matematiker. 

 

                                                 
20 Lärlingstiden är normalt 1600 timmar och därefter blir man certifierad av elbranschens yrkesnämnd (ECY) 
och är färdig elektriker. För mer information om lärlingstiden se www.ecy.com 
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Elever på Lernia 

Samtliga kvinnor på elektrikerutbildningen avser att först arbeta som elektriker. En 

respondent tillägger att hon längre fram vill arbeta utomlands som volontär, en annan 

kvinna att hon vill läsa in allmän elbehörighet och eventuellt arbeta inom el/energiområdet 

med något administrativt. En annan kvinna planerar att läsa in allmän behörighet, eller läsa 

till konsult eller lärare. Ytterligare en kvinna nämner att hon kan tänka sig att bli lärare 

inom området längre fram. 

  

Stöd vid programvalet  
Tabell 8.  

Stöd från någon vid programval

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Fått stöd

Ej fått stöd elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
 
Tabell 9. 

Stöd från familj vid programval

0 5 10 15 20 25 30 35

mamma

pappa

storasyster

storebror

lillasyster

lillebror

annan person

elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

 
 

Elever på kommunala skolor 

Av de elever som går på kommunala skolor är det 32 personer som anser att de fått stöd 

från familj eller annan person. På vilket sätt de har fått stöd skiljer sig, men många, 21 
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elever, nämner att de fått stöd i form av uppmuntran och positiva kommentarer angående 

sitt val. De beskriver hur de fått stöd genom hjälp med skolarbetet/läxor, (4 elever) och 

andra (5 elever) beskriver hur de blivit peppade att fortsätta då det varit jobbigt. 

Fyra elever har fått höra av sina föräldrar att dessa tycker att det är bra att de går en 

utbildning som leder till ett (praktiskt) arbete. En elev nämner sin mamma: ”Hon föreslog 

det och har tyckt det var kul och vart stolt över mig för att jag klarat det.” En flicka skriver 

att även hennes lärare på högstadiet varit positiva till hennes yrkesval, en annan elev har 

fått uppmuntran från sin pojkvän som tyckt att elprogrammet är en bra utbildning. En av 

respondenterna berättar att hela hennes släkt stöttar henne då de vet att hon verkligen vill 

gå elprogrammet. En flicka nämner att hon fått stöd genom att hennes familj funnits till 

hands om hon vill prata. En av eleverna skriver att någon person i hennes omgivning tyckte 

det var roligt att hon var så säker på att hon ville arbeta i ett mansdominerat yrke. En elev 

har fått kommentaren: ”… du kommer att klara dej bland killarna”. En flicka nämner att 

hennes föräldrar är glada för att hon vågar gå på det program hon vill. 

 

Elever på fristående skolor 

Två av eleverna på fristående skolor har fått stöd hemifrån. En av flickorna förklarar att 

trots att föräldrarna blev chockade av hennes val så lät dom henne ändå välja elprogrammet. 

Den andra nämner att det var tack vare mamma som såg till att hon kunde få boende på den 

ort utbildningen fanns. 

 

Elever på Lernia 

Sju elever anser sig ha fått stöd ifrån någon angående yrkesval. Lika många anser att de ej 

fått något stöd. Av de elever som fått stöd nämner fyra respondenter att folk i omgivningen 

ger uppmuntran, två kvinnor har upplevt stöd från en eller båda föräldrar samt vänner: 

”Föräldrar, vänner och bekannta tycker att det verkar vettigt att utbilda sig praktiskt och att 

det bör finnas gott om jobb.” En kvinna nämner att hon ej fått stöd från sina föräldrar men 

dock från sina kompisar. 

 

Placering i syskonskara  
Respondenterna fick svara på hur många syskon som de växt upp med och om det var 

yngre eller äldre syskon. På så sätt kan man utläsa var de själva är placerade i 

syskonskaran, se tabell på nästkommande sida. 
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Tabell10.  

Respondenternas placering i syskonskaran

0 5 10 15 20 25 30

förstfödd

mitten

sistfödd elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
 

Som tabellen visar är det flest elever som är äldst i syskonskaran, totalt 25 elever. De som 

är yngst är till antalet 16 personer. De som befinner sig någonstans mellan dessa är elva 

stycken. De elever som går på kommunal skola har en tydlig majoritet av förstfödda (19 

personer), medan de elever som går på friskola är jämt fördelade (en i varje grupp). 

Vuxeneleverna på Lernia har däremot flest sistfödda, sex stycken och därefter 5 förstfödda 

och tre elever som är i mitten av syskonskaran. Om jag beaktar antal syskon för respektive 

respondent, exempelvis om en respondent har tre syskon, vilket blir totalt fyra syskon i 

familjen, så har denna respondent en fjärdedels chans att födas först eller 25 %. Utifrån 

detta sätt har jag räknat ut sannolikheten för att vara den först födda och fått fram att detta 

tal blir 14 (19) för kommunala skolor, 1 (1) för fristående skolor och 5,6 (5) för Lernia. 

Talen i parentes anger antal förstfödda i det verkliga resultatet (se tabell 9). Detta innebär 

att de förstfödda bland elever på kommunala skolor i undersökningen är något 

överrepresenterade. 

 

Förekomsten av elektriker i respondentens omvärld 
På denna fråga visar det sig att 27 elever har någon elektriker i släkten eller 

bekantskapkretsen. 21 elever har inte det och fyra elever är osäkra. 

 
Tabell 11.  

Förekomsten av elektriker i respondentens omvärld

0 5 10 15 20 25 30

Vet ej

Har ej förekommit

Har förekommit elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia
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Förekomsten av kvinnliga förebilder i respondentens omvärld 
Tio elever anser att de har kvinnliga förebilder inom mansdominerade yrken och 42 elever 

anser att de inte har det, se tabell nedan. 

 
Tabell 12.  

Förekomsten av kvinnliga förebilder inom mansdominerade yrken

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Har ej förekommit

Har förekommit elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 

Påverkan 
Det är 15 elever som anser att det är någon som påverkat deras val av utbildning medan 36 

elever inte anser att de blivit påverkade. 

 
Tabell 13.  

Påverkan från någon

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Nej

Ja elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
 

Elever på kommunala skolor 

Av elever på de kommunala skolorna är det 12 som ansett att de blivit påverkade av någon 

och 22 som ej anser detta. Av de motiveringar till att ha blivit påverkade har fyra elever 

pekat på pojkkompisar som tidigare gått på elprogrammet. Ytterligare en respondent har 

nämnt en flickkompis påverkan som gått en yrkesutbildning och trivts. Fyra flickor anser 

att deras pappor har påverkat dem och en av dessa nämner även att hennes mamma till viss 

del har påverkat. 

 
Pappa skojade några år innan gymnasiet att han skulle ha en snickare, elektriker, rörmockare 

och målare och så pratade han om att elektriker är ett bra yrke, det behövs elektriker. Då tyckte 

jag att elektriker verkade bra, och funderade på det. 

 

En elev nämner sina syskon då dessa har gett en positiv bild av elprogrammet. 
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Elever på fristående skolor 

Samtliga tre elever på fristående skolor har uppgett att de ej har påverkats av någon. Då en 

förklaring endast efterfrågats av ”ja-sägarna” har av naturliga skäl inga förklaringar angetts 

av de tre eleverna. 

 

Elever på Lernia 

Tre kvinnor på Lernia anser att det blivit påverkade och elva kvinnor anser att de ej blivit 

påverkade inför val av utbildning.Av de elever som har svarat ja på frågan skriver en 

kvinna att hon blivit påverkad av sin familj, speciellt sina barns aktiviteter, skola, läxor 

m.m.21. En annan kvinna nämner sig själv då hon vill se om hon klarar av utbildningen. 

Den tredje kvinnan tar upp att hon redan till gymnasiet ville läsa på elprogrammet, men att 

hon blev avskräckt under en gymnasiemässa. 

 
Jag ville läsa elprogrammet på gymnasiet, men när jag o min mamma var o kollade på 

gymnasiemässan så var gubbarna som var lärare på utbildningen jättekonstiga, man blev inte 

tagen på allvar för att man var tjej, dom skrattade nedsättande o var sådär över-äckel-trevliga. 

typ:"Titta en tjej! Ta hand om henne nu grabbar he he"Så min mamma övertalade mig att inte 

söka dit, vilket jag är glad för nu i efterhand jag hade nog blivit knäckt av att gå där i den 

åldern. 

5.1.2 Skolsituation 

Uppfattning om trivsel på utbildningen  
Det är 34 elever som trivs mycket bra på elprogrammet respektive elektrikerutbildningen. 

Vidare är det 15 elever som trivs bra och fyra som anser att det varken är bra eller dåligt, 

endast en elev upplever att hon trivs mycket dåligt på utbildningen. 

 
Tabell14.   

Upplevelse av trivsel

0 5 10 15 20 25 30 35 40

mycket dåligt

dåligt

varken bra eller dåligt

bra

mycket bra

elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 

                                                 
21 Det går av hennes enkätsvar ej att utläsa vad hon menar. 



 36

Attityden till kvinnliga elever 
Elever på kommunala skolor 

19 elever anser att attityden till dem är positiv och bra. Elva elever upplever att de inte 

behandlas annorlunda för att de är flickor. En av dessa berättar: ”klasskompisarna är ganska 

grabbiga men väldigt roliga o oftast väldigt snälla o hjälpsamma. /…/ Vissa lärare i sv, eng, 

matte m.m. trodde i början att jag gått fel, lite jobbigt.” 

 

Sju elever upplever att de blir bättre behandlade än pojkarna i klassen och får mer 

uppmärksamhet, tre av dessa anser att detta är negativt som exempelvis att det blir svårare 

att komma in i klassen. En elev berättar att vissa lärare är extra trevliga mot henne medan 

andra är raka motsatsen. En flicka som också anser att hon blir bättre behandlad än 

pojkarna i klassen, nämner att hon känner sig mer vettig och vuxen än dessa. Hon tycker att 

detta kan vara jobbigt och skulle önska att ”de borde växa upp!” En av respondenterna 

tycker att attityden både från lärare och från elever är positiv, dock upplever hon att det kan 

vara svårt att ”komma in i gänget”. Ytterligare en elev upplever svårigheter med att komma 

in i gemenskapen: ”Andra elevers attityd till mig är kanske lite sviktande ibland. I början 

var det ingen som pratade med mig osv.” 

 

 En annan elev nämner att hon blir respekterad och en tredje elev att hon får bra bemötande 

med några undantag. En flicka berättar om ett tillfälle då hon blev annorlunda bemött. Det 

var då kuratorn presenterade sig, då hälsade hon henne speciellt välkommen till kuratorn 

ifall hon skulle få problem. En av respondenterna anser att de flesta pojkarna är extra 

schyssta mot henne men att någon pojke anser att lärarna ger henne bättre betyg och inte är 

lika hårda vilket hon blir upprörd över eftersom hon anser att det inte stämmer. 

En elev har upplevt att en del killar kan bli stötta på att hon som tjej kan ”bättre än dom på 

el”. En annan flicka skriver att en del elever som tror att de är mycket bättre än hon visar 

sig vara mycket sämre. En flicka påstår att flera elever har fördomar och tycker att det är 

konstigt att hon går på elprogrammet. Fem av flickorna anser att klasskamraterna (pojkar) 

är snälla och hjälpsamma. Två elever har uppfattningen att lärare eller elever är rätt glada 

över att de som flickor går på skolan. En av dessa nämner dock att vissa elever ”kan kolla 

lite konstigt” på henne. En flicka har upplevt sextrakasserier från två elever i klassen. 

 
Jag tycker att attityden har varit jättebra under hela tiden. Det har varit två elever som gick i 

min klass förut som uppförde sig konstigt, några sexuella anspelningar, men dom slutade efter 

ett år. Visade var gränsen gick och slog t.o.m. en kille. 
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En av respondenterna påstår att lärarna ibland är könsdiskriminerande mot dem som flickor. 

En annan nämner att lärarna tycker att hon är som ”en chef över klassen”, vilket hon inte 

riktigt håller med om. En tredje elev har upplevt att flickor från andra program pratat illa 

om henne för att hon valt elprogrammet. En fjärde elev skriver att många tycker det är 

”roligt med kvinnliga elektriker även om en del rynkar på näsan”. En femte elev påtalar att 

lärarna har svårt att ändra sina repliker vilket visar sig genom att de endast nämner pojkarna 

trots att de vänder sig till hela klassen. 

 

Elever på fristående skolor 

Av flickorna på de fristående skolorna tycker en flicka att det är bra, en annan att de förra 

lärarna var positiva till dem som flickor, men att de nya lärarna har en sämre attityd och 

knappt pratar med dem. En tredje elev tycker att lärarna behandlar henne som de övriga 

eleverna fast att hon kommer lite i bakgrunden. Hon nämner även att många av pojkarna 

inte pratar så mycket med henne. 

 

Elever på Lernia 

Många av eleverna på Lernia tycker attityden till dem är bra (13 personer). En kvinna 

nämner att de som kvinnor till och med får vissa fördelar. En annan elev menar att det inte 

kan bli bättre. En tredje kvinna att hon behandlas likadant som männen, en fjärde att de på 

skolan har roligt tillsammans. En femte elev upplever att lärarna vill väl och även 

särbehandlar dem i positiv bemärkelse. 

 
Ibland blir man positivt särbehandlad av lärarna, det märks. Men för det mesta är det bra, det 

märks att dom vill väl, tex drog en av mina lärare parallellen ϕ 22 (fi) och feministiskt initiativ o 

han ifrågasatte att det inte fanns några kvinnliga forskare bland de historiska fysikerna (som 

ampere, James Watt o allt vad dom heter) 

 

En annan kvinna tycker att vissa elever kan bete sig dåligt men att det är ett resultat av den 

(mans-)struktur som råder i övriga samhället. Hon tycker annars att det i det stora hela är 

bra. Vidare skriver en elev att hon har varit med om sämre attityder och tycker därför att 

attityden på skolan är okej. En kvinna som anser att attityden är bra menar att det nog beror 

på hur man är som person. En annan kvinna att man dock får bita tillbaka ibland. En kvinna 

tycker att alla är hjälpsamma och snälla i precis lagom mängd. En kvinna redogör för olika 

attityder som existerar på skolan: 

                                                 
22 grekiska bokstaven fi, som används i elläran 
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De flesta avslappnande och positivt inställda. Ett par pratar sinsemellan "allmänt" om att 

"kvinnor borde göra mer traditionella saker". Några försiktiga, tror att man behöver behandlas 

på ett särskilt sätt. 

 

Respondentens upplevelse av en mansdominerad utbildning 
Elever på kommunala skolor 

Sju av eleverna svarar ja på frågan om det finns något som de upplever som jobbigt med att 

gå på ett program med ojämn könsfördelning. Fem flickor upplever orättvisor i attityder 

eller fördomar som att pojkarna i klassen inte tror att de som flickor klarar av arbetet eller 

att pojkarna har svårt att samarbeta. 

 
Ja, att det är svårt att komma in i klassen som den enda tjejen. Att man blir sedd med andra 

ögon, och att de (killarna i klassen) ser mig på ett annat sätt. Många av killarna i klassen har 

lite av ett problem att jobba med mig. Att de andra killarna ska tro något eller så är de bara 

rädda. 

 

En elev anser att lärarna ställer betydligt högre krav på henne och att hon ska uppfostra sina 

klasskamrater. En annan elev menar att det är lite jobbigt att pojkarna är starkare än henne 

för tillfället. Hon förklarar att de klarar av att skruva i en skruv där hålet är litet. Hon 

nämner även att idrotten är jobbig, vilket ytterligare fyra elever upplever som jobbigt. De 

nämner att killarna är starkare och att det kan vara jobbigt ibland att byta om ensam i ett 

omklädningsrum. En av eleverna menar också att rasterna är jobbiga. 

 

24 av flickorna på de kommunala skolorna anser ej att det finns något som är jobbigt, av 

dessa tillägger åtta ”men…” och kommer med något som exempelvis att lärarna säger ”Nu 

kör vi gubbar” och alltså glömmer att det finns flickor i klassen. Fyra elever berättar att det 

är lite ensamt och/eller skulle vara kul med fler flickor i klassen. En annan elev säger 

tvärtom: ”Nej, jag tycker att det är kul att vara ensam tjej, jag kommer så bra överens med 

alla killar och har delade intressen med dom, så allt är bra.” 

 

Ytterligare två flickor anser att det är roligt att gå på ett mansdominerat program. 

En flicka påpekar att alla behandlas lika på hennes skola och en annan flicka att man måste 

vara mycket bättre än pojkarna då de har ”svårt att acceptera att man kan var bättre än de”. 

En elev menar att det är lite jobbigt med att andra tror att hon är hård då hon spelar fotboll 

bara för att hon har idrott med killar, vilket hon menar är skitsnack. En flicka anser inte att 
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det är så jobbigt förutom att lärarna ibland är könsdiskriminerande som hon även nämnt i 

en tidigare fråga.  

 

Elever på fristående skolor 

Två av eleverna anser inte att det är något som är jobbigt. En flicka menar att det oftast är 

bra, men att det kan vara jobbigt för att man hamnar i bakgrunden. Hon anser även att 

killarna säger vad de tycker och att man därigenom slipper skitsnack. 

 

Elever på Lernia 

Sju av kvinnorna på Lernia upplever inte att det är något som är jobbigt. En elev tycker att 

det är positivt då hon trivs bättre med ”karlarna” och en annan kvinna anser att ”killar är 

rakare än tjejer”. En kvinna ifrågasätter varför det skulle vara jobbigt då hon tycker att det 

bara är ”kul att få en utbildning”. Två övriga nämner att de är en handfull kvinnor som går 

utbildningen och att de trivs bra tillsammans. 

 

Fem av kvinnorna på elektrikerutbildningen anser att det ibland kan vara jobbigt. Två 

elever upplever att de kan känna sig ensamma, en av dessa kvinnor nämner exempelvis då 

övriga snackar fotboll. Den andra tänker på ensamheten i ett mansdominerat yrke och sörjer 

lite över att så många kvinnor väljer ”mjuka värden” och låglöneyrken. En kvinna påpekar 

att många företag inte har omklädningsrum för kvinnor vilket kan hindra kvinnor att få 

arbete.23 En elev gillar inte män och den manliga könsrollen som hon beskriver som 

”överkörande, självgod, systematiskt ovillig att vara självreflekterande”. Hon tycker det är 

jobbigt då män pratar illa och klankar ned på kvinnor och urskuldar våldtäkter.  

En annan kvinna anser att det finns en ”manspedagogik”. 

 
Ja, det finns en sorts "manspedagogik" som innebär att man ska klara sig själv, det är sällan 

några killar som erkänner att de inte förstår, de tycker det är pinsamt att fråga. Särskilt bland 

de yngre killarna, men det beror kanske i första hand på dålig självkänsla. 

 

Två av kvinnorna svarar att de inte vet (ännu) om det är något som är jobbigt.  

 

 

 

 

                                                 
23 I fackavtalen ingår krav på separata omklädningsrum för kvinnor respektive män. 
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Respondenternas idéer om utbildningens utformning 
Elever på kommunala skolor 

Det är 23 som svarat nej på frågan om det är något som de som flickor/kvinnor skulle vilja 

ändra på i utbildningen. Två av dessa tar dock ändå upp sådant som kan förändras. Den ena 

flickan tycker att hon och andra kvinnliga elever ska vara ute mer på företagen för att visa 

att kvinnor också kan. Den andra flickan menar att man ska gå ut med information om 

elprogrammet till i synnerhet flickor i årskurs nio. 

 

Tio flickor har synpunkter på sådant de vill förändra. Av dessa är det sex personer som har 

synpunkter på undervisningen. En flicka vill ha mer lärarledda lektioner och en annan 

flicka vill ha undervisning om olika byggmaterial. En flicka anser att en 

”pedagogisk/sociologisk kurs” borde ingå med tanke på pojkdominansen, eftersom: ”många 

killar är barnsliga och har allmänt för lite folkvett”. 

 

En elev vill att skolan ska förbättra samarbetet med företagen för att underlätta 

möjligheterna till praktikplats och lärlingsplats. En annan elev vill ha mer karaktärsämnen 

och praktiska övningar istället för kärnämnen som religion och samhällskunskap. 

Ytterligare en elev vill ha mer praktik och mindre teori, fast inom karaktärsämnet. Två 

flickor ger förslag på information för att nå flickor, en vill att det ska göras en artikel om 

”hur det är att vara tjej på el” så att fler vågar söka in på elprogrammet. Den andra flickan 

menar att man vid besöksdagar på elprogrammet ska ha information riktad till flickor, och 

att man ska tala om att det inte krävs några förkunskaper för att gå på elprogrammet. 

 
När man har besöksdagar på programmen borde man ha 30 min med bara tjejer för att dom ska 

våga ställa frågor, det hade jag uppskattat. Informationen till tjejer på högstadiet om att 

elprogrammet är lika svårt för alla. Man behöver inte kunna någonting, det tror jag många 

tjejer inte vet. 

 

En flicka anser att skolan kanske kunde ha ordnat så att hon kunde ha haft gympa ihop med 

en flickklass. 

 

Elever på fristående skolor 

En av eleverna tycker inte det finns något att ändra på medan de två övriga har synpunkter. 

En flicka önskar att ”få bort alla sura gubbar som tycker att tjejer inte har på ett elprogram 
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att göra”. Den tredje eleven skulle vilja att det finns omklädningsrum för flickor på alla 

skolor med elprogram. 

 

Lernia 

Fem kvinnor på Lernias elektrikerutbildning har inget de vill förändra, men en av dessa 

tillägger att om hon vore politiker hade hon ändrat i läroplanen. Vidare har fem kvinnor 

önskemål om mer praktik, exempelvis installationer, verktyg- och maskin-kännedom. En av 

dessa uttrycker sig på följande sätt: ”Jag tror att det skulle vara bra att få göra mer praktiskt. 

Så att man lär sig att hantera maskiner, hur man kan underlätta för sig själv då man ej är 

lika stark i armar och ofta väger lite mindre.” En elev vill ha bort lärare som ”sprider 

pessimism” angående hennes framtida yrkesval. En annan elev tycker att lärarna ska visa 

innan hur en uppgift ska utföras, vilket hon menar att fler elever (både män och kvinnor) 

har önskemål om. En kvinna tycker att det inte ska ges exempel om endast manliga 

elektriker. Alltså att det alltid pratas om elektrikern som ”han” i undervisningen och aldrig 

som ”hon”. Samt att lärarna inte ska säga ”kom igen nu grabbar”. En kvinna tycker att 

lärarnas attityd till kvinnor och män i skiljer sig åt.  

 
Ja, lärarnas attityd när man frågar saker, vi tjejer blir bemötta OK om vi frågar om något, men 

en gång när en kille frågade om hjälp sa läraren "fråga inte mig, fråga ditt papper!". Och 

ungefär så är attityden allmänt. Att vi tjejer blir possitivt särbehandlade när vi frågar är 

jättedumt också, det bevarar ju strukturerna, att vi tjejer är sköra. 

 

En kvinna menar att det vore ”kul med en tjejkompis i klassen”. 

 

Tillägg 
Elever på kommunala skolor 

I slutet på enkätformuläret får respondenterna möjlighet att göra tillägg. En elev tycker att 

det är roligt med en kvinnlig lärare på elprogrammet och menar att det nog är värt mycket 

för eleverna både pojkar och flickor. En annan elev menar att kvinnliga lärare också kan 

locka flickor att välja el-utbildningen. En elev menar att studiebesök inte ger så mycket 

utan att man borde få grundläggande kunskaper om yrkesprogrammen i årskurs 8 och 9 där 

man även borde ges möjlighet att få prova på. En flicka har funderingar på vilket sätt som 

är bäst för att få en lärlingsplats då man gått ut skolan. 
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En elev anser att hon inte automatiskt är en pojkflicka för att hon går el, utan att hennes val 

berodde på att hon inte gått i skola så länge i Sverige och därför inte kunde välja något 

annat. En flicka önskar bra modeller på ”kvinnoarbetskläder”. En annan elev vill även 

kunna läsa kemi och fysik. En elev anser att man ska ha högre krav på lärarna innan man 

anställer dem, (då många enligt henne är dåliga på att lära ut) samt skilda omklädningsrum 

för pojkar och flickor. En flicka påtalar att det kanske borde vara mer förberedelse för 

arbetslivet just för flickorna som går på utbildningen. En flicka anser att de flickor som 

hoppar av elprogrammet kanske känner sig pressade och tycker att det är svårt eller ”inte 

deras grej”. En annan flicka kommenterar att det är ”tråkigt att inte fler tjejer går el” medan 

två andra elever påpekar att de trivs mycket bra som ensam flicka i respektive klass. En av 

dessa skriver: ”Jag har trivts mycket bra som ensam tjej i min klass, det känns inte konstigt 

alls. Jag är nöjd med mitt gymnasieval och det ska bli kul att komma ut och jobba sen.” En 

flicka som fyllt i enkäten skriver: ”Att det var kul att fylla i det här och veta att det finns 

fler tjejer som har gått /går el.” 

 

Elever på fristående skolor 

Ingen av eleverna har här något att tillägga. 

 

Elever på Lernia 

En av kvinnorna på Lernia anser att utbildningar som inte leder till ett arbete borde stängas.  

 
Jag skulle vilja påverka politiken så att varje skola måste redovisa antalet elever som fick ett 

jobb. Ifall siffran är låg så skall skolan stängas. Det blir mera o mera utbildningar där de enda 

som har ett efter utbildningen är lärarna! Som tar in nya elever o gör de till arbetslösa 

 

En elev berättar att de är tre kvinnor i en klass bestående av 28 elever. Hon uppskattar 

verkligen att hon inte är ensam och menar att de (en mindre grupp kvinnor) stärker varandra 

kanske just därför att klassen inte består av hälften män och hälften kvinnor. En kvinna har 

önskemål om att utbildningen anpassas till föräldrar med barn genom att ge möjlighet att 

studera 75 % och ha mer än två veckors semester. Detta för att få mer tid med hemma med 

barnen. Avslutningsvis skriver en av kvinnorna att hon anser att alla flickor/elever på 

grundskolan borde ha en schemalagd tid då de fick möjlighet att prova på olika yrken. Detta 

är hon övertygad om leder till att fler kvinnor väljer tekniska/mansdominerade yrken. 
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5.1.3 Könsskillnader & Jämställdhet 

Könsskillnader 
Har du upplevt någon orättvisa mellan könen under uppväxten? 

Av tabellen nedan kan man utläsa att 14 elever har upplevt någon orättvisa under uppväxten 

och att 36 elever inte har det. 

 
Tabell 15.  

Upplevelser av orättvisor mellan kön

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Har ej upplevt

Har upplevt
elever på kommunala skolor

elever på fristående skolor

elever på Lernia

 
Elever på kommunala skolor 

Av de sju elever som har upplevt någon orättvisa skriver en flicka att hennes bror alltid fick 

som han ville, en annan att flickor förväntas vara söta och rara och pojkar rakt motsatt. En 

tredje flicka nämner att folk inte tror att en flicka klarar av vissa saker som exempelvis att 

hantera en borrmaskin. En fjärde elev menar att det råder en orättvisa i fotboll då pojkar till 

exempel alltid får bättre träningstider än flickor. En femte elev anser att flickor blir bättre 

behandlade då ”alla är snälla med en liten flicka” och att ”killar är man lite mer obrydd 

om”. En elev nämner att hon inte upplevt så mycket orättvisa mellan könen, men nämner att 

hennes föräldrar av naturliga skäl har traditionella könsroller där mamma tagit hand om 

hemmet och pappan skött jordbruket. En elev beskriver hur flickor ska vara: ”Tjejer ska 

vara lugna, och inte vilja tex. åka cross, skoter, ta jägarexamen, medan det är naturligt för 

killar att göra de. Tjejer betraktas som "pojkflickor" om de är för livliga.” 

 

Av de elever som kryssat i att de ej upplevt någon orättvisa mellan könen, svarar åtta 

respondenter att de behandlats lika oavsett kön. En av dessa nämner att de är fem döttrar i 

familjen ”så pappa är rättvis”. En annan flicka som anser att det varit rättvist tillägger att 

det enda som varit orättvist är att hon fått göra mer hushållssysslor än sina syskon dock 

beroende på att hon är äldst i syskonskaran. En flicka motiverar sitt nej med att alla har haft 

lika värde. En annan elev att alla har kunnat vara med alla oavsett kön. En flicka motiverar 

sitt svar med följande ord: ”För jag tillåter ingen platsa mig. Jag går min väg och är bara 

jag.” 
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En elev skriver att hon inte tänkt på könsorättvisor när hon var liten, men tillägger att ”när 

man blir äldre vill man bara vara med tjejkompisar”. Sju av respondenterna skriver att de 

inte kommer på något fall av orättvisa och en elev ställer en motfråga ”borde ja?”. 

 

Fyra av dem som ej har upplevt någon orättvisa under uppväxten, skriver ändå om 

orättvisor som de uppmärksammat. En av dessa nämner orättvisa löner, en att killar får mer 

utrymme. En tredje att killarna fick vara ute mer på kvällarna och en fjärde skriver: ”men 

jag vet att tjejer ska vara fina o killar får göra som dom vill.” 

 

Elever på fristående skolor 

En av eleverna på en fristående skola har svarat ja och motiverar detta med att flickor har 

det sämre i skolan än pojkar då pojkar får gör ”lite hur dom vill”, medan flickor förväntas 

vara tysta. 

 

En av dem som svarat nej på frågan om könsorättvisor, skriver ändå att det finns vissa saker 

som hon anser är orättvist men hon vill (av speciella skäl) inte nämna dessa. 

 

Elever på Lernia 

Sex av respondenterna på Lernia har upplevt orättvisor mellan könen under sin uppväxt och 

sju har ej det. Av de kvinnor som svarat ja tar två upp exempel på orättvisor mellan pojkar 

och flickor som att killar har fått mer utrymme och fått leka mer, medan flickor har fått 

hjälpa till mer hemma. En av dessa kvinnor skriver: ”Killar får ta plats och testa saker 

medan flickor förväntas vara mer passiva och ’titta på’ när killarna grejjar. Människor 

lyssnar i allmänhet mer på vad män har att säga.” Två kvinnor tar upp det patriarkala 

samhället, en av dessa berättar: ”Jag fick aldrig följa med min pappa på tex fotbollsmatcher 

eller bilutställningar, han frågade mig inte ens om jag ville följa med istället tjatade han på 

min lillebror som egentligen inte ville. Men så är man ju uppvuxen i ett patriarkalt 

samhälle”. En kvinna skildrar att hon upplevt att äldre barn varit dumma mot sina kompisar 

och att hon försökt att försvara dem. 

 

Av de kvinnor som svarat nekande på frågan om könsorättvisor har en förklarat att alla 

blivit lika behandlade. En annan kvinna förklarar att hennes pappa är lantbrukare och att 

hon har gjort allt precis som alla andra. En elev skriver att hennes familj varit noga med att 

behandla henne som individ och ej kön. En annan kvinna påpekar att killarna först blev 
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valda då de skulle spela bollsporter i skolan. En annan kvinna kan ej minnas några 

könsorättvisor. 

 

Jämställdhet 
Elever på kommunala skolor 

På frågan om hur viktigt respondenterna anser att det är med jämställdhet i yrkeslivet, 

svarar femton av eleverna på kommunala skolor att det är mycket viktigt, fem elever 

motiverar det med att det ska vara lika lön för lika arbete, två andra poängterar att alla ska 

behandlas lika oavsett kön eller bakgrund. Ytterligare en flicka anser att det är fel att 

diskrimineras på grund av sitt kön. Vidare menar en elev att det är än viktigare med 

jämställdhet då man som kvinna kommer ut i arbetslivet och ska arbeta som elektriker. En 

kvinna menar att vi egentligen borde ha uppnått jämställdhet nu, i vårt moderna samhälle. 

Elva av flickorna anser att det är viktigt eller ganska viktigt med jämställdhet i yrkeslivet. 

En av dessa flickor tillägger: ”men det är ändå inte många tjejer som vågar, även fast de 

vill”. En annan flicka menar att man inte kan tvinga fler kvinnor att bli elektriker bara för 

att det ska bli mer jämställt. Två elever anser att vissa yrken är mer lämpade för män och 

andra yrken mer lämpade för kvinnor. Ytterligare en elev är inne på samma tema då hon 

anser att en man borde få de tyngsta arbetena om en kvinna inte är tillräckligt stark fysiskt.  

En elev som också tycker det är viktigt med jämställdhet skriver dock att det ändå aldrig 

kommer att bli helt jämställt. Vidare pekar en flicka på att man (”de”) inte har 

uppmärksammat hur lika män och kvinnor egentligen är och anser att alla ska behandlas 

lika. En elev tycker att det viktigaste är att man kan umgås och komma överens. En flicka 

anser det viktigaste är att alla får arbeta med det man känner för.  

 

En elev som inte tycker det är så viktigt med jämställdhet tycker ändå att alla ska få arbeta 

med det som de tycker är roligt. En annan av respondenterna menar att man borde försöka 

minska gapet mellan manligt och kvinnligt, men hon tillägger samtidigt att hon personligen 

har viktigare saker att ”ta tag i”. En flicka tycker det är okej bara man får ”lika mycket 

pengar” medan en annan elev inte anser att det är så bra då män får mer betalt än kvinnor. 

Ytterligare en flicka som för lönen på tal har ändå förståelse för arbetsgivarnas attityd: ”Vi 

kvinnor ska inte ha sämre lön än killar om det är samma arbete. Men kan förstå 

arbetsgivarna eftersom vi kvinnor är mammalediga 1 år om vi får barn.” 
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En av flickorna tycker inte jämställdhet spelar någon roll då hon trivs med ”att arbeta med 

killar”. En elev tycker förmodligen att jämställdhet är något som redan är överspelat då hon 

skriver att ”Det är 2005, Agnetha”. 

 

Elever på fristående skolor 

Av eleverna på fristående skolor kommenterar en flicka att hon tycker det är väldigt viktigt 

med jämställdhet då alla ska få samma möjligheter ”, vi är ju människor allihopa”. En flicka 

som uppger att hon inte tänker så mycket på jämställdhet, anser att den som är mest lämpad 

för ett arbete ska få det oavsett kön. 

 

Elever på Lernia 

Sju av vuxeneleverna på Lernia anser att jämställdhet är mycket viktigt. En kvinna 

motiverar detta med att lika utbildning och arbete ska ge lika lön. En annan kvinna tycker 

det är lika viktigt med jämställdhet som att hitta botemedel mot cancer eller att göra 

spänningslöst före arbete, med mera: 

 
Jävligt viktigt. Lika viktigt som att hitta botemedel mot cancer, alternativ till kärnkraft, mat till 

alla hungriga, vård till alla sjuka, skäliga löner för allt arbete, lika viktigt som att det råder 

jämställdhet mellan etniska grupper, folk i olika åldrar, med olika funktionshinder & folk som 

väljer att ligga med andra än de flesta. Lika viktigt som att göra spänningslöst innan man 

jobbar, så viktigt. 

 

En kvinna som också tycker det är mycket viktigt med jämställdhet önskar att fler kvinnor 

ska jobba inom de mansdominerade yrkena där lönen är högre och arbetsuppgifterna 

intressanta.  

 

Fyra av kvinnorna tycker att det är viktigt med jämställdhet i yrkeslivet, en av dessa anser 

att det är viktigt att bryta fördomar och att släppa in män i vårdyrken respektive kvinnor i 

hantverkaryrken. Två kvinnor menar att det viktigaste är att lika arbete ska ge lika lön. 

En kvinna tycker att man oavsett kön, ska få jobba med det man vill. En annan elev anser 

att det finns yrken som inte passar kvinnor respektive män: ”I den mån det går är det bra att 

yrkena är jämlikt könsfördelade. Men man får nog acceptera att vissa yrken klarar inte 

kvinnor av, likaså att vissa yrken ligger inte i mannens natur att arbeta med.” 
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5.2 Resultat intervju 
Sex av dem som besvarade enkäten, intervjuade jag vid ett senare tillfälle, för att kunna 

fördjupa vissa delar av enkäten. Jag har fingerat namnen på respondenterna och gett 

eleverna på kommunala skolor namn som börjar på K (Klara och Karin), de på fristående 

skolor namn på F (Frida och Fanny) och de på Lernia namn som börjar på L (Lena och 

Linda). Klara och Karin är 18 år och Frida och Fanny 17 år. Frida går i åk 2, övriga flickor i 

åk 3. Lena är 33 år och har gått mer än 10 månader på utbildningen. Linda är 42 år och har 

gått 4-10 månader.  

 

Trivsel 

Samtliga gymnasieelever trivs på sin skola. Lena uttrycker att det är roligt och spännande, 

men att det också kan vara jobbigt då det är mycket som är nytt. Hon anser även att det är 

ett högt tempo. Linda tycker att det är intressant och självständigt, fast hon tycker att 

lärarna inför en praktisk övning borde visa hur man gör.  

 

Könsroller 

På frågan om hur de ser på könsroller svarar Klara att det inte är rättvist att man ska vara på 

ett visst sätt bara för att man är man respektive kvinna. Karin anser att det ska vara jämlikt 

och att ”ingen är mer värd än alla andra”. Frida menar att könsroller är som om det vore 

medfött och att man får lära sig det tidigt. 

  
Frida:… Det är ju medfött att det ska va så, det är ju så från början, det kanske inte behöver va 

så men, det får man ju lära sig tidigt. Kanske inte direkt, direkt så, men undermedvetet så är 

man ju på ett visst sätt för att man är tjej, killar är på ett annat sätt för att dom är killar.  

Int: Tänker du på nåt särskilt när du säger att kvinnor är på ett visst sätt, och män på ett annat 

sätt. Är det vissa speciella grejer som du tänker på, som skiljer? 

Frida: Nja, det är väl inte direkt nåt sånt, men tjejer är kanske lite mer mjukare om man ska 

säga och pratar om känslor, medan killar är mer raka och hårda. Ungefär. 

Int: Mm. 

Frida: Och det är väl inget direkt som måste va så, men det är ju så. Man blir ju nästan uppfödd 

med det om man är som tjej, att man ska kunna prata om känslor och vara mjuk och följsam och 

liksom, följa efter killarna och så. Så det är väl inget direkt. Det är väl bara så. 

 

Fanny har inte brytt sig om könsrollerna utan menar att hon valt sin väg oavsett vad andra 

tycker. Hon tillägger att hon ser skillnad på de ställen hon gjort praktik. På ett ställe där hon 

hamnade sa någon: ”En tjej! Vad gör hon här? Ska hon sitta på kontor”? På en annan 
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praktikplats blev de jätteglada och utropade: ”Åh en tjej! Äntligen!” Jag frågar henne om 

åldern på dem som har en negativ respektive positiv attityd till kvinnor: 

 
… Yngre killar dom är väl lite så ”njää, tjejer… Ja visst, dom kan väl, det kan väl va kul ibland, 

men på jobbet ska man ju inte ha några tjejer omkring sig, då kan man ju inte jobba” och så 

dom här lite äldre då, dom ba ”åh vad kul, nu kommer det in lite nytt här, nu slipper vi sitta och 

hålla på med dom här tröga pojkarna”. Så det är väldigt varierat. 

 

Lena bryr sig inte så mycket om könsroller även om hon har märkt att de finns. Hon 

berättar om då hon gjort praktik som elektriker och en del elektriker såg på henne som om 

hon inte skulle klara arbetet och därför inte lät henne göra någonting. Hon tycker att detta är 

lite irriterande, men menar samtidigt att ”det är sånt man får ta”. Hon berättar att en 

elektriker inte ville lyssna på henne.  
Lena: Om jag säger nånting och så säger han ”nej så kan man inte göra”, och så kan det stå en 

annan kille där jämte och säger det att ”varför gör du inte så? Varför provar vi inte att göra så 

som hon sa?” ”Ja, okej då”. 

Int: Dom vill alltså inte lyssna på dig som kvinna? 

Lena: Nej. Och det, det hände flera gånger med samme man kan jag säga. 

 

Hon nämner att de som beter sig på detta sätt, är runt 45 år och uppåt. Det är givetvis inte 

alla i den ålderskategorin. De som är yngre har hon inte haft dylika problem med.  

När jag frågar Linda hur hon ser på könsroller förklarar hon att det viktigaste är 

människan/individen, hon ”slår bakut” då hon möter klyschor om hur män respektive 

kvinnor är. Hon tror att hon själv inte riktigt har gått in i en typisk kvinnlig roll, utan har 

valt sin egen väg oberoende av andra.  Linda menar att det finns mer likheter än olikheter 

mellan könen, trots det väljer vi att fokusera på olikheterna. Vidare anser hon att det på 

senare år har blivit mer markant med manligt och kvinnligt. Hon nämner även att pojkar, 

till skillnad från flickor, tillåts vara mer högljudda och får ta för sig. Hon menar att detta 

börjar väldigt tidigt.  

 

Uppväxt 

På frågan om respondenterna kan peka på något i sin uppväxt som lett till deras yrkesval, 

svarar Klara att hon nog är lite ”kill-aktig” och att hon lekte med sin lillebror (2 år yngre) 

under uppväxten. Karin är förvissad om att hennes pappa har påverkat henne. Hon har alltid 

fått hjälpa pappa med att bygga saker. Frida anser att hon ej har blivit påverkad till sitt 

yrkesval under uppväxten. Hon talar om att hon bestämde sig för elprogrammet i årskurs 9. 
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Hon bedömer att hon har varit ganska ”tjejig” fast hon i sexårsåldern ville bli polis, 

brandman och pilot. Fanny ser heller inget i uppväxten som påverkat hennes val utan 

berättar att det var då hon gick i åttan hon kom på att el var kul. Hon plockade sönder 

videon som var trasig hemma och lyckades laga den tillfälligt.  

 

Lena anser inte att hennes uppväxt lett till att hon valde elektrikerutbildningen. Hon 

förklarar att hon blev intresserad av elektrikeryrket för tre år sedan då hon och hennes 

familj byggde om ladugården. En vän som var elektriker lovade hjälpa dem med 

elinstallationen men de fick aldrig någon hjälp. Hon kommenterar detta med: 

 
Och då slängde jag ur mig det att ”fasen man skulle nog bli elektriker”. Så när jag då hade vart 

hemma med barnen och skulle börja jobba igen så fanns denna utbildningen, och eftersom att 

jag inte är intresserad av vård och sånt så tänkte jag att ja varför inte? Då gör jag det! Så så är 

det faktiskt på den vägen. 

 

Lena berättar även att hon brukade skruva isär saker ända sedan hon var liten: ”…Ja. 

Plocka isär grejer olika dockor och skruva och spika och banka och så.” Hon fick även bilar 

att leka med eftersom hon ville ha det. Hon berättar att hennes pappa tyckte det var kul att 

köpa bilar då han inte hade någon son utan två döttrar. Lena har tidigare arbetat som 

lokalvårdare, hästskötare samt med lagerarbete i butik.  

 

Även Linda anser att hennes uppväxt inte har påverkat hennes yrkesval. Hon läste ekonomi 

på gymnasiet vilket hon inte tyckte var roligt. Sedan har hon arbetat som väktare, lärare, 

förskollärare och i matbutik. Hon fastnade för elektrikeryrket för ett par år sedan då hon 

under tre månader arbetade på en verkstad och fann att hon stortrivdes.  

 
… jag tyckte det var så kul när jag var på verkstan, så gick jag och log hela dagen liksom. Det 

var verkligen kul! Världens gulligaste gubbar också! Jag tänkte kanske innan att där kanske 

finns en viss jargong och... Och dom kanske tycker det… Dom kanske inte gillar att jag kommer 

dit. Men det var inte alls så, dom var lite tysta precis i början, men sen! Kunde man prata med 

dom om massor av saker, och dom var hjälpsamma och... Jag fick till och med prova på att 

svetsa och skära i plåt fast inte jag skulle… Det var inte meningen att jag skulle göra det. 

 

Det var under tiden i verkstaden som hon kom i kontakt med en elektriker som hon även 

fick ”gå bredvid” under två veckor. Det var då hennes intresse för yrket väcktes. Linda fick 

kontakt med ytterligare en elektriker och fick även där vara med i arbetet.  
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Attityder 

På frågan om vilken attityd omgivningen hade på deras planer att gå el svarar samtliga 

respondenter att de upplevt en positiv attityd. Klara påpekar att hennes föräldrar tyckte det 

var ”jätteroligt” att hon ”valde lite udda”. Hon nämner att hennes kompisar som också är 

”mer kill-aktiga” även de valde pojkdominerade program. Då studievägledaren fick veta att 

hon valt elprogrammet sa hon till Klara att hon tyckte att det var roligt att Klara valde något 

annorlunda. Karin hade en del kompisar som undrade varför hon valde elprogrammet. 

Vidare berättar hon att många kompisar var ”jättechockade” men tyckte ändå att hennes val 

var häftigt. Karin är också intresserad av sjukvård, men hon hade inte lust med att plugga i 

”typ tio år”. Hon vare även inne på att gå byggprogrammet, mer än elprogrammet eftersom 

hon inte riktigt visste vad elprogrammet innebar. Bygg hade hon mer kännedom om, fast då 

hon ansåg att det var för tungt fysiskt, föll till slut valet på elprogrammet. Frida berättar att 

hennes pappa blev mycket förvånad. 

 
Ja min pappa blev väldigt förvånad, han trodde ju, trodde ju inte det eftersom jag knappt hade 

hållt i en skruvmejsel innan och inte var så intresserad av det. Så han fick ju, kanske en chock 

kan man väl säga. Men han skrev ju på ansökan så. 

 

Fridas kompisar var också lite förvånade då de inte trodde att det var något för henne. Men 

då de märkt att hon verkligen var intresserad av el och att hon sett på då en elektriker 

arbetade så förstod de att det var något hon verkligen ville. Även hennes studievägledare 

ansåg att det var kul att hon valde elprogrammet. Fanny berättar att hennes kompisar tyckte 

att hon var konstig som valde elprogrammet. De var två flickor i klassen som sökte till 

elprogrammet. Även deras studievägledare var positiv till deras programval.  

 

Lenas pappa menade att hon var den av syskonen som borde klara utbildningen bäst då hon 

var den enda som kunde klara av matten och hennes man sa: ”ja om du vill så får du väl 

göra det”. Linda nämner att de hon kände tyckte att det var ”häftigt” och ”coolt”. 

 

Respondenternas idéer om utbildningens utformning 

Då jag frågar respondenterna om det är något som de vill ändra i utbildningen för att främja 

flickor nämns flera förslag. Klara tycker att det vore roligt med en kvinnlig lärare. Karin 

kommer först inte på något som hon tycker borde förändras, men då jag frågar om lärarna 

är bra, säger hon att dom nästan är bättre mot flickor, ”ibland märker man att dom är lite 

sådär översnälla” och att man lätt kan ”smöra in sig hos en del manliga lärare”. Frida anser 
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att det går att underlätta för flickor genom att se till att utbildningen också är anpassad till 

just dem. 

 
Frida: Ja, om du menar direkt här, på den här skolan så kan dom väl tänka på en del saker, det 

är väl att dom vill gärna ha hit tjejer men den är inte direkt gjord för tjejer om man säger så. 

Till exempel så finns det inget omklädnings, inget riktigt omklädningsrum för tjejer och… man 

blir liksom lite åt sidan så, för det finns inte grejer till oss tjejer så.  

Frida: Vad menar du med grejer? 

Inf: Asså grejer som tjejer behöver till exempel ett eget omklädningsrum, och att det inte finns, 

att det inte liksom finns, där vi byter om till gympan. Så vi får ju va i våran kvinnliga lärares 

rum då, idrottslärarens rum och byta om. Det går väl bättre det, men från början fick vi byta om 

på en toalett.  

 

Hela klassen (25 elever) har idrott på en folkhögskola en bit bort från friskolan. Där finns 

två mindre omklädningsrum som båda används av pojkarna i klassen då ett 

omklädningsrum inte räcker till för dem. Frida påpekar att skolans omklädningsrum inte är 

tänkt för endast pojkar eller flickor utan att alla är inhysta i samma. De hänger mest av sig 

ytterjackor där. För att byta om till arbetsbyxor under skoltid så finns fler alternativ. 

 
…byta om till arbetskläder, antingen får man göra det hemma eller också får man gå in på 

toaletten och göra det, sen kan man ju göra det där inne24 också men om det är en massa killar 

där så, så vill man ju inte direkt det. 

 

De dagar då Frida och hennes klasskompisar vet att de ska arbeta praktiskt en hel dag så 

byter de om hemma. Frida tycker ändå att hon som flicka känner sig välkommen på skolan, 

men hon upplever också att lärarna ibland glömmer att flickorna går där. Hon förklarar att 

lärarna kan säga ”kom så går vi KILLAR”. Hon blir inte arg på detta utan menar att man får 

ha överseende med detta då det är en majoritet av pojkar i klassen. 

 

Fanny tycker först inte det är något som behöver ändras för att främja flickor, men tar sedan 

upp en lärare som hon upplever har negativ attityd till flickor. 

 
Int: Du tycker det är… Allting är bra? 

Fanny: Jaa det tycker jag, det är väl en lärare som är lite så här anti, och lite så här tycker man 

ska va hemma och laga mat och sånt därnt men… och ta hand om ungar och så men… han 

lyssnar vi inte på ändå! 

                                                 
24 Syftar på det gemensamma omklädningsrummet 
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Int: Säger han det rakt ut eller är det...? 

Fanny: Jamen han har en sån attityd. Första... tiden han jobbade här pratade han ju knappt 

med oss tjejer. Nu har det väl gått över till att han inte pratar med mig. Han och jag är väl lite 

osams så men… 

 

Lena tycker att det vore bättre att inte gå så långa dagar. Hon tycker även att det borde vara 

mer än två veckors semester från utbildningen då hennes barn är 3 och 5 år och därför 

måste vistas på bland annat dagis.  

 
… det är rätt så jobbigt när man har barn,/…/ Och lämna dom då hela dagarna hos dagmamma 

och ha en man då som jobbar som mest tid på sommarn och inte kan ta ledigt så att, när dagis 

då var stängt fyra veckor så var jag hemma två veckor och sen så fick jag slussa dom till farmor 

en vecka och till mormor en vecka. Och liksom dom säger ju det liksom, varför får vi aldrig va 

lediga?/…/ Det hade nog räckt att läsa liksom kanske 75 % eller nåt sånt. För jag tycker att det 

känns som att det blir för mycket. 

 

Lena förklarar att det inte är möjligt att läsa 75 % då hon stått som arbetssökande på 100 % 

och därför måste gå utbildningen på 100 %. Hon tror att det är arbetsförmedlingen och A-

kassan som bestämmer dessa regler. Hon har frågat sin A-kassa om möjlighet att läsa på   

75 % vilket de säger är omöjligt. Vidare framkommer under intervjun att det är möjligt att 

ta fyra veckors semester, men att man då inte får någon ersättning två av veckorna.  

 

Lena funderar även på om man inte borde anpassa praktiken så att kvinnor inte hamnar där 

det är alltför tungt fysiskt. Hon nämner att hon fick bila med en bilmaskin vilket hon tyckte 

var tungt. Hon tillägger samtidigt att hon inte är rädd för att ta i, klättra på stegar och bära.  

Linda har synpunkter om utbildningen, men inte specifikt för kvinnor. Hon skulle önska att 

det informerades om kraven inför utbildningen. Hon nämner mattenivån och att den första 

tiden är ”utsållningsveckor” det vill säga att man måste klara vissa tester och prov för att få 

fortsätta.25 Linda upplevde att dessa veckor var tuffa och att det krävdes en stark vilja och 

uthållighet för att klara av dem. Hon beskriver att det kändes som att bli utkastad i ”tomma 

intet”. Linda förklarar att allting var nytt för henne och det fanns inget att hänga upp den 

nya kunskapen på. Man var tvungen att klara sina uppgifter nästan helt på egen hand då 

dessa veckor var testveckor.   

 

                                                 
25 De första sex veckorna är (om man fått utbildningen via länsarbetsnämnden) en testperiod där man ser om 
personen är lämpad för yrket eller ej. 
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… Allt annat material, ingenting av det hade man ju sett innan direkt, eller visste hur man jobbade 

med det. Så det tycker jag också är ett fel. Det tycker jag va absolut var fel. Så hade man inte haft 

kanske riktigt jädrar anamma där så hade man kanske slutat då. Redan då fast att det här kunde 

ha blivit rätt… för många. /…/ Men… Okej man lärde sig en del på det, det gjorde man. Men det 

var nog mest bara en sån där utsållningsstation… 

 

Linda menar att lärarna borde vara mer behjälpliga särskilt den första tiden, exempelvis 

visa hur en övning ska se ut. Det finns annars risk för att man lär sig fel, förklarar hon. Hon 

tycker annars att hon får hjälp då hon ber om det. Hon vill även att det ska ha genomgångar 

för större grupper, vilket fler elever önskat. Detta har utbildarna sagt att de ska börja med 

inflikar hon. Linda menar att för att få fler kvinnor att söka elektrikeryrket bör man redan 

på dagis visa att det finns kvinnliga elektriker och visa hur de arbetar. Hon menar att de 

redan då har ”programmerat in” vad de ska och inte ska bli. Sedan anser Linda att eleverna 

redan på mellanstadiet, kontinuerligt ska få prao26 på olika arbetsplatser, även ställen som 

de inte önskar vara på för att de ska få en mer breddad syn. Detta kan leda till att eleverna 

vågar välja över könsgränserna menar Linda. Då även Linda har barn så frågar jag om hon 

anser att det är problem med att läsa på 100 %. Hon svarar att det går bra och att hennes 

äldsta flicka på elva år hjälper till ibland. Hon har exempelvis ett fåtal gånger gått med den 

yngsta flickan till dagis. Hon tycker hon hinner med barnen och fritid ganska bra, fast hon 

skulle precis som Lena egentligen vilja arbeta högst 6 timmar per dag. 

 

Svårigheter 

Då jag ställer frågan om respondenten har upplevt några svårigheter under gymnasietiden, 

berättar Klara att lärarna på elprogrammet från början skojade om att hon skulle ta hand om 

de övriga i klassen. 

 
Klara: Att killarna i klassen tror att... Ja i ettan var det så att jag skulle va så här så att… säga till 

dom och det. Så här lite mamma-aktig för dom. /…/ 

Int: På vilket sätt mamma-aktig? 

Klara: Asså.. Ta hand om dom om man säger så. Påminna dom om läxor och det 

Int: Hur reagerade du då? 

Klara: Tänkte att ja ja, får väl va det då. Fast det, jag har slutat nu. Nu bryr jag mig inte om ifall 

dom gör läxorna eller inte. Det är lite jobbigt att se till dom och det. 

 

                                                 
26 Praktisk arbetslivsorientering. 
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Vi kommer in på arbetskläder och Klara nämner att hon får ha så stora storlekar i byxor 

som inte riktigt passar ändå. Jag frågar om hon känner sig ensam som flicka i klassen och 

hon svarar att hon ibland känner sig lite ensam. Det var mest då hon började ettan, men då 

umgicks hon till en början med några kompisar från andra program under rasterna. Efter 

någon månad kom hon in i klassen och började umgås med sina klasskompisar istället. 

Karin berättar om en pojke i ettan som ville att hon skulle pussa honom hela tiden. 

 
Asså vi hade en kille i min klass som var lite så här hela tiden ”ge mig en puss” eller ”ge mig 

en kram” så här hela tiden. Och en gång så sa jag till honom att ”nu lägger du av annars så 

klappar jag till dig” då hade det liksom hållt på ett halvår och jag orkade inte med honom 

längre. Men han fortsatte ju självklart så då… gav jag honom en smäll i ansiktet och sen så, la 

han av. Ja mina lärare dom tyckte ju liksom, tycker att man ska inte göra så, men dom förstår 

varför jag gjorde det. Sen så slutade han ju självmant för att han inte kunde nånting och va 

oseriös så att… 

 

Jag frågar om Karin har upplevt några motigheter under sin praktik. Hon anser inte det även 

om någon kund varit skeptisk. Hon berättar att hon så gott som dagligen blir tagen för att 

vara pojke då hon går i sina arbetskläder. Hon berättar att kunder kan säga: ”Jaha, vill 

grabbarna ha kaffe eller?” Hon brukar då svara: ”Neej, tjejen och gubben vill ha kaffe, 

tack”. Karin tycker att detta kan vara lite roligt och bryr sig inte så mycket om det. 

Karin nämner att de på skolan har ett gemensamt omklädningsrum tillsammans med 

pojkarna. Lärarna frågade Karin och den andra kvinnliga eleven då de började om det var 

okej att byta om tillsammans med pojkarna och de svarade att det gick bra. Karin hävdar att 

de skulle få ett eget omklädningsrum om de inte accepterat att byta om i samma 

omklädningsrum. De byter om samtidigt som pojkarna och hon menar att det snarare är 

pojkarna som tycker det är jobbigt, ett par stycken brukar gå runt hörnet för att byta om då. 

Hon inflikar att det ju bara byter om till arbetsbyxor. Arbetsbyxorna är i herrstorlekar och 

hon förklarar att de därför blir lite långa då kvinnor har större stuss. Karin och den andra 

flickan i klassen har storlek 36 i skor och det var inget som fanns på lager. De fick därför 

vänta någon vecka på arbetsskorna som då var av annan typ och modell än den som 

brukade tas hem av skolan. På gymnastiken är det två el-klasser samtidigt, med totalt 24 

pojkar och två flickor. Karin tycker att det funkar bra då hon tycker att många flickor är så 

”fjolliga” på gympan. Deras gymnastiklärare utgår från varje elev vilket gör ”gympan” 

individanpassad. Då Karin började i första årskurs var det totalt tre flickor i klassen. Karin 

har aldrig upplevt att det är ensamt på skolan. Hon tycker att det är skönt med så få flickor, 

hon förklarar:  
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… Det blir inget skitsnack, bakom ryggen på en. Är det nånting så säger man det rakt ut, det är 

mycket skönare. 

Int: Om det skulle vart en majoritet av tjejer, hur skulle du tycka att det var? 

Karin: Nej jag skulle antagligen inte… Asså det skulle inte gjort nånting om man säger så, det 

hade varken blivit bättre eller sämre. Men jag tycker det är skönt att vi är så få ändå. 

Int: Du tycker det?  

Karin: Ja. 

Int: Är det det här med skitsnack, som är mindre då eller? 

Karin: Ja väldigt mycket sånt. Jag menar man har liksom hållt på med det där skitsnacket i nie 

år redan. Så det… Man klarar sig ganska bra utan det. 

Int: Killarna har inga nackdelar så där? 

Karin: Jo jo självklart! 

Int: Men dom är inte lika jobbiga eller? 

Karin: Jo men dom är… Visst är dom jobbiga, men det är ju alla människor. Jamen dom kan va 

lite så här gnälliga och… så där. Men, hellre det. 

 

Frida berättar att en del pojkar i klassen har uppfattningen att ”tjejer inte kan” vilket hon 

kan tycka är lite irriterande. Sin praktik har hon bara positiva upplevelser, de berömmer 

henne och säger att hon är duktig. Hon tycker praktiken är det roligaste som finns. Vi 

kommer in på arbetskläder och hon nämner att de inte är så anpassade till kvinnor. Vidare 

säger hon att de fick prova herrstorlekar som fanns från 46 och uppåt. Det fanns skor även i 

hennes storlek att prova ut, det fanns från 37 och uppåt. Det hon tycker är jobbigt i skolan 

är mer personligt, att hon inte är van att arbeta praktiskt, därför försöker hon att träna upp 

det. Hon upplever att hon utvecklats en hel del och är förvissad om att hon kan bli ännu 

bättre. Då jag frågar Frida om hon känt sig ensam som flicka svarar hon ja. Hon menar 

dock att det inte beror på att hon är flicka utan att hon inte har så många kompisar i klassen 

och inte känner de andra särskilt väl. Hon upplevde ensamheten mest då hon började, nu 

umgås hon väldigt mycket med den andra flickan i klassen. Pojkarna anser hon att det är 

svårare att få kontakt med. Detta tror hon beror på att de inte har så mycket gemensamt och 

syftar på att de flesta eleverna bor i närheten av utbildningsorten vilket inte hon själv gör. 

Hon ser dem alltså bara i skolan och ej på fritiden. På rasterna brukar de flesta sitta vid sina 

datorer vilket hon tror bidrar till att det är svårt att lära känna varandra. 

 

Fanny anser inte att hon har upplevt något som hon tycker är jobbigt. Jag frågar henne om 

omklädningsmöjligheter. Hon menar att det kanske borde ordnas med separata 

omklädningsrum på skolan så att man slipper att låsa in sig på toaletten för att byta om.  
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Fanny har inte upplevt någon ensamhet som flicka. Hon berättar att hon har bra kontakt 

med klasskompisarna, särskilt med hennes före detta pojkvän i klassen och så den andra 

flickan i klassen. Fanny och den andra flickan fick bra kontakt från första början och de 

umgås flitigt både under skoltid och på fritiden. Hon berättar att det kan vara lite jobbigt att 

höra ”killars tjat hela tiden”. 

 
Int: Det blir en extra stark kontakt mellan er tjejer? 

Fanny: Ja, det blir det. Man orkar ju inte med att höra alla killars tjat hela tiden, dom ba ”åh 

tjejer tjejer tjejer vi måste ha hit mer tjejer” och dittan och dattan. Vi tröttnade på det ganska 

fort att dom snackar så där. Man kan höra så här illvrål i korridorerna eller därute på planen 

och sen i klassrummen sen nerifrån eeh.. rummet där dom hänger upp alla jackor och det hör 

man vrål. Rektorn sprang ner en gång, hon ba ”Är det nån som dör, är det nån som dör?” Då 

var det en kille i min som klass som skrek ut ”Det finns inga tjejer på det här klostret, jag håller 

på att bli galen!” 

 

På Lenas praktikplats har det varit strul med att få fram arbetskläder samt verktyg. Hon 

berättar att det på hennes senaste praktikplats tog två veckor för att få verktyg. Hon 

fortsätter: ”det är inte så lätt att göra nånting om man inte ens har en skruvmejsel”. Hon 

förklarar att det inte är likadant på alla praktikplatser utan att detta varierar. Lena tycker att 

hennes studiekamrater är både snälla och hjälpsamma. Det visar sig att Lena är den som har 

hand om både kaffekassan och travkassan. Det är för det mesta hon som sätter på kaffet, 

men hon betonar att det är självpåtaget. Om någon skulle fordra att hon skulle göra det hade 

hon tvärtom inte alls gjort det, i protest. Hon retar sig dock på att övriga inte hjälper till att 

torka och städa av på fredagarna. Det hjälpte inte att hon sa till de övriga kurskamraterna. 

Men då hon till slut blev riktigt irriterad på detta så röt lärarna i och sedan dess har det 

blivit mycket bättre. 

 

Linda nämner att det finns två till fyra manliga elever på utbildningen, som har 

fördomsfulla åsikter om kvinnor. Linda uppfattar det som om de inte anser att kvinnor har 

på utbildningen att göra. Dessa män som är mellan 25 och 30 år, gör enligt henne ”simpla 

uttalanden” om vad män respektive kvinnor kan och inte kan. Hon fortsätter: 

 
…dom var verkligen inkörda, programmerade. Och unga män som man tror idag att… Ofta är 

det dom äldre som är mer vidsynta tycker jag än vad dom unga männen är idag, jag vet inte 

varför, varför det är så men vi har blivit ännu mer inprogrammerade med det här manligt och 

kvinnligt tycker jag än vad det har varit när jag var barn. Vi får hoppas det svänger igen! 
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Vidare påpekar Linda att de flesta eleverna på utbildningen, närmare 90 % är ”väldigt 

schysta”, vilket hon menar uppväger det hela. Hon tillägger dock: 

 
Det ska man ju va beredd på att det finns säkert en och annan sån ute också ju. Då får man 

bara. Bara försöka liksom göra sitt jobb och göra det bra och sen så skita i vad den personen 

tycker helt enkelt. Tycker jag. Man måste inte göra sig till för den eller, känna det att alla måste 

älska en. Alltid. Det går ändå bra. Det är okej liksom ändå. 

 

Fysiska begränsningar 

Både Klara, Karin och Fanny påpekar att de är lite kortare i längd, då jag tar upp frågan om 

det finns några begränsningar fysiskt i elektrikeryrket med tanke på att de är kvinnor. Karin 

tillägger att hon önskar att hon vore lite längre och lite starkare, men att hon förmodligen 

kompenserar det på något sätt. Fanny menar att man alltid kan klättra ett snäpp högre på 

stegen om man är kort. Hon är osäker på om hon skulle klara av att sätta upp en stor tung 

armatur i tak, men säger att det går att börja träna på gym eller liknande för att bli starkare. 

Frida menar att hon inte har känt av att längden skulle vara något problem, eftersom hon är 

en och sjuttio lång. Hon fortsätter: 

 
Det är ju en fördel att va kort för då sträcker man ju inte på sig i onödan. Utan det är dom 

längre som oftast drabbas, dom använder ju inte stegen när dom borde använda stege och så 

vidare, så det är ju dom som drabbas egentligen. Så det är ju ganska bra att va kort då får man 

oftast ha stege! 

 

När det gäller styrka menar Frida att man som kvinna kanske inte kan lyfta lika mycket som 

män då de har mer muskelmassa. Hon nämner exempel på praktiken då hon fått hjälpa till 

med att lyfta järnstänger och menar att de andra elektrikerna inser de begränsningarna. ”Det 

förstår ju dom som man är hos att, man kan ju inte lyfta precis allt.” 

 

Lena anser att visst är man som kvinna lite klenare men att man även kan underlätta genom 

att ha en annan teknik. Hon berättar att hon använder fötterna för att böja riktigt grova och 

stela kablar.  Hon menar att man nog måste vara rätt envis också. Fanny har inte upplevt 

några begränsningar fysiskt hittills, men är inställd på att det kan vara tunga saker som 

jättegrova kablar. Hon påpekar dock att det finns hjälpmedel som underlättar 

kabeldragningen. Hon anser att man också kan ta hjälp av varandra och tycker samtidigt att 

det är kul att ta i lite grann. 

 



 58

5.3 Sammanfattande resultat 
Jag kommer här att sammanfatta resultatet från både enkät- och intervju-undersökningarna. 

Jag har valt att dela in avsnittet i tre delar: programval, skolsituation samt könsskillnader & 

jämställdhet. 

 

Programval 

Majoriteten av respondenterna på den gymnasiala utbildningen hade kommit in på sitt 

förstahandsval och de uppger som orsak till sitt programval att de gillar att arbeta praktiskt 

samt att de anser att det är roligt och intressant. Några har valt mellan bygg och el men 

kommit fram till att elektrikeryrket inte är lika fysiskt krävande. Många av kvinnorna som 

går elektrikerutbildningen på Lernia förklarar att de valt detta på grund av intresse och 

några säger och att det är ett rörligt och självständigt yrke.  

 

Flickorna på de kommunala skolorna upplever sitt programvalsbeslut med blandade 

känslor, såsom roligt, nervöst, spännande och jobbigt. En av eleverna på en fristående skola 

upplevde en viss osäkerhet i början, de två övriga har inte tänkt så mycket på beslutet. 

Några av kvinnorna på Lernia ser yrkesvalet som en utmaning och en del uttrycker en klar 

målmedvetenhet.  

 

De flesta anser att utbildningen stämt med de förväntningar de haft innan. Av elever på 

kommunala skolor som inte anser att förväntningarna infriats nämns att det var svårare, för 

slappt eller tråkigare. En av eleverna på en fristående skola menar att skolan lovat mer än 

den kunnat infria. Två elever anser att deras förväntningar stämt bra överens med vad de 

trott innan skolstarten. Bland kvinnorna på Lernia finns olika åsikter, som att det är bättre 

eller för lite praktiska övningar än vad kvinnorna förväntat.  

 

Några av de flickor som ångrat sitt programval på de kommunala skolorna, förklarar att de 

ändrat sina framtidsplaner eller att de upplever att det är jobbigt eller ensamt. 

En av flickorna på friskolorna har ibland funderingar på om hon valt rätt men anser 

samtidigt att hon fått lära sig mycket. De kvinnor på Lernia som har ångrat sig tar upp 

kombinationen barn och familj kontra heltidsstudier, svår teori, och fysiskt tungt arbete. 

 

Majoriteten av flickorna/kvinnorna avser att efter avslutad utbildning arbeta inom 

elbranschen. Några flickor på de kommunala skolorna tänker fortsätta att studera. En elev 

på en fristående skola tänker bli matematiker och de övriga tänker arbeta som elektriker. På 
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Lernia tänker samtliga kvinnor börja arbeta som elektriker, men några tänker sedan fortsätta 

med att fortbilda sig.  

 

De flesta på de gymnasiala elprogrammen menar att de fått stöd ifrån någon från familjen 

och att stödet bestått i uppmuntran och positiva kommentarer. Även hälften av kvinnorna 

på Lernia menar sig fått stöd ifrån människor i deras omgivning i form av uppmuntran.  

 

Det finns flest elever på de kommunala skolorna som är äldst ibland sina syskon. Bland 

fristående skolelever är det jämt fördelat och bland kvinnor på Lernia finns det några fler 

sistfödda, alltså yngst i syskonskaran. Mer än hälften av respondenterna har någon 

elektriker i släkt eller bekantskapskrets. Tio elever vet om någon kvinna som arbetar inom 

ett mansdominerat yrke. Av de elever som anser att de blivit påverkade av någon uppger 

elever på kommunala skolor kompisar (mest pojkar), pappor och syskon. En kvinna på 

Lernia uppger familjens påverkan.  

 

Skolsituation 

De flesta respondenter trivs i skolan, bland elever på kommunala skolor tas till exempel 

upp att flickorna får mer uppmärksamhet och blir bättre behandlade. Någon menar att detta 

kan göra det svårare att bli accepterad i klassen. Någon flicka anser att lärarna kan vara 

könsdiskriminerande. En elev har av lärarna tilldelats en mammaroll där lärarna lite på skoj 

menar att hon ska se till de övriga pojkarna i klassen. Bland eleverna på fristående skolor 

nämns att lärare kan ha en negativ attityd till de kvinnliga eleverna. Kvinnorna på Lernia 

har en positiv uppfattning och någon tycker att kvinnor till och med har vissa fördelar på 

utbildningen. 

 

Några elever på kommunala skolor beskriver att en del pojkar i klassen har en negativ 

attityd till dem, att de till exempel inte tror att flickorna klarar av arbetet. Samtidigt menar 

några flickor att det är positivt med pojkar i klassen och uttrycker negativ kritik om flickor 

såsom, skitsnack, avundsjuka och tjafs. Elever på fristående skolor nämner till exempel att 

man som flicka kan bli åsidosatt av lärare och att vissa elever misstror flickornas förmåga 

att klara av yrket. Samtidigt förekommer synpunkter på att det är en fördel med pojkar i 

klassen då det inte är något skitsnack. Kvinnorna på Lernia tycker att det kan var lite 

ensamt, att män snackar fotboll och en del som är fler kvinnor på utbildningen tycker att det 

blir extra bra gemenskap mellan dem. En kvinna har upplevt att hon på en praktikplats inte 

har fått göra någonting då elektrikerna på den arbetsplatsen inte trott att hon klarat av 
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arbetet. Några kvinnor uttrycker önskemål om att kunna arbeta som elektriker på 75 % för 

att kunna få mer fritid. En kvinna vill även gå utbildningen på 75 %.  

 

Respondenterna ger många svar på hur man ska förbättra utbildningen. Elever på 

kommunala skolor nämner information till högstadieelever, kvinnliga förebilder, gympa 

med flickklasser. Någon önskar bra modeller på ”kvinnoarbetskläder”. Elever på fristående 

skolor nämner omklädningsrum för flickor, eliminera lärare med negativ inställning till 

flickor. Kvinnor på Lernia nämner önskemål om mer praktik och praktiska övningar, mer 

verktygskännedom, ta bort lärare som är pessimistiska över kvinnors framtida yrkesval, 

lärarna ska sluta säga ”kom igen nu grabbar” då det även finns kvinnor som går på 

utbildningen. En kvinna anser att det saknas exempel på kvinnliga elektriker i läromedel 

och undervisning, det talas bara om elektrikern som ”han”. 

 

Könsskillnader & jämställdhet 

När det gäller upplevda könsskillnader under uppväxten nämns från elever på kommunala 

skolor orättvis behandling av pojkar respektive flickor samt olika förväntningar på pojkar 

respektive flickor. En flicka på en fristående skola menar att flickor förväntas vara tysta 

medan pojkar tillåts göra mer. Kvinnor på Lernia tar upp att pojkar får leka mer medan 

flickor får hjälpa till mer hemma. Många av respondenterna anser att det är viktigt med 

jämställdhet. Det tas upp att ”alla är lika mycket värda” och ”lika lön för lika arbete”. 
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6 Diskussion 
Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på vilka faktorer som styr flickors/kvinnors 

val att studera på elprogrammet/elektrikerutbildningen. Vidare är syftet att undersöka hur 

de upplever sin situation på skolan samt hur de ser på könsskillnader och jämställdhet 

Av de enkätsvar jag fick är mitt intryck att en del av respondenterna är mer knapphändiga i 

sina skriftliga svar. Jag fick dock fram en hel del data och hade möjlighet att få en djupare 

information från sex respondenter i intervjusamtalen.  

6.1 Metoddiskussion 
De två metoderna enkät och intervju har övervägande gett samma resultat. Enkäten har gett 

en mer övergripande bild med både kvantitativa och kvalitativa resultat medan intervjuerna 

fördjupat bilden och lett till kvalitativa resultat som styrkt enkätmetodens kvalitativa del.  

 

Det är inte alltid lätt att formulera frågor som ger svar på det man efterfrågar. Det gäller 

frågan om varför de valde elutbildningen, där respondenterna exempelvis svarat på grund 

av intresse. Det jag hade önskat var att få en djupare liggande förklaring och veta varför det 

är intressant. Vid en genomgång av enkätfrågorna kontra svaren finner jag även att det 

förekommer mer information i svaren än den som efterfrågas. Detta kan särskilt ses i fråga 

7, om hur de upplevde sitt programvalsbeslut. I svaren på denna fråga tar många 

respondenter inte enbart upp upplevelsen kring sitt programvalsbeslut utan beskriver även 

hur det var den första tiden i skolan och är i nutid. 

 

Det finns en fara att respondenternas svar främst vid intervjumetoden kan ge en viss 

skevhet beroende på hur jag som intervjuare ställer frågorna (tonfall m.m.). Detta för att 

respondenterna då kan vilja ge de svar som förväntas. Detta har jag varit medveten om och 

försökt att undvika genom att söka vara så neutral som möjligt. Då frågorna i sig kan ha 

varit ledande så kan detta ha lett till viss skevhet då respondenten tror sig svara med ”rätt” 

svar.  

6.2 Resultatdiskussion 
Programval 

Vi har i vårt land möjligheter att välja utbildning och yrke oavsett kön. Men som statistiken 

visar, ser könsfördelningen mellan programmen väldigt ojämn ut. Elprogrammet är bland 

de program som har flest manliga studerande (Skolverket, 2002, s. 34). Varför väljer då 

flickorna/kvinnorna att gå elektrikerutbildningen? Av mitt resultat framkommer att 

flickorna/kvinnorna valt utbildningen för att det är intressant, roligt och leder till ett 
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praktiskt yrke. Jag anser att flickorna har en hög motivation till att gå el då majoriteten av 

flickorna kom in på sitt förstahandsval. De bryter könsmönstret genom att gå mot strömmen 

vilket jag påstår förstärker intrycket av att dessa flickor är starkt målinriktade. Detta styrks 

också av en tidigare undersökning (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 30). Även kvinnorna 

på Lernia förefaller vara målinriktade, några ser det som en utmaning att gå utbildningen. 

De flesta har som mål att bli elektriker och det målet är starkare än vårt samhälles 

könsuppdelning i manligt och kvinnligt. Enligt min mening kan detta tyda på att dessa 

flickor/kvinnor inte är så starkt könsbundna i typiska kvinnoroller (Davies, 2003, s. 160). 

Flickorna/kvinnorna ser trots mansdominansen elektrikeryrket som en möjlighet.  

 

Det förefaller som att könsbundenheten har blivit mindre stark bland vissa av flickorna då 

dessa har tillåtits att syssla med teknik (som har en manlig könsstämpel) i hem och skola. 

Denna tankegång stöds av Skogh och Aurell (Skogh, 2001; Aurell, 1999). Det framgår 

exempelvis av resultatsvaren, att en del pappor/kompisar/lärare har gett dem inblick i 

teknik/elektrikeryrket och att attityden har varit öppen både i hem och skola. På så sätt har 

teknikens värld, detta så kallade manliga område, avdramatiserats och fått form. Tekniken 

har på så sätt blivit greppbar och därmed öppnat för könsöverskridande val vilket Skogh 

påtalar och jag instämmer i (2001, s.251). Det positiva bemötande de fått från föräldrar, 

lärare eller andra, leder enligt vissa forskare till ett ökat självförtroende (Magnusson, 2002, 

s. 58). Detta kan alltså öka flickornas tilltro till sin egen förmåga att klara av en el-teknisk 

utbildning. Värt att notera är att en av respondenterna, Frida, enligt hennes pappa knappt 

”hållit i en skruvmejsel innan”.  Hon synes därför ej ha varit bekant med den 

tekniska/praktiska biten tidigare förrän hennes intresse för el väcktes under högstadiet. Att 

hon trots allt valde el, förefaller bero på att hon haft en öppen attityd till ”andra-könet-

möjligheter” (Davies, 2003, s. 153). Exempelvis var brandman ett av hennes drömyrken 

som liten. Under högstadietiden träffade hon på en elektriker som gav henne en inblick i 

yrket, hon blev då så pass nyfiken att hon beslutat sig för att välja el. Vad som orsakat 

hennes i unga år öppna attityd till typiska mansyrken har jag däremot ingen förklaring till. 

 

Några av kvinnorna på Lernia har tidigare erfarenhet i manliga yrken och vissa påtalar det 

positiva med att lönen är högre där än bland kvinnoyrken. Värderingen av olika yrken 

skiljer sig åt beroende på kön, då elektrikeryrket har en stark mansdominans syns här den 

”positiva” könshierarkisering, omnämnd hos Sundin (1996, s. 89). Jag menar att denna 

leder till att flickorna/kvinnorna hamnar i ett yrke med högre status eller värde, jämfört med 

om de valt ett yrke med stor kvinnodominans. Därför torde det för främst kvinnor som 
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tidigare arbetat inom manliga yrken vara lättare att välja elektrikeryrket än ett typiskt 

kvinnoyrke. De kvinnor som går på Lernias elektrikerutbildning verkar ha ett starkt fokus 

på att komma ut i yrkeslivet och börja arbeta. De respondenter som tidigare arbetat i typiska 

kvinnoyrken kan ha upplevt sämre arbetsförhållanden där och upptäckt fördelarna med att 

utbilda sig till ett manligt yrke som elektriker. 

 

Det är några flickor som ångrat sitt val och tänker utbilda sig till annat, såsom lärare, 

socionom med mera. Deras ändrade inriktning kan förklaras med att vuxenlivets verklighet 

skiljer sig från flickornas tidigare drömmar (Bjerrum & Rudberg, 1991, s. 301). Man söker 

sig enligt Bjerrum och Rudberg, från ett yrke som man varit intresserad av till ett yrke som 

är mer traditionellt kvinnligt.  

 

Det är intressant att se att flera flickor som inte ansett att de blivit påverkade av någon till 

sitt yrkesval, ändå nämner om personer som gett dem möjlighet att syssla med el och teknik 

under uppväxten. Jag anser att deras svar kan bero på att de tolkat ordet ”påverkan” som att 

någon påverkat dem genom påtryckning. Då över hälften av respondenterna har någon 

elektriker i släkt eller bekantskapskrets, kan det finnas orsak att tro att även detta haft visst 

inflytande över elevernas yrkesval.  

 

Det finns en liten majoritet av elever som är äldst bland sina syskon. König förklarar att de 

förstfödda är mer målmedvetna och vill nå framgång (1983, s. 14). Detta skulle kunna vara 

en bidragande anledning till deras val. Min undersökning visar en svag tendens som 

bekräftar en liten överrepresentation av förstfödda, dock endast bland de kommunala 

eleverna. Jag anser därför att det är ytterst osäkert om detta skulle vara en bidragande 

anledning till flickors/kvinnors val till elprogrammet/elektrikerutbildningen.  

 

Skolsituation 

Könsuppdelningen/segregeringen syns tydligt i yrken som elektriker, snickare och andra 

hantverkaryrken. Då man som dessa flickor/kvinnor går in på ett starkt mansdominerat 

område, blir de också mer synliga, som en katt bland hermeliner. Detta bekräftas av andra 

studier på mansdominerade program (Weiner & Berge, 2001, s.102; Nilsson Lindström, 

1998, s. 151). En del elever talar därför om svårigheter med att smälta in i klassen/gruppen. 

Vissa anser att läraren ska behandla dem som alla pojkar, då de anser att anpassningen 

annars blir svårare. Vissa nämner också om att de blir sedda med andra ögon och blir 



 64

betraktade som lite konstiga/speciella av lärare, kompisar och andra personer i 

omgivningen.  

 

Av vissa svar bland eleverna på de gymnasiala skolorna förefaller det som att somliga gör 

för mycket för att smälta in och därmed undertrycker sin rätt. Det gäller accepterandet av 

omklädning hos pojkarna, den negativa inställningen mot sitt eget kön och den mer positiva 

inställningen mot pojkar. Jag anser att den kognitiva dissonansen kan vara en bidragande 

förklaring till detta (Festinger, 1977, refererad i Hyltén, 1989, s. 86). Genom att flickorna 

hamnar i en värld av pojkar söker de smälta in genom att ha samma attityder som de tror 

pojkarna har, men möjligen mer extremt. Jag anser att en del elever heller inte vill att 

utbildningen ska anpassas till dem. Detta är ytterligare en förklaring vilken kan bero på att 

de känner mer samhörighet med pojkar och kanske även identifierar sig i högre grad med 

dem än flickor. En del har övervägande umgåtts med pojkar redan som små, då de helt 

enkelt föredrar att vara tillsammans med pojkar än med flickor. I samspelet med pojkarna är 

det möjligt att flickan skapat uppfattningar som inte är lika begränsade till det ena könet 

(Davies, 2003, 160; Magnusson, 2002, 72 ff.).  

 

När det gäller anpassning till könsrollerna ger resultatsvaren och intervjuerna en vink om 

några lärares attityd till att ge en flicka i klassen en ”mammaroll”. En roll som innebär att 

hon ska hålla ett öga på pojkarna i klassen, se till att de sköter sig o.s.v. Detta synes vara 

just för att hon är kvinna, men som hon påpekar gör lärarna detta lite på skoj. Sådana 

händelser tror jag sker beroende på att vi i samhället oftast har uppfattningen att kvinnor per 

automatik också ses som mamma-typer (Sundin & Berner, 1996, s. 9), med en roll som 

innefattar att hålla ordning och pyssla om andra. Även en kvinna på Lernia har en 

halvpåtagen, frivillig mammaroll, då hon har ansvar för kaffekassan och ofta fixar kaffet 

och städar. Hon accepterar inte rollen som given och agerar för att övriga elever ska ta sitt 

ansvar, vilket visar hennes medvetenhet och ifrågasättande kring könsstereotyper.  

 

 Att som flicka komma in i gruppen av pojkar kan vara svårt. Skolsituationen upplevs av 

vissa flickor som stundom ensam. Det märks av respondenternas svar att det ibland har 

varit jobbigt, främst vid skolstarten i ettan. Jag antar, som rapporten från AMS visar, att det 

är i ettan som de flesta flickor hoppar av (Vi är alla olika, Ds 1994:98 Utbildningsdepart-

ementet, s. 30). Enligt Skolverkets Rapport 223 påstås att de flesta avhopp generellt sker 

under det sista gymnasieåret (2002, s. 105). Men detta anser jag ej stämmer för kategorin 

flickor på elprogrammet där mansdominansen är cirka 98 %. Den kritiska punkten i deras 
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utbildning synes enligt resultatsvaren vara i inledningsskedet. Här finns en skillnad mellan 

flickorna och kvinnorna. Kvinnorna har mindre problem att komma in i gruppen, vilket jag 

anser har att gör med att de är fler på vissa skolor. Det är inte lika många av dem som är 

ensamma utan de kan vara en handfull kvinnor på samma utbildning samtidigt. Att vara fler 

kvinnor på samma plats gör enligt min åsikt att synen på dem inte blir lika udda utan mer 

normaliserad. De kan lättare identifiera sig och positionera sig till yrket genom interaktion 

med likakönade, det vill säga de får genom varandra förebilder/referenser som underlättar 

deras personliga identifikation med yrket (Davies, 2003, s. 160). Dessutom kan de i denna 

grupp stärka och stötta varandra, precis som en kvinna på Lernia påtalar och Malmborg & 

Sigfridson skildrar i ett liknande sammanhang (refererad i SÖ, 1975 s. 456 f).  

 

Det framkommer av respondenternas svar att en del blir ifrågasatta. De måste bevisa att de 

är duktiga eller till och med duktigare än pojkarna. På praktikplatser blir de inte alltid 

betrodda att utföra arbete. Enligt min mening kan det vara just omgivningens (andra elever, 

lärare och elektriker) ovana och erfarenhet av kvinnor inom gebitet som förklarar detta. 

Ovanan och avsaknad av tidigare referenser, gör omgivningen osäker på hur den ska agera 

(Weiner & Berge, 2001, s. 102). En del pojkar/män är även nedvärderande mot 

flickorna/kvinnorna, någon blir även betraktad som sexobjekt. Dessa attityder kan enligt 

min mening vara en konsekvens av att könen värderas på olika sätt, att kvinnans ställning 

anses lägre än mannens och på en del mäns brist på respekt för allas lika värde.   

 

Könsskillnader och jämställdhet 

Det torde i vårt svenska samhälle råda en medvetenhet kring förekomsten av orättvisa 

mellan könen, trots detta är det mindre än en tredjedel av respondenterna som anser sig ha 

upplevt någon orättvisa mellan könen under uppväxten. Detta kan bero på att de ”de facto” 

personligen inte har upplevt sig vara utsatta för någon köns-orättvisa. Men det kan även 

bero på ett förnekande av upplevd underordning eftersom man som kvinna då hamnar i 

underläge och då lätt kan ses som ett offer (Magnusson, 2002, 70 f). Det förefaller av 

resultaten som att flera vill påstå att de inte själva har upplevt någon orättvisa, men 

samtidigt tar de upp exempel på ojämställdhet. Vid en jämförelse mellan elever på 

kommunala skolor respektive Lernia så är det betydligt högre andel av kvinnorna på Lernia 

som menar sig ha upplevt orättvisor mellan könen under uppväxten. En förklaring till detta 

kan vara att dessa i vuxen ålder, har en mindre benägenhet att acceptera könsskillnader. 
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Majoriteten anser att jämställdhet är en viktig fråga. Samtidigt visar svaren att många 

likställer jämställdhet med jämlikhet då de tar upp allas lika värde och att lika arbete ska ge 

lika lön. Vissa respondenter påtalar i samband med jämställdhet könens olika fysiska 

betingelser (biologiska), som att kvinnor inte är lika starka som männen, vilket enligt 

Schömer är utgångspunkten för jämställdhet (2003, s. 98 ff.). De fysiska begränsningarna 

återkommer i intervjuerna och flera av respondenterna påtalar kvinnors mindre 

muskelmassa och något mindre längd som något de är medvetna om. Samtidigt som de 

upplever begränsningar så ser de också möjligheter att klara av arbetsuppgifter genom 

exempelvis användandet av hjälpmedel (verktyg, stege) samt annan teknik. Tittar man på 

elevers svar under programval framgår att några stått och vägt mellan att gå bygg och el. De 

har då delvis angett att elektrikeryrket är mindre fysiskt tungt än snickare o. dyl. som 

förklaring till sitt yrkesval.  

 

Under intervjuerna framkom att några upplevt negativa attityder från en del pojkar/män 

(elever, lärare, fackmän). Då många även nämner det motsatta finner jag att detta inte är 

något generellt utan snarare godtyckligt. De negativa attityderna synes bestå av 

utestängande, det vill säga man pratar inte med flickan/kvinnan och man anser inte att 

flickor/kvinnor ska finnas inom elyrket utan att dessa har hamnat ”fel”. Samt misstro, man 

lyssnar inte till flickor/kvinnor och man tror inte att flickan/kvinnan klarar arbetsuppgifter. 

Båda dessa attityder menar jag har sin orsak i det normgivande könsmönstret i samhället 

och i grunden det värde som tillmäts respektive kön. De utsätts för det 

könskategoriuppehållande arbetet som beskrivs i boken ”Hur flickor och pojkar gör kön” 

och betraktas som avvikande (Davies, 2003, s. 173). 

 

Lärares attityd till flickor är ett viktigt bidrag till elevernas skolsituation hävdar Wernersson 

(1995, s. 19). Av min undersökning framkommer att några respondenter har upplevt en 

negativ attityd från lärare. Detta är enligt min mening allvarligt då vi som lärare enligt Lpf-

94 ska beakta varje människas egenvärde och förmedla en jämställd syn mellan män och 

kvinnor (Lpf, 1994, s. 5). Jag anser att lärarens attityd till eleverna har betydelse för hur 

flickorna/kvinnorna blir accepterade bland övriga elever då läraren också innehar en 

ledarroll.  

 

Skolan bör i undervisning och ämnesinnehåll aktivt sträva efter att ta hänsyn till båda könen 

(Lindström Nilsson, 1998, s. 142). Enligt Berg skiljer sig män och kvinnor åt då kvinnor 

har större krav på att se nyttan med arbetet (Berg, 1996, s. 48 ff.). Kvinnor efterfrågar även 
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i högre grad än män en helhet i ämnesinnehållet (Wernersson, 1995, s. 13). Av resultatet 

kan jag inte se att respondenterna ger uttryck för några brister i undervisningen förutom när 

det gäller anmärkningar om avsaknaden av kvinnliga elektriker som exempel i 

kurslitteraturen och några lärares exkluderande tilltal som ”kom igen nu grabbar!”. 

 

Teknik och genus 

Teknik är könsidentitetsskapande enligt Östlund och då elektrikeryrket domineras av män, 

har det följaktligen en manlig stämpel (1996, s. 83; Berg, 1996, s. 43). Detta leder till 

konsekvenser för de flickor/kvinnor som väljer att utbilda sig till elektriker eftersom 

genussystemets ena princip är segregering enligt Sundin (1996, s. 89). Den manliga 

könsstämpeln skapar en polarisering som Mellström redogör för, vilken innebär att om 

elektrikeryrket är manligt så kan det inte samtidigt vara kvinnligt (1996, s. 135). Det finns 

alltså ett samband mellan teknik och genus. Då teknik betraktas som en del av männens 

identitet får det till följd att kvinnor ses som malplacerade vilka måste förändras för att 

passa in. Detta kan enligt min mening även göra att flickorna/kvinnorna försöker skapa 

förklaringar som legitimerar varför de går utbildningen. Enligt Mellström finns det en syn 

på män som tekniskt kompetenta som leder till att man ser på kvinnor som tekniskt 

inkompetenta (1996, s. 135). Denna syn kan vara en bidragande orsak till att 

flickorna/kvinnorna på elektrikerutbildningen ibland blir ifrågasatta och sedda med misstro. 

 

Förslag till vidare forskning 

En intressant fördjupning vore att gå vidare med att göra en studie om de flickor som 

hoppat av elprogrammet för att undersöka varför de hoppat av, vad de haft för 

förväntningar och hur de upplevt sin skolsituation. Det vore även intressant att göra en 

studie med klassrumsobservationer bland flickor som går första året på elprogrammet, och 

intervjua både lärare och elever ifråga om könsskillnader och förhållningssätt till kvinnliga 

elever. 

 

Jag vill avslutningsvis beröra respondenternas mångskiftande svar och belysa att det med 

säkerhet inte finns en förklaring utan flera till deras val och upplevelser då varje person har 

sin unika bakgrund, förvisso inpräglad i aktivt samspel med sin omvärld.   
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Bilaga 1 Mejl till Lernia 
 
 
Hej!  
Jag heter Agnetha Andersson och läser till yrkeslärare vid Linköpings universitet. Jag har 
tidigare jobbat som elektriker i tio år och som lärare i två och ett halvt år. 
 
 Jag ska i höst skriva ett examensarbete (C-uppsats) som ska handla om varför tjejer väljer 
elprogrammets elteknikinriktning (elektrikerutbildning) och hur de uppfattar sin situation. 
För att kunna jämföra ungdomsutbildningen med vuxenutbildningen vill jag även 
undersöka Lernias elektrikerutbildningar och önskar att få veta:  
  
Antal kvinnor som just nu läser till installationselektriker: 
  
Antal män som just nu läser till installationselektriker: 
  
  
 Antal kvinnor som just nu läser till industrielektriker: 
  
 Antal män som just nu läser till industrielektriker: 
  
Jag vill alltså ha svar från er även om det inte skulle gå någon kvinna på just Er ort.Om Ni 
inte skiljer på installation respektive industrielektriker så vill jag ändå veta totalt antal av 
respektive kön som ändå läser till elektriker. Då jag vet att det hos er oftast går att börja när 
som helst under året så frågar jag endast efter antal just nu i oktober för att få veta ungefär 
hur fördelningen ser ut mellan könen. 
Jag tänker också skicka ut en enkät till de kvinnor som går. Enkäten kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga uppgifter som gör att man kan spåra elevernas identitet kommer 
att skyddas. De uppgifter som samlas in kommer endast att användas för 
forskningsändamål. Att medverka i denna enkätundersökning är helt frivilligt. 
Jag kommer att skicka denna enkät med snigelpost och hoppas att Ni har möjlighet att dela 
ut den. Jag skulle önska att ni ger mig namn på respektive elektrikerlärare så att jag kan 
skicka ut enkäterna till rätt person.  
  
Namn: 
postadress: 
 
Jag hoppas Ni vill besvara dessa frågor och ”replaya” dessa till mig. Skulle något vara 
oklart eller ni undrar över något får ni gärna mejla eller ringa: xxx-xxxxxx mobil: xxxx-
xxxxxx  
 
Tack för hjälpen! 
 
/Agnetha Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 Enkät till gymnasieskolor 
Till mentorer för årskurs 2 och 3 på elprogrammets 
elteknik-inriktning 
 
Bäste Mentor! 
 
Jag heter Agnetha Andersson och läser till yrkeslärare vid Linköpings universitet. 
Jag ska i höst skriva ett examensarbete som ska handla om varför tjejer väljer 
elprogrammet. Syftet är också att undersöka hur tjejer upplever utbildningen. Det 
finns statistik som visar att 42 procent av de tjejer som börjat på elprogrammet 
saknar slutbetyg/hoppar av. (Rapport 223 Efter skolan, Skolverket, Fritzes 2002).  
Det vore därför intressant att få reda på hur de tjejer som går på elprogrammet 
upplever sin situation. Då jag bara ska skriva en C-uppsats begränsar jag mig till 
att undersöka de som går på elteknikinriktningen. 
 
 Jag vänder mig därför till Er som är Mentor för en klass med en eller flera 
kvinnliga elever. Jag bifogar en enkät (med svarsbrev) som jag hoppas att Ni vill 
dela ut till den tjej som är elev i just Er klass. 
 
Denna enkät är utskickad till elprogram med elteknik-inriktning som har 
kvinnliga elever. Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 
uppgifter som gör att man kan spåra elevens identitet kommer att skyddas. De 
uppgifter som samlas in kommer endast att användas för forskningsändamål. Att 
medverka i denna enkätundersökning är helt frivilligt. 
 
 
Har Ni frågor kan Ni kontakta mig via mejl: agnan090@student.liu.se eller ringa 
på tel. xxx-xxxxxx, mobil:xxxx-xxxxxx. 
 
Med hopp om ett gott samarbete, 
 
 
 
Agnetha Andersson 
Lärarstuderande tillika elektriker               
 
 
 
Agnetha Andersson 
Adress: xxxxx. 
xxx xx LINKÖPING  
    
   



  

Till Dig, Tjej som går elprogrammets elteknik-inriktning 
 
 
Bäste Elev! 
 
Jag heter Agnetha Andersson och läser till yrkeslärare vid Linköpings universitet. 
Jag ska i höst skriva en C-uppsats som ska handla om varför tjejer väljer 
elprogrammet. Avsikten är också att undersöka hur tjejer upplever utbildningen. 
Det finns statistik som visar att 42 procent av de tjejer som börjat på 
elprogrammet saknar slutbetyg/hoppar av. (Detta står i Rapport 223 Efter 
skolan, Skolverket, Fritzes 2002).  
Det vore därför intressant att få reda på hur Du som tjej upplever Din situation.  
Jag hoppas att Du vill besvara frågorna i medföljande enkät och sedan lägga den i 
bifogat svarskuvert och posta till mig senast den 18 oktober (för att jag ska 
hinna bearbeta resultaten).  
 
Jag har själv gått el-utbildningen för cirka 15 år sedan och därefter jobbat som 
elektriker i cirka tio år. Jag har även under ett par år, jobbat som lärare på 
elprogrammet, men studerar just nu till yrkeslärare. 
 
Denna enkät ät utskickad till elprogram med elteknik-inriktning som har 
kvinnliga elever.  
Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga uppgifter som gör att 
man kan spåra Din identitet kommer att skyddas. Jag har märkt varje enkät med 
en siffra för att underlätta hanteringen och för att kunna återkomma till de skolor 
som jag ej får svar från. De uppgifter som samlas in kommer endast att användas 
för forskningsändamål. Att medverka i denna enkätundersökning är helt frivilligt. 
  
Har Du frågor får Du gärna kontakta mig via mejl: agnan090@student.liu.se eller 
ringa på tel. xxx-xxxxxx, mobil:xxxx-xxxxxx. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
Agnetha Andersson 
Lärarstuderande, Elektriker         
 
 
 
 



  

Enkät till tjejer på elprogrammets elteknik-inriktning 
 
Del 1. Frågor om Ditt programval 
 

1. Vilken årskurs går du? 
År 2          
 
År 3 
 

 
2. Hur trivs du med att gå på elprogrammet? 

Mycket bra 
 
Bra 
 
Varken bra eller dåligt 
 
Dåligt 
 
Mycket dåligt 
 

 
3. Valde du elprogrammet som förstahandsval? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Tycker du utbildningen stämmer med de förväntningar du hade då du valde? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Varför valde du att gå på elprogrammet? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. När bestämde du dig för att gå på elprogrammet? 

Markera ett svarsalternativ 
 

Efter ett studiebesök på elprogrammet 
 
Efter en informationsträff om elprogrammet 
 
Efter samtal med elev på elprogrammet 
 
Efter ett samtal med förälder 
 
Under min praotid.  
 
Efter samtal med studievägledaren 
 
 Annat:………………………………………………………………………………… 
 

 
 

7. Hur var det att besluta att gå elprogrammet med tanke på den mansdominans som 
finns inom yrket?  
Markera alla de svarsalternativ som stämmer med din uppfattning 

 
Spännande 
 
Jobbigt 
 
Roligt 
 
Annat:…………………………………………………………………………………… 
 

Beskriv gärna med egna ord hur du upplevde detta val, hur du tänkte och kände:  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………..………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Har du någon gång ångrat att du valde elprogrammet? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. Vad tänker du göra efter avslutad gymnasieskola? 
 

Jobba 
som:…………………………………………………………………………………….. 
 
Studera 
till:…………………………………………………………………………………….. 
 
Annat:………………………………………………………………………………………… 
 
 

10. Har du fått stöd ifrån familjen angående ditt programval? 
Markera alla de svarsalternativ som stämmer med din uppfattning 
 

Ja, av mamma 
 
Ja, av pappa 
 
Ja, av storasyster 
 
Ja, av storebror 
 
Ja, av lillasyster 
 
Ja, av lillebror 
 
Ja, av annan person 
 
Nej, inte alls 
 

Om ja: På vilket sätt har du fått stöd? ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11. Hur anser du att attityden till dig som tjej är på skolan? (lärare, elever, 
organisation, eller annat) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

12. Finns det något som du upplever är jobbigt med att gå på ett program med ojämn 
könsfördelning? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………........... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Del 2. Din bakgrund och uppväxt 

 
13. Markera vilka syskon du har växt upp med, samt antal: 
 

Storasyster Antal:……………………………………………………………………… 
 
Storebror Antal:……………………………………………………………………… 
 
Lillasyster Antal:……………………………………………………………………… 
 
Lillebror Antal:……………………………………………………………………… 
 
Jag har inga syskon 
 

14. Lekte du med pojkleksaker när du var liten? 
 

Ja, mycket 
 
Ja, lite 
 
Nej, inte alls 
 

 
15. Lekte du med flickleksaker när du var liten? 
 

Ja, mycket 
 
Ja, lite 
 
Nej, inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16. Har du, eller har du haft, någon elektriker i släkten eller bekantskapskretsen? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej 
 

17. Har du några kvinnliga förebilder som jobbar inom mansdominerade yrken? 
 

Ja 
 
Nej 
 

 
18. Är det någon som har påverkat ditt val av utbildning? 

 
Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nej.  
 

 
19. Har du upplevt någon orättvisa mellan könen under uppväxten? 

 
Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

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

20. Hur viktig anser du att det är att det råder jämställdhet mellan könen i yrkeslivet? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

21. Anser du att du är trygg i din identitet/dig själv? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Avslutande frågor: 
22. Är det något du som tjej skulle vilja ändra på om du fick utforma din utbildning? 

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

23. Är det något du skulle vilja tillägga? 
 
…………………………………………………………………………………………...…… 
 
…………………………………………………………………………………………….….. 
 
……………………………………………………………………………………..……….… 
 
……………………………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Efter att jag fått enkäterna besvarade, planerar jag att välja ut och intervjua ett par stycken 
elever för att få mer kunskap om detta ämne till min C-uppsats. Om du är intresserad av att 
delta i en intervju skriv ditt namn, telefonnummer och din adress här nedan.  
 
Namn: 
 
Telefon: 
 
Mejladress: 
 
 
 
Tack för att Du tog dig tid att fylla i enkäten! 
 
 
 
Agnetha Andersson  



  

Bilaga 3 Enkät till Lernia 
 
Till Ellärare på Lernias elektrikerutbildning 
 
Bäste Lärare! 
 
Jag heter Agnetha Andersson och läser till yrkeslärare vid Linköpings universitet. 
Jag ska i höst skriva ett examensarbete som ska handla om varför flickor/kvinnor 
väljer elprogrammet/elektrikerutbildningen. Syftet är också att undersöka hur 
flickor/kvinnor upplever ungdomsutbildningen respektive vuxenutbildningen. 
Det finns statistik som visar att 42 procent av de flickor som börjat på 
elprogrammet saknar slutbetyg/hoppar av. (Rapport 223 Efter skolan, 
Skolverket, Fritzes 2002).  
Det vore därför intressant att få reda på hur de kvinnor som går på Lernias 
elekrikerutbildning upplever sin situation. Då jag bara ska skriva en C-uppsats 
begränsar jag mig till att undersöka de som läser till installations- eller industri-
elektriker. 
 
 Jag vänder mig därför till Er som är Lärare för en klass med en eller flera 
kvinnliga elever. Jag bifogar en enkät (med svarsbrev) som jag hoppas att Ni vill 
dela ut till den eller de kvinnor som är elev/er i just Er klass. 
 
Denna enkät är utskickad till de elektrikerutbildningar inom Lernia som har 
kvinnliga elever. En liknande enkät är också utskickad till ett antal kommunala 
och fristående skolor som har elprogrammets elteknikinriktning. 
Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga uppgifter som gör att 
man kan spåra elevens identitet kommer att skyddas. De uppgifter som samlas in 
kommer endast att användas för forskningsändamål. Att medverka i denna 
enkätundersökning är helt frivilligt. 
 
Har Ni frågor kan Ni kontakta mig via mejl: agnan090@student.liu.se eller ringa 
på tel. xxx-xxxxxx, mobil:xxxx-xxxxxx. 
 
Med hopp om ett gott samarbete, 
 
 
 
Agnetha Andersson 
Lärarstuderande tillika elektriker               
 
Agnetha Andersson 
Adress: xxxxx. 
xxx xx LINKÖPING  
      



  

Till Dig, Kvinna som går elektrikerutbildningen på Lernia 
 
 
Bäste Elev! 
 
Jag heter Agnetha Andersson och läser till yrkeslärare vid Linköpings universitet. 
Jag ska i höst skriva en C-uppsats som ska handla om varför flickor/kvinnor 
väljer elprogrammet och elektrikerutbildningen. Avsikten är också att undersöka 
hur flickor/kvinnor upplever ungdomsutbildningen respektive 
vuxenutbildningen. Det finns statistik som visar att 42 procent av de flickor som 
börjat på elprogrammet saknar slutbetyg/hoppar av. (Detta står i Rapport 223 
Efter skolan, Skolverket, Fritzes 2002).  
Det vore därför intressant att få reda på hur Du som kvinna upplever Din 
situation på Lernia och dess vuxenutbildning.  
Jag hoppas att Du vill besvara frågorna i medföljande enkät och sedan lägga den i 
bifogat svarskuvert och posta till mig senast den 14 oktober (för att jag ska 
hinna bearbeta resultaten).  
 
Jag har själv gått el-utbildningen för cirka 15 år sedan och därefter jobbat som 
elektriker i cirka tio år. Jag har även under ett par år, jobbat som lärare på 
elprogrammet, men studerar just nu till yrkeslärare. 
 
Denna enkät ät utskickad till skolor (inom Lernia) som har elektrikerutbildning 
och som har kvinnliga elever. En liknande enkät har också skickats till gymnasiets 
elprogram, som har elteknik/elektrikerutbildning. 
 
Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga uppgifter som gör att 
man kan spåra Din identitet kommer att skyddas. Jag har märkt varje enkät med 
en siffra för att underlätta hanteringen och för att kunna återkomma till de skolor 
som jag ej får svar från. De uppgifter som samlas in kommer endast att användas 
för forskningsändamål. Att medverka i denna enkätundersökning är helt frivilligt. 
 
Har Du frågor får Du gärna kontakta mig via mejl: agnan090@student.liu.se eller 
ringa på tel. xxx-xxxxxx, mobil:xxxx-xxxxxx. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Agnetha Andersson 
Lärarstuderande, Elektriker         
 
 



  

Enkät till kvinnor på Lernias elektrikerutbildning 
(installation/industri) 
 
Del 1. Frågor om Ditt yrkesval 
 

1. Hur gammal är du? 
20-29 
 
30-39 
 
40-49 
 
50-59 
 
60-65 
 

 
 

2. Vilken inriktning läser du? 
 

Installationselektriker 
 
Industrielektriker 
 
Har ej bestämt mig ännu 
 

 
 
3. Hur trivs du med att gå på elektrikerutbildningen? 
 

Mycket bra 
 
Bra 
 
Varken bra eller dåligt 
 
Dåligt 
 
Mycket dåligt 
 

 
 

4. Hur länge har du gått på Lernias elektrikerutbildning? 
 

Mindre än 1 månad 
 
1-3 månader 
 
4-10 månader 
 
Mer än 10 månader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Tycker du utbildningen stämmer med de förväntningar du hade då du valde? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

6. Varför valde du att utbilda dig till elektriker? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

7. När bestämde du dig för att gå på Lernias elektrikerutbildning? 
Markera ett svarsalternativ 

 
Efter en informationsträff om Lernias elektrikerutbildning 
 
Efter samtal med elev på Lernia 
 
Efter samtal med studievägledare 
 
Efter ett samtal med arbetsförmedlare/handläggare 
 
Efter ett studiebesök på Lernia 
 
 Annat:…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Hur var det att besluta att gå elektrikerutbildningen med tanke på den 
mansdominans som finns inom yrket?  
Markera alla de svarsalternativ som stämmer med din uppfattning 

 
Spännande 
 
Jobbigt 
 
Roligt 
 
Annat:…………………………………………………………………………………… 
 

Beskriv gärna med egna ord hur du upplevde detta val, hur du tänkte och kände:  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………..………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. Har du någon gång ångrat att du valde elektrikerutbildningen? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

10. Vad tänker du göra efter avslutad utbildning?  
 

Jobba 
som:…………………………………………………………………………………….. 
 
Studera 
till:…………………………………………………………………………………….. 
 
Annat:…………………………………………………………………………………………
.. 
 
 

11. Har du fått stöd ifrån någon angående ditt yrkesval? 
 

Ja 
 
Nej 
 

Om ja: På vilket sätt har du fått stöd?  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

12. Hur anser du att attityden till dig som kvinna är på skolan? (lärare, elever, 
organisation, eller annat) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

13. Finns det något som du upplever är jobbigt med att gå på en utbildning med ojämn 
könsfördelning? 

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

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

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

 

 



  

Del 2. Din bakgrund och uppväxt 
 

14. Markera vilka syskon du har växt upp med, samt antal: 
 

Storasyster Antal:……………………………………………………………………… 
 
Storebror Antal:……………………………………………………………………… 
 
Lillasyster Antal:………………………………………………………………………. 
 
Lillebror Antal:………………………………………………………………………. 
 
Jag har inga syskon 
 

 
 
15. Lekte du med pojkleksaker när du var liten? 
 

Ja, mycket 
 
Ja, lite 
 
Nej, inte alls 
 

 
 

16. Lekte du med flickleksaker när du var liten? 
 

Ja, mycket 
 
Ja, lite 
 
Nej, inte alls 
 

 
 

17. Har du, eller har du haft, någon elektriker i släkten eller bekantskapskretsen? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej 
 

 
 

18. Har du några kvinnliga förebilder som jobbar inom mansdominerade yrken? 
 

Ja 
 
Nej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19. Är det någon som har påverkat ditt val av utbildning? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………….. 

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

Nej.  
 

 
 

20. Vad har du gjort innan du påbörjade el-utbildningen? 
 

Jobbat      Yrke/Bransch:………………………………….………………………………. 
 
Studerat   
Utbildning:……………………………………………………………………… 

 
 
 
 

21. Har du upplevt någon orättvisa mellan könen under uppväxten? 
 

Ja. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………….. 

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

Nej. Motivera ditt 
svar:……………………………………………………………………… 

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

22. Hur viktig anser du att det är att det råder jämställdhet mellan könen i yrkeslivet? 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 

23. Anser du att du är trygg i din identitet/dej själv? 
 

Ja 
 
Nej 
 
Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Avslutande frågor: 
 

24. Är det något du som kvinna skulle vilja ändra på om du fick utforma din 
utbildning? 

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

25. Är det något du vill tillägga? 
 
…………………………………………………………………………………………...…… 
 
…………………………………………………………………………………………….….. 
 
……………………………………………………………………………………..……….… 
 
……………………………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………………………………………………………….…. 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Efter att jag fått enkäterna besvarade, planerar jag att välja ut och intervjua ett par stycken 
elever för att få mer kunskap om detta ämne till min C-uppsats. Om du är intresserad av att 
delta i en intervju skriv ditt namn, telefonnummer och din adress här nedan.  
 
Namn: 
 
Telefon: 
 
Mejladress: 
 
 
 
Tack för att Du tog dig tid att fylla i enkäten! 
 
 
Agnetha Andersson 



  

Bilaga 4 Mejl till gymnasieskolor 
 
 
Hej!  
Jag heter Agnetha Andersson och läser till yrkeslärare vid Linköpings universitet. 
 
 Jag ska i höst skriva ett examensarbete (C-uppsats) som ska handla om varför tjejer väljer 
elprogrammets elteknikinriktning (elektrikerutbildning). För att kunna jämföra kommunala 
skolor med fristående skolor önskar jag att få veta:  
 
Antal tjejer i åk 2 på elteknik: 
Antal killar i åk 2 på elteknik: 
 
Antal tjejer i åk 3 på elteknik: 
Antal killar i åk 3 på elteknik: 
 
Jag tänker också skicka ut en enkät till de tjejer som går i 2: an och 3: an på 
elteknikinriktningen. Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga uppgifter 
som gör att man kan spåra elevernas identitet kommer att skyddas. Jag kommer att skicka 
denna enkät med snigelpost via deras mentorer och vill därför ha mentorernas namn om ni 
har tjejer på elteknik. 
 
Mentor i åk 2: 
Mentor i åk 3: 
 
De uppgifter som samlas in kommer endast att användas för forskningsändamål.  
Jag hoppas Ni vill besvara dessa frågor och ”replaya” dessa till mig. Skulle något vara 
oklart eller ni undrar över något får ni gärna mejla eller ringa: xxx-xxxxxx mobil xxxx-
xxxxxx 
 
Tack för hjälpen! 
 
/Agnetha Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 5  
Intervjuguide  
Ålder: 
Årskurs: 
 

1. Hur tycker du att det är att gå på elprogrammet? 
Kompisar 
Elever 
Lärare 
Miljö 
 
 

2. Hur ser du på: Könsroller och könsmönster? (Att en kvinna ska vara på ett visst 
sätt och en man på ett annat sätt.) 

Retat sig på könsorättvisor 
uppmärksammat dem i tidig ålder 
protesterat? 
 
 

3. Om du ser tillbaka på din uppväxt, finns det något du kan peka på där som 
påverkat ditt yrkesval? 

Familj 
Händelser 
 
 

4. Vad hade omgivningen för attityd till dig och dina planer på att gå el? 
Vilken attityd hade studievägledaren till dina planer att gå el? 
Vilken attityd hade dina föräldrar till dina planer att gå el? 
Vilken attityd hade dina kompisar till dina planer att gå el? 
 
 

5. Är det något som du vill ändra på i skolan, med tanke på att främja tjejer? 
Hur vill du ha undervisningen? 
Hur ska lärarna vara? 
Tjejgrupper? 
 

6. Har du som tjej, upplevt motigheter/svårigheter på något sätt, någon gång 
under gymnasietiden? 

Attityder, lärare, elever, APU-handledare, övriga 
Agerande, lärare, elever, övriga 
Tillgång till omklädningmöjligheter 
Arbetskläder, storlekar 
Gymnastiklektioner 
Ensamhet 
 

7. Upplever du som kvinna att det finns begränsningar fysiskt i det yrke du valt? 
Styrka 
Längd 
 
8. Har du något att tillägga? 

 




