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Fakta om undersökningen

• Intervjumetod: besökarundersökning, Face-to-face

Målgrupp: besökande ungdomar på Yrkes-SM 2018 i Uppsala

Fältperiod: 25 – 26 april 2018

Antal intervjuer: Ca 300

• Tidsjämförelser: Vid historiska jämförelser används data ur tidigare 

besökarundersökningar. 
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• Totalt sett har eleverna som besökt Yrkes-SM varit nöjda med upplevelsen och 

nästan 9 av 10 är positiva. 

• Fler besökare kan tänka sig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet efter sitt besök 

på Yrkes-SM (70% före besöket och 78% efter). Även osäkerheten kring 

yrkesutbildningar avtar under besöket. Elever i årskurs 7 har i allmänhet en mer 

positiv inställning till yrkesprogram än elever i årskurs 8. 

• Drygt 4 av 5 tillfrågade besökare är positivt inställda till yrkesprogram i 

allmänhet. Men trots att 3 av 4 grundskoleelever kan tänka sig att studera ett 

yrkesprogram på gymnasiet tror sig endast 1 av 4 faktiskt välja det. Killar är mer 

benägna att välja ett yrkesprogram än tjejer (35% respektive 18%). 

• Något som varit speciellt uppskattat var möjligheten att prova på olika yrken och 

i samband med det även få ökad kunskap om vilka olika program som finns, och 

inom vilka branscher eleverna kan arbeta i efter studenten. Det enda som 

upplevts negativt var avsaknaden av tydliga skyltar på området vilket gjorde att 

eleverna missade saker de var intresserade av. 

Sammanfattning
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16%

58%

17%

3%
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Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller
negativ

Ganska negativ Mycket negativ Osäker/vet ej Känner inte till vad
yrkesprogram är

åk7 åk8 Grundskoleelever totalt

Överlag är besökarna positiva till yrkesprogram, där andelen positiva och osäkra sjunker med ålder. 

Fråga:
Filter:

Vilken är din inställning till yrkesprogram på gymnasiet I allmänhet?
grundskoleelever 

Trots en mycket 
positiv inställning 

bland elever i åk7 kan 
man se att det finns en 
tydlig okunskap kring 

yrkesprogram.

Det finns en generellt 
positiv inställning till 
yrkesprogram bland 

besökarna. Drygt 3 av 4 
elever i åk7-åk9 anger att 
de är ganska eller mycket 

positiva.



Ungdomsbarometern AB © 2018

15%

61%

8%

3%

0%

8%

4%

17%

57%

21%

3%

0% 0%
2%

Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller
negativ

Ganska negativ Mycket negativ Osäker/vet ej Känner inte till vad
yrkesprogram är

Kommer Går

Framförallt andelen osäkra till yrkesprogram sjunker under Yrkes-SM

Fråga:
Filter:

Vilken är din inställning till yrkesprogram på gymnasiet I allmänhet?
grundskoleelever 
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Något färre besökare är positiva till yrkesprogram efter besöket jämfört med Yrkes-SM 2016

Fråga:
Filter:

Vilken är din inställning till yrkesprogram på gymnasiet I allmänhet?
grundskoleelever 

83%

11%

3%

74%

17%

3%

Positiv Varken positiv eller negativ Negativ

2016 2018

Förändringen kan bero 
på annan 

respondentsamman-
sättning eller regionala 

skillnader
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”Jag vet typ inget om gymnasiet så jag tänkte att 
program och linje var samma sak […] men det blir nog 

ett högskoleförberedande program för jag vill välja 
något estetiskt ämne och gå i skolan lite som vanligt”

Citat: Tjej, åk7
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Kan du tänka dig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet?

Fråga:
Filter:

Kan du tänka dig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet?
grundskoleelever 

91%

6%
3%

75%

14%
11%

76%

14%
10%

Ja Nej Osäker/vet ej

åk7 åk8 Grundskoleelever totalt

3 av 4 
grundskoleelever kan 
tänka sig att läsa en 

yrkesutbildning
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Fler kan tänka sig att gå ett yrkesprogram bland de som går än de som kommer

Fråga:
Filter:

Kan du tänka dig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet?
grundskoleelever 

70%

17%

13%

78%

13%

9%

Ja Nej Osäker/vet ej

Kommer Går
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Trots att 3 av 4 besökande grundskoleelever kan tänka sig att läsa ett yrkesprogram är det endast 1 av 4 som tror sig välja det

76%

16%

8%

76%

11%
13%

76%

14%

10%

Ja Nej Osäker/vet ej

Tjej Kille Total

Fråga:
Filter:

Till Vänster: Kan du tänka dig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet? Till Höger: Vad tror du att du att du kommer välja?
Kön (grundskoleelever) 

18%

48%

34%
35%

44%

21%

25%

46%

29%

Yrkesprogram Högskoleförberedande program Osäker/vet ej

Tjej Kille Total

Kan tänka sig ett yrkesprogram Vad man tror sig välja
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Endast drygt hälften av de besökande  
grundskoleeleverna som anger att de kan 
tänka sig gå ett yrkesprogram tror att de 
kommer välja det*

*rensat för andelen osäkra

46%
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Tror du att du kommer välja ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program?

Fråga:
Filter:

Vad tror du att du att du kommer välja?
grundskoleelever 

26%

29%

45%

24%

51%

26%
25%

46%

29%

Yrkesprogram Högskoleförberedande program Osäker/vet ej

åk7 åk8 Total
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Andelen som vill gå yrkesprogram ökar efter besöket samtidigt som andelen osäkra sjunker

16%

48%

36%

28%

46%

26%

Yrkesprogram Högskoleförberedande program Osäker/vet ej

Kommer Går

Fråga:
Filter:

Vad tror du att du att du kommer välja?
grundskoleelever 

Intresset för 
yrkesprogram ökar 
under besöket på 

Yrkes-SM.
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Varför väljer man inte ett yrkesprogram på gymnasiet?

• Eleverna anser att det är svårt att bestämma yrkesbana vid så ung 

ålder (15 år). De är rädda att begränsa sig framåt.

• Yrkesprogram anses vara ett otryggt val inför framtiden eftersom 

eleverna efter studenten inte är behöriga att direkt skola om sig om 

man inte trivs/lyckas inom sin valda yrkesbana. 

• Elever som vill ha en viss profilinriktning (ex. fotboll eller basket) 

saknar idag möjlighet att välja ett yrkesprogram trots stort intresse. 

• Många elever menar på att de inte fått information tidigare kring 

vilka olika typer av yrkesprogram som finns och vad det innebär att 

välja dessa i gymnasiet.

• Ett antal elever har redan en färdig framtidsplan som grundar sig i 

högre studier och saknar därmed intresse för yrkesprogram.

• Få grundskoleelever har kunskap kring möjligheterna att välja till 

högskolebehörighet på yrkesutbildningarna. 



Ungdomsbarometern AB © 2018

85%

16%

0% 0%

63%

37%

0% 0%

76%

24%

0% 0%

Mer positiv Oförändrat Mer negativ Vill inte svara

Tjej Kille Total

Hur har din inställning till att gå yrkesprogram påverkats efter ditt besök på Yrkes SM?

Fråga:
Filter:

Hur har din inställning till att gå yrkesprogram påverkats efter ditt besök på Yrkes SM?
Kön (Grundskoleelever) 

3 av 4 grundskoleelever i 
åk6-åk9 anger att de fått en 
lite eller mycket mer positiv 
bild av yrkesprogram efter 

att ha besökt Yrkes-SM.
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”Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja bli guldsmed, 
men jag hade ingen aning om att man kunde plugga till det 

redan på gymnasiet”

Citat: Tjej, åk8
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Under Yrkes-SM har jag fått bättre kunskap om…

46%

45%

33%

17%

14%

13%

2%

38%

37%

31%

39%

28%

15%

16%

6%

9%

21%

17%

9%

33%

24%

0%

2%

5%

18%

11%

11%

13%

0%

2%

2%

3%

28%

13%

29%

10%

6%

8%

6%

9%

16%

16%

Vilka yrkesprogram som finns

Olika yrken och branscher

Jobbmöjligheter efter ett yrkesprogram

Vad jag tycker är intressant

Utbildningsmöjligheter efter ett yrkesprogram

Vad jag vill göra i framtiden

Vad jag är bra på (egna talanger)

1 - Instämmer helt 2 - 3 - 4 - 5 - Instämmer inte alls Osäker/vet ej

Fråga:
Filter:

Under Yrkes SM har jag fått bättre kunskap om…
Grundskoleelever total
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Grundskoleelevers upplevelse av att besöka Yrkes-SM. Tjejerna är betydligt mer positiva än killarna 

41%

48%

10%

1%
0% 0%

25%

56%

18%

0% 0%
2%

35%

51%

13%

1%
0%

1%

5 - Mycket bra 4 - 3 - 2 - 1 - Mycket dåligt Vill inte svara

Tjej Kille Total

Fråga:
Filter:

Totalt sett, hur upplevde du besöket på Yrkes SM?
Kön (Grundskoleelever) 
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”Man får se hur det går till på riktigt! Jag hade ju aldrig 
åkt ut till en flygmekaniker och kollat hur de för gör att 

laga någon grej liksom, men det gör man ju här!”

Citat: Tjej, åk8
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Vad säger gymnasieelever på yrkesprogram?

• Många av eleverna på yrkesprogram uppger att de är nöjda med sitt 

utbildningsval. En anledning till detta uppges vara tryggheten i att bli 

anställd efter studenten. 

• De gymnasieelever som inte är nöjda med utbildningsvalet byter helst 

mellan olika yrkesutbildningar (ex. från frisörutbildning till 

handelsprogrammet, eller från lantbruk till fordon) än att gå över till 

ett högskoleförberedande program. 

• Gymnasievalet var utmanande för många, men det som främst lockat 

till att gå ett yrkesprogram är möjligheten att prova på olika 

yrkesområden inom en bransch innan man kommer ut i arbetslivet.

• Elever som går ett yrkesprogram anger att utbildningen passar bra för 

de som vill komma direkt ut i arbetslivet efter avslutade 

gymnasiestudier (både som anställd eller starta eget företag). 
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• Majoriteten av besökarna är positivt inställda till yrkesprogram överlag, och 

många uppger även att de kan tänka sig att gå ett sådant program på gymnasiet. 

Dock tror sig de flesta välja ett högskoleförberedande program (trots stort 

intresse för yrkesprogram) eftersom man vill ”säkra upp” inför framtiden. 

• Det finns en stor osäkerhet kring vad yrkesprogram egentligen är, vilket gör att 

dessa upplevs som otrygga framtidsval. Många elever är rädda för att begränsa 

sina valmöjligheter i framtiden vilket är främsta anledningen till att inte välja ett 

yrkesprogram. 

• En observation på plats, som inte syns i enkätdatan, var att väsentligt fler elever 

gjorde prova-på-aktiviteter och stod längre in i montrarna. Detta tyder på bättre 

aktiviteter och ökat engagemang bland besökarna. 

• Även om intresset för att gå yrkesprogram ökar under dagen, så minskar även 

andelen osäkra. Detta är en indikation på en studie- och yrkesvägledande 

funktion som går bortom bara intresset för yrkesprogram. 

• Jämfört med tidigare SM är andelen åk 7 elever bland besökarna högre och åk 9 

lägre. Detta kan dels påverka tidsjämförelserna, men innebär också att 

besökarna i genomsnitt har lägre förkunskaper kring gymnasievalet. Mot 

bakgrund av detta bör den studie- och yrkesvägledande delen av eventet stärkas. 

Reflektion

”Jag pluggar frisör just nu 
men ska byta till handels till 
hösten. Jag gillar att jobba 

med människor men har 
insett att jag inte kan se mig 

själv stå och klippa hår 
resten av livet.”

- Tjej, gymn. år1
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Kontakt

Ulrik Simonsson 
ulrik@ungdomsbarometern.se
073 527 02 72

Sofie Jonsson (ansvarig analytiker)
sofie@ungdomsbarometern.se
073 559 59 71
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