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Abstract
The aim of this thesis is to examine the intentions of high school students in theoretical 
programs in Luleå to start working immediately following their graduation as well as the factors 
affecting their intentions. The factors studied are attitudes, subjective norms, and perceived 
behavioral control, which, according to Icek Ajzen’s (1991) Theory of Planned Behavior, affect 
intentions towards behavior. A questionnaire was constructed in line with Icek Ajzen (2002) 
and answered by 50 students at Luleå Gymnasieby. All were finishing their last year in high 
school and were between 18 and 20 years old. The results show that attitudes, subjective 
norms, and perceived behavior control had a significant impact on the respondent’s intentions. 
The mean values of the direct measures on intentions show that the respondents had the 
intention to start working directly after high school. 

Keywords: High school students, theoretical program, start working directly after high 
school, Theory of Planned Behavior.



Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka intentioner gymnasieungdomar som går 
teoretiska program i Luleå har för att börja arbeta direkt efter gymnasiet samt vilka faktorer 
som påverkar deras intentioner. De faktorer som undersöks är attityder, subjektiva normer och 
upplevd beteendekontroll som, enligt Icek Ajzen’s (1991) teori om planerat beteende (TPB), 
påverkar intentionen till beteendet. Undersökningen genomfördes med en enkät utformad efter 
Ajzen’s (2002) instruktioner, vilken besvarades av 50 elever vid Luleå Gymnasieby. Alla 
respondenter gick sitt tredje, och avslutande, år på samhällsvetenskapliga programmet och var i 
åldern 18-20 år. Resultaten visade att attityder, subjektiva normer och upplevd 
beteendekontroll hade en signifikant påverkan på intentionen att börja arbeta direkt efter 
gymnasiet och att respondenterna hade intentionen till att börja arbeta direkt efter gymnasiet. 

Nyckelord: Gymnasieungdomar, teoretiskt program, börja arbeta direkt efter gymnasiet, 
Theory of Planned Behavior.       
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Inledning

Arbetets sociala betydelse
För de flesta tar arbetet upp den större delen av livet och många förknippar arbete med slit och 
något som aldrig riktigt tar slut. Trots att det är många som vill slippa att arbeta måste arbete 
vara mer än bara slit, annars skulle de som är arbetslösa inte bli så vilsna i tillvaron. I det 
moderna samhället är det viktigt att ha ett arbete, inte minst, för självkänslans skull. 
Arbetsbetingelserna kan vara dåliga och arbetsuppgifterna monotona, men ändå utgör arbetet 
en stabiliserande och strukturerande faktor i livet. Giddens (2007) menar att flera egenskaper i 
arbetet är relevanta i detta sammanhang:

- Lönen är viktig då pengar behövs för att individen ska kunna tillfredssälla sina behov. 

- Aktivitetsnivån i arbetet leder ofta till att individen får utöva sina olika färdigheter. Fast 
arbetet är rutinartat ger det ändå struktur åt tillvaron och absorberar energi. 

- Genom att arbetet skiljer sig från hemmet ger det variation i tillvaron. På arbetet kan 
individen göra annat än hemma. 

- Ett regelbundet arbete leder till en tidsmässig struktur, vilket ger en känsla av ordning 
och inriktning i vardagen oavsett arbetets kvalitet. Arbetslösa tycker ofta att det 
svåraste är ledan och kan bli apatiska. Då det finns obegränsat med tid betyder den inte 
lika mycket, vilket kan minska motivationen att ta vara på den. 

- Att arbeta ger ofta möjligheter att skapa sociala kontakter, vänner och bekanta som 
individen kan delta i olika aktiviteter tillsammans med. Arbetslösa brukar ofta förlora 
det sociala nätet som han/hon haft genom arbetet. 

- Den personliga identiteten stärks även av att arbeta genom känslan av stabil social 
identitet. Detta gäller framförallt för män då deras självkänsla ofta är nära kopplad med 
det ekonomiska bidrag det ger till hushållet. 

Då dessa egenskaper kommer med att arbeta menar Giddens (2007) att det inte är så konstigt 
att arbetslöshet kan undergräva en persons syn på sig själv och sitt eget värde.       

Identitet och arbete
Enligt Bauman (1999) har arbetet länge varit avgörande för individens sociala ställning samt för 
hans/hennes självuppfattning och har även haft en stor roll i identitetsskapandet. För att 
definiera sig själv refererade många till arbetsplatsen och yrkeskarriären var det som avgjorde 
om en människa har lyckats respektive misslyckats i livet. Att göra alla till arbetare ansågs vara 
ett recept för att komma till rätta med problem i samhället och att arbeta framställdes som 
normalt och att inte arbeta onormalt. Arbetet stod i fokus för den mänskliga identiteten och 
målet för individens livsprojekt rörde sig runt vilken typ av arbete individen valt eller tilldelats 
(Bauman, 1999). 

Enligt Bauman (1999) har arbetet förlorat sin ställning som en av de viktigaste delarna i 
identitetsbyggandet. Numera tycks arbetets värde bestämmas utifrån dess förmåga att skapa 
tilltalande upplevelser. Ett arbete som inte har förmågan att skapa denna tillfredsställelse anses 
vara utan värde. Trots att vissa arbeten alltid har ansets vara mer tillfredsställande för individen 
har även arbeten utan den egenskapen bidragit till att fylla en viktig funktion. Bauman (1999) 
menar att precis som konsumtion måste arbete vara intressant och dess utövare måste ha 
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variation, spänning och möjligheten till sensationsupplevelser. De som har ett sådant arbete 
ägnar gärna så många timmar som möjligt på sitt arbete och anses vara en framgångsrik elit. 
Arbeten som inte anses tillföra en sådan stimulans anses vara trista och uppfattningen är att 
ingen frivilligt vill ha ett sådant arbete (Bauman, 1999)

Yrkesfärdighet, arbetsplats och anställning har varit viktiga faktorer i skapandet av identiteten. 
Enligt Bauman (1999) var det mer vanligt förr med långvariga anställningar än det är 
nuförtiden. Att denna varaktighet är mer sällsynt kan innebära att den identitet som individen 
har måste vara mer flexibel, likt dagens arbetsmarknad, det vill säga då arbetsmarknaden är 
föränderlig måste även den sociala identiteten snabbt kunna förändras och vara öppen för nya 
inslag (Bauman, 1999). 

Övergången från skola till arbete
Att gå från skola till arbete är en stor förändring i en individs liv och i många avseenden går 
individen från ungdomsvärlden till vuxenvärlden. Detta är inte lätt med tanke på den höga 
ungdomsarbetslöshet som existerar idag. Övergången blir från ett institutionellt sammanhang 
till ett annat, men med andra normer och värderingar. Helt andra förväntningar uppstår då 
personen går från att ha tillhört en relativt homogen ungdomsgrupp till att bli en vuxen 
medlem i en arbetsgrupp där det är större åldervariation. Det finns några generella problem 
som måste lösas på den individuella nivån: 1) att kunna välja ett arbete 2) att tillägna sig rätt 
kunskaper för sitt framtida arbetsliv och 3) att anpassa sig till de regler och normer som gäller i 
arbetslivet, dvs. att gå från rollen som ung till vuxen (Arnell-Gustafsson, 1999). 

Att välja arbete är inte lätt, det gäller dels att välja en yrkesbana som går att försörja sig på, men 
som också känns som givande och intressant. Att bara välja ett yrke för att försörja sig är en 
värdering som allt färre ungdomar har. Att ha rätt kunskaper varierar mellan olika yrken och 
utbildningsnivåer, men två grova kategorier kan urskiljas: ämnesrelaterade och 
personlighetsrelaterade kunskaper. Ämnesrelaterade kunskaper är till exempel datakunskap, 
kunskap i matematik och språk samt kunskap i olika karaktärsämnen på gymnasiet. 
Personlighetsrelaterade kunskaper är till exempel social kompetens, kreativitet och 
självständighet (Arnell-Gustafsson, 1999). Ofta anses de personliga egenskaperna som viktigast, 
men betyg är något arbetsgivaren kan observera medan det är svårt att bedöma personliga 
egenskaper för någon som träder in på arbetsmarknaden utan några referenser (Åslund, 
Erikson, Nordström Skans, & Sjögren, 2006). En viktig komponent i övergången mellan 
utbildningssystem och arbetsliv är de eventuella skillnaderna mellan de regler och normer som 
gäller i de olika miljöerna och hur de unga hanterar och upplever dessa skillnader. En generell 
skillnad mellan livet som elev och livet som arbetstagare är att skolan tillåter mer misstag än 
arbetslivet. Skolan har ansvar för eleverna oavsett deras preferenser, medan arbetsgivare endast 
vill ha det bästa urvalet (Arnell-Gustafsson, 1999). 

Arbetsmarknaden genomgår många förändringar och arbetslivets ”fasta arenor” verkar mer och 
mer lösas upp. Förändringarna sammanhänger med de ökade flexibilitetskraven som pressats 
fram av informationsteknologin, internationaliseringen och andra snabba omvärldsförändringar. 
Vägen in i arbetslivet blir svårare för de mindre konkurrenskraftiga och längre än tidigare 
(Hagström, 1999). Svårigheten för unga att få arbete beror mycket på att arbetsmarknaden inte 
längre efterfrågar ungas och outbildades arbetskraft till följd av att de typiska ungdomsjobben 
har försvunnit. De branscher som erbjuder arbete för ungdomar är framförallt handeln, men 
även restaurang och storkök är viktiga arbetsgivare för ungdomar idag (Åslund et al., 2006).
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Tidigare forskning

Det viktiga i arbetet
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att följa upp 
riksdagens och regeringens ungdomspolitik och de arbetar bland annat med att ta fram 
uppgifter om ungas levnadsvillkor. Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en 
undersökning om ungas attityder samt värderingar och ett kapitel i rapporten handlar om ungas 
attityder och värderingar kring arbete (Ungdomsstyrelsen, 2003). 

Enligt denna studie ses arbete som en viktig del i vuxenblivandet och en av två respondenter i 
undersökningen instämmer i att när en individ kan försörja sig själv är denne vuxen. I 
undersökningen tas även upp att arbetets egenskaper kan tolkas på olika sätt. Det kan antingen 
ses som ett sätt att försörja sin fritid eller som ett sätt att skapa sig en identitet. Jämfört med 
tidigare liknande undersökningar som gjordes 1993 och 1997 har andelen individer som ser 
arbetet som en försörjning av fritiden ökat (Ungdomsstyrelsen, 2003).

För ungdomar i åldern 16-19 år är de viktigaste egenskaperna hos ett arbete god arbetsmiljö, 
trevliga arbetskamrater, bra chef/ledning, bra lön/löneutveckling och intressanta 
arbetsuppgifter. Efter detta kommer egenskaper som har med utveckling att göra, vilket främst 
handlar om personlig utveckling och möjlighet att utvecklas i arbetet (Ungdomsstyrelsen, 
2003).

Ungdomars attityder till arbete och vilka faktorer som påverkar
Det är nya krav och förväntningar på arbetsmarknaden och unga individer lever sällan upp till 
dessa krav. Arbetsmarknaden har förändrats från fokus på industriell produktion till fokus på 
information, media och kunskaper, vilket kräver högre utbildning. Med tanke på hur viktigt det 
är att individer arbetar för samhällets välfärd gjorde Lars Axelsson, Ingemar Andersson, Anders 
Håkansson och Göran Eljertsson (2005) en studie med syftet att undersöka och beskriva 
gymnasieelevers attityder till arbete och undersöka de faktorer som påverkar deras attityder 
med avseende på arbetsmoral, generella attityder till arbete, livskvalité, känsla av sammanhang, 
subjektiv hälsa och olika sociala aspekter. 

Slutsatsen var att sex huvudkategorier var viktiga för en positiv attityd till arbete: bra 
livskvalité, hög känsla av sammanhang, god hälsa, stöd från föräldrarna och positiva erfarenheter 
i skolan och arbetslivet. Enligt Axelsson et al. (2005) kan samhället genom kunskap om vilka 
faktorer som påverkar attityder till arbete bygga ett socialt stöd och uppmuntra ungdomar att 
arbeta för ett fortsatt fungerande samhälle. Kunskap om de olika dimensionerna ökar även 
förståelsen för vad ungdomarna går igenom i övergången från skola till arbete (Axelsson et al., 
2005).

Ungdomars förväntningar är beroende av deras utbildning 
Ulla Arnell-Gustafsson och Cecilia Sköld (1990) skriver i en rapport utgiven av Statistiska 
centralbyrån om hur ungdomar har olika förväntningar på arbetslivet beroende på vilken 
utbildning de har.

Ungdomar som har gått en yrkesutbildning på gymnasiet har genom denna redan kommit i 
kontakt med en möjlig arbetsinriktning och har därmed mer realistiska förväntningar på
yrkeslivet. De ungdomar som har läst en teoretisk gymnasieutbildning har inte på samma sätt 
som de som gått en yrkesutbildning kommit i kontakt med arbetslivet och många tänker sig 
dessutom en universitets- eller högskoleutbildning (Arnell-Gustafsson & Sköld, 1990). 



4

Ungdomarna från yrkesutbildningar har genom sin utbildning redan kunskaper inom något 
yrkesområde och kan således rikta in sig på detta område då de ska etablera sig på 
arbetsmarknaden. De från teoretiska program måste däremot gå någon form av 
vidareutbildning för att ha en mer inriktad och kvalificerad kunskap. Många av de ungdomar 
som har tänkt fortsätta med högskolestudier tänker sig ett sabbatsår efter gymnasiet och ser inte 
eventuella arbeten under den tiden som några framtidsarbeten utan istället som något tillfälligt
(Arnell-Gustafsson & Sköld, 1990).     

Problembeskrivning
Svårheten för unga att ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige har fått stor uppmärksamhet av 
politiker och samhället. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (som refereras i 
Åslund et al. 2006) visade att arbetslöshetssiffrorna bland 16-24 åringar var ca 15 % år 2006, 
vilket är dubbelt så högt som för övriga åldersgrupper. Denna ökning av utanförskap för 
ungdomar är ett stort problem för samhället, men även för individerna som är inblandade. 
Arbetsmarknaden ställer nya krav på arbetskraften, krav som ungdomar sällan lever upp till som 
till exempel arbetserfarenhet och hög utbildning. Det är svårt för de ungdomar som vill direkt 
ut i arbetslivet efter gymnasiet då utbudet är litet och konkurrensen stor. Alla vill inte studera 
direkt efter gymnasiet, då många är skoltrötta efter tolv år i skolan, men också för att det kan 
vara svårt att veta vad du vill arbeta med resten av livet då du är 19 år. Med de hinder och den 
komplexitet som finns för ungdomar idag är det intressant att undersöka vad ungdomar har för 
intention att börja arbeta direkt efter gymnasiet och vad det är som påverkar deras intentioner.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vad ungdomar som går teoretiska program i Luleå har för 
intentioner att börja arbeta direkt efter gymnasiet samt vilka faktorer som påverkar deras 
intentioner. Vad som påverkar ungdomarnas syn på att arbeta kan bero på olika bakomliggande 
faktorer. Icek Ajzen (1991) har tagit fram en teori om planerat beteende och enligt denna finns 
tre faktorer som påverkar en individs beteendeintentioner: attityd till beteendet, subjektiv 
norm och upplevd kontroll. Frågeställningarna som ska sökas besvaras är:

 Påverkar attityderna, den subjektiva normen och den upplevda kontrollen ungdomars 
intentioner att börja arbeta direkt efter gymnasiet?

 Vilka intentioner har ungdomar att börja arbeta direkt efter gymnasiet?
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Teoretisk referensram

Theory of Planned Behavior
Enligt Theory of Planned Behavior styrs det mänskliga beteendet av tre olika sorters antaganden 
(Ajzen, 2002):

1. Antaganden om sannolika konsekvenser av beteendet och bedömningen av dessa 
konsekvenser (behavioral beliefs). Antaganden om beteendet skapar en positiv eller 
negativ attityd till beteendet.

2. Antaganden om de normativa förväntningarna från andra och motivationen att leva upp 
till dessa förväntningar (normative beliefs). Normativa antaganden resulterar i en 
upplevd social press eller subjektiva normer.

3. Antaganden om existerande faktorer som kan främja eller hämma prestationerna av 
beteendet och den upplevda kontrollen över dessa faktorer (control beliefs). Genom 
antaganden om kontroll uppstår en upplevd beteendekontroll.    

Attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll formar intentionen att utföra 
beteendet (Ajzen, 2002). Theory of Planned Behavior är kognitiv och rationell och förutsätter 
att beteendet är under medveten kontroll (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2007).

Figur 1. Ajzens teori om planerat beteende (efter Ajzen, 2006)

Attityd till beteendet
Enligt Theory of Planned Behavior utvecklas attityder från de antaganden som individen har om 
attitydobjektet. Generellt formas antaganden, eller teorier, om olika stimuli genom att 
associera dem med vissa attribut som till exempel andra objekt, egenskaper eller tidigare 
händelser. När det gäller attityder till beteende kopplar varje antagande ihop beteendet med de 
konsekvenser som kan komma ut av det (Ajzen, 2002). Attityden till beteendet är då positiv 
eller negativ beroende på hur individen värderar beteendet ifråga (Ajzen, 1991). Ju mer positiv 
attityden är gentemot beteendet ju större är sannolikheten att beteendet utförs och om 
attityden är negativ minskar sannolikheten (Ajzen, 2002). För att mäta attityder undersöks 
individens värderingar om beteendet. Konsekvenserna av beteendet kan värderas som positiva 
eller negativa och det är summan av dessa värderingar som formar individens attityd (Ajzen, 
1991).
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Subjektiva normer
Den subjektiva normen innefattar upplevd social press att utföra beteendet eller inte, huruvida 
individen är motiverad att göra andra till lags och hur mycket individen bryr sig om vad andra 
tycker han/hon ska göra (Ajzen, 1991). Individens subjektiva norm är då beroende av vad 
individen själv tror andra har för uppfattningar och störst påverkan har personer som är viktiga 
för individen själv (Hwang et al, 2007). Hur individen upplever att de betydelsefulla 
personerna i hans/hennes liv godkänner respektive inte godkänner det specifika beteendet 
påverkar sannolikheten för att individen kommer att utföra beteendet. Om individen upplever 
att de betydelsefulla personerna inte godkänner beteendet minskar sannolikheten att individen 
ska ha en intention att utföra beteendet, men däremot om de betydelsefulla personerna 
godkänner beteendet ökar sannolikheten för att individen har intentionen att utföra beteendet 
(Armitage & Conner, 2001). Vilka de betydelsefulla personerna är skiljer sig åt mellan individer 
och det kan vara föräldrar, kompisar, lärare m.fl. 

Upplevd beteendekontroll
Att inneha faktisk kontroll över beteendet innebär att resurserna och tillgängligheten 
tillsammans med intentionen att utföra beteendet finns, vilket ökar chanserna för att beteendet 
utförs. Ett centralt begrepp i Theory of Planned Behavior är upplevd beteendekontroll, det vill 
säga den upplevda kontrollen över beteendet (Ajzen, 1991). Individens upplevda kontroll över 
beteendet handlar om hur lätt respektive svårt individen upplever sig ha att genomföra 
beteendet ifråga (Hwang et al, 2007). Enligt Theory of Planned Behavior kan inte 
beteendeintentionen bli ett faktiskt beteende om det inte är under individens kontroll, vilket 
innebär att det är individen själv som bestämmer sig för att genomföra beteendet samt anser sig 
ha resurserna och tillgångarna för detta (Ajzen, 1991). 

Intentioner   
Beteendeintentionen är ett inre beslut som individen tar att utföra en viss handling (Hwang et 
al., 2007). Enligt Ajzen (1991) innefattar intentionen de motivationsfaktorer som påverkar 
beteendet som exempelvis hur hårt individen är beredd att arbeta och hur stor ansträngning 
individen är beredd att lägga ner för att nå det önskade beteendet. Ju starkare 
beteendeintentionen är ju större chans är det att det önskade beteendet nås (Ajzen, 1991). 

Attityd till beteendet, den subjektiva normen och den upplevda beteendekontrollen är enligt 
Theory of Planned Behavior tre oberoende variabler som leder till beteendeintentionen. Ju 
positivare attityden och den subjektiva normen är och ju större den upplevda 
beteendekontrollen är ju starkare blir individens intention att utföra beteendet. Vikten av de tre 
variablerna kan variera i olika situationer och för olika beteenden, i en situation kan bara 
attityden ha en signifikant påverkan och i andra attityden och den upplevda kontrollen. De tre 
variablerna kan även ha olika påverkan på intentionen i samma situation eller för samma 
beteende (Ajzen, 1991). Enligt Theory of Planned Behavior kan den upplevda 
beteendekontrollen tillsammans med intentionen användas för att förutsäga beteendet. Ajzen 
(1991) tar upp två teorier som styrker denna hypotes: 1) Då beteendeintentionen är 
konsekvent ökar mest troligt ansträngningen om individen har upplevd beteendekontroll. Till 
exempel om två individer har lika stark intention att lära sig åka skidor och båda försöker lika 
mycket, men den ena är övertygad om att han/hon kommer klara av att lära sig åka skidor 
(upplevd beteendekontroll) medan den andre inte tror på sin egen förmåga att lära sig åka 
skidor (ingen upplevd beteendekontroll) är det mest troligt att den som har upplevd kontroll 
kommer klara av utförandet av beteendet. 2) Upplevd kontroll kan oftast användas som 
substitut för faktisk kontroll, men detta beror på hur realistisk den upplevda kontrollen är, det 
vill säga hur väl den stämmer överens med verkligheten. För att den upplevda kontrollen ska 
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vara realistisk måste individen ha information om vad som krävs för att nå det önskade 
beteendet, till exempel kan krav och tillgängliga resurser förändras eller nya okända faktorer 
dyka upp. Så länge den upplevda kontrollen är realistisk kan den användas för att förutsäga 
chanserna för att det önskade beteendet ska nås (Ajzen, 1991).
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Metod

Respondenter 
Respondenterna utgjordes av gymnasieelever i årskurs tre som gick samhällsvetenskapliga 
programmet på Hackspetten i Luleå. Det går ca 300 elever på samhällsvetenskapliga 
programmet och för att få ett representativt urval var målet 70 ifyllda enkäter, men endast 56 
ifyllda enkäter erhölls. Sex av de 56 enkäterna föll bort på grund av att de inte var korrekt 
ifyllda. De 50 enkäter som analyserades var från 13 pojkar och 37 flickor i 18-20 års ålder.    

Urvalet gjordes genom att författaren ringde lärare på samhällsprogrammet som sedan valde ut 
lektioner med tre olika klasser som passade för undersökningen. På grund av att en del elever 
var på praktik eller höll på med självständiga uppgifter och inte deltog på lektionen kunde dessa 
inte delta i undersökningen.  

Material
En enkät utformades enligt Icek Ajzen’s (2002) anvisningar för mätning av planerat beteende 
och även ”Sample TpB questionnarie” som Ajzen (2010) utformat användes som mall för 
enkäten. För att mäta attityder, subjektiva normer, upplevd beteendekontroll och intentioner 
utformades olika påståenden som skulle besvaras med skattningar. Ett exempel på ett påstående 
är: ”Att arbeta direkt efter gymnasiet är för mig” som besvaras på en 7-gradig skala där 1 
motsvarar ”Mycket dåligt” och 7 ”Mycket bra” (Bilaga 3). Attityder mättes indirekt med 16 
olika påståenden och direkt med fyra, subjektiva normer mättes med fyra indirekta påståenden 
och tre direkta och upplevd beteende kontroll mättes med två indirekta påståenden och fyra 
direkta (Bilaga 1).    

Procedur
Enkäterna distribuerades av författaren efter lärarnas tillåtelse till tre olika klasser vid tre olika 
lektionstillfällen under samma dag. Författaren väntade medan respondenterna fyllde i 
enkäterna. Uppskattad tid det tog att fylla i enkäten var 10-20 minuter. 

Eleverna fick skriftlig information om att deras svar var konfidentiella och att läraren inte skulle 
få se svaren (Bilaga 3), de fick även skriftliga instruktioner med ett exempel som visade hur 
skalan var uppbyggd (Bilaga 3). Författaren gav även eleverna muntlig information om att 
medverkan är frivillig och får avbrytas om så önskas.     

Avgränsningar
Syftet var inte att göra en jämförelse mellan studieförberedande och yrkesförberedande 
program och därför valdes bara ett teoretiskt program att undersökas. Syftet var inte heller att 
göra en jämförelse mellan pojkar och flickor.
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Databehandling
Databehandlingen gjordes med hjälp av PASW STATISTICS 17.0. Alla frågor passade för 
fortsatt analys då användningen av den 7-gradiga skalan inte visade på några extremvärden.

Genom beräkning av intern konsistens med Cronbach’s Alpha uppskattades reliabiliteten i 
frågorna. Frågor som sänkte reliabiliteten skulle uteslutas från de frågor som avsågs att mäta en 
viss faktor, till exempel direkta frågor om attityder, för att säkra enkätens reliabilitet. Det var 
hög eller acceptabel reliabilitet hos alla direkta mått, vilket innebar att ingen fråga behövde 
uteslutas. De direkta måtten på upplevd beteendekontroll hade en intern konsistens på  = 
,809, vilket tyder på hög reliabilitet. De direkta måtten på subjektiv norm hade en intern 
konsistens på  = ,677, vilket är en acceptabel reliabilitet. De direkta måtten på attityd hade en 
hög intern konsistens på  = ,903, vilket innebär hög reliabilitet. De direkta måtten på 
intentionen hade även de en hög intern konsistens på  = ,913, vilket även det tyder på en hög 
reliabilitet. 

Deskriptiva mått som medelvärden, varianser och korrelationer beräknades. Styrkan hos 
förbindelserna mellan faktorerna i Theory of Planned Behavior beräknades genom en serie 
multipla regressionsanalyser. I Bilaga 2 visas de frågor som multiplicerades med varandra vid 
beräkning av komponenter hos de indirekta måtten. 
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Resultat

Komponenter hos attityd
Respondenternas attityder undersöktes genom indirekta mått på värderingar och genom frågor 
om sannolikheten för utfall av beteendet samt direkta mått på deras attityder (Bilaga 3). Två 
direkta mått hade ett signifikant samband med direkt attityd (F(2,47)=11, 990, p< ,001). De 
indirekta måtten var värdet i att känna sig stolt över sig själv (fråga 2) multiplicerat med 
sannolikheten att känna stolthet av att arbeta direkt efter gymnasiet (fråga 29), =,385, samt 
värdet av att kunna försörja sig själv och inte vara beroende av någon annan (fråga 3) 
multiplicerat med sannolikheten att kunna försörja sig och vara självständig genom att arbeta 
(fråga 31), =,319 (Figur 2). Respondenterna ansåg alltså att de skulle känna sig stolta över sig 
själva och kunna försörja sig själva genom att arbeta direkt efter gymnasiet

Den genomsnittliga direkta attityden var 5,2, vilket tyder på att respondenterna hade en positiv 
attityd till att börja arbeta direkt efter gymnasiet. 

Komponenter hos subjektiv norm
Respondenternas subjektiva norm mättes med indirekta mått som motivationen att vara andra 
till lags och uppfattningen om andras åsikter samt direkta mått (Bilaga 3). Det enda indirekta 
mått som hade ett signifikant samband med direkt subjektiv norm var hur mycket de bryr sig 
om vad föräldrarna tycker att de ska göra (fråga 26) multiplicerat med föräldrarnas vilja att de 
ska börja arbeta direkt efter gymnasiet (fråga 38),  =,527, (F(1,48)=18,483, p< ,001) (Figur 
2).

Den genomsnittliga subjektiva normen var 4,0, vilket tyder på att respondenterna varken kände 
någon social press att börja eller inte börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Komponenter hos upplevd beteendekontroll
Respondenternas upplevda beteendekontroll mättes med indirekta mått som styrka av 
kontrollfaktorerna samt uppfattningen om grad av kontroll och direkta mått (Bilaga 3). Det 
indirekta måttet hade ett signifikant samband med den upplevda beteendekontrollen, det vill 
säga motivationen att söka arbete direkt efter gymnasiet (fråga 37) multiplicerat med hur ofta 
respondenterna känner att det är omöjligt att få arbete direkt efter gymnasiet (fråga 36), =-
,286 (F(1,48)=4,261, p< ,05) (Figur 2). Resultatet betyder att en faktor som påverkade 
respondenternas upplevda kontroll var den upplevda svårigheten att få ett arbete direkt efter 
gymnasiet. 

Den genomsnittliga upplevda beteendekontrollen var 4,5, vilket tyder på att respondenterna 
inte hade särskilt stark känsla av att kunna bestämma själva huruvida de kunde börja arbeta 
direkt efter gymnasiet eller inte.  
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Figur 2. Modell enligt Theory of Planned Behavior som visar de faktorer som hade ett 
signifikant samband med ungdomarnas intentioner att börja arbeta direkt efter gymnasiet. 

Intentionen att börja arbeta direkt efter gymnasiet 
En multipel linjär regressionsanalys visade att attityd, subjektiv norm och upplevd 
beteendekontroll påverkade respondenternas intention att börja arbeta direkt efter gymnasiet, 
R=,88, (F(3,46)=52,837, p<,001). 

Attityd hade störst påverkan på intentionen (=,602) och därefter subjektiv norm (=,294). 
Minst påverkan hade upplevd beteendekontroll på intentionen att börja arbeta direkt efter 
gymnasiet (=,217), men samtliga hade en signifikant påverkan på intentionen (Figur 2). 

De direkta måtten på intentionen visade att respondenterna hade för avsikt att börja arbeta 
direkt efter gymnasiet då den genomsnittliga intentionen var 5,0.  
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Diskussion

Attitydens påverkan 
Attityden var den komponent som påverkade intentionen mest och den var positiv till att börja 
arbeta direkt efter gymnasiet. Då attityden är positiv blir intentionen att utföra beteendet 
starkare och sannolikheten för att beteendet utförs blir större (Ajzen, 2002). 

Attityden bygger på de antaganden individen har om beteendet, alltså vad individen tror 
beteendet kan ha för konsekvenser och om konsekvenserna värderas som positiva är det större 
sannolikhet att beteendet utförs (Ajzen, 2002). Att arbeta direkt efter gymnasiet kan leda till att 
individen känner sig stolt över sig själv. En anledning till att individen känner sig stolt över sig 
själv genom att arbeta är att det kan vara en tillfredsställande känsla att arbeta då han/hon kan 
känna att han/hon har åstadkommit något. De som antar att arbete leder till denna stolthet 
kommer troligen att börja arbeta direkt efter gymnasiet. 

Ett annat utfall av att arbeta direkt efter gymnasiet är att individen kan försörja sig och bli 
självständig. Att växa upp innebär en frigörelse från föräldrarna och under tonåren börjar vi 
successivt skapa ett liv utanför familjen genom kompisar och intressen. Då individen går ut 
gymnasiet kan det finnas en önskan att flytta hemifrån och starta ett eget liv och på något sätt bli 
”sin egen person”. Antar då individen att arbete leder till möjligheten att försörja sig och har 
viljan att vinna denna självständighet kommer han/hon troligen att börja arbeta direkt efter 
gymnasiet.

Enligt undersökningen av Arnell-Gustafsson och Sköld (1990) ser många ungdomar inte det 
arbete som de börjar med direkt efter gymnasiet som något framtidsarbete utan mer som något 
tillfälligt som kan vara fram till att de vet vad de vill studera eller för att de vill ta en paus från 
skolan ett tag och tjäna pengar.

Subjektiva normers påverkan
Individens intention att utföra ett specifikt beteende påverkas av om betydelsefulla personer i 
hans/hennes liv godkänner respektive inte godkänner beteendet i fråga. Om betydelsefulla 
personer godkänner beteendet blir sannolikheten för att beteendet utförs större och motsatt 
effekt om de inte godkänner beteendet ifråga (Armitage & Conner, 2001). Föräldrarnas 
önskningar och förväntningar påverkade respondenternas beslut om de ska arbeta direkt efter 
gymnasiet mest. Det kan finnas ett behov hos individen att göra sina föräldrar stolta och visa 
föräldrarna att han/hon kan klara sig själv samt prestera. Då de flesta som går sista året på 
gymnasiet fortfarande bor hemma är det inte konstigt att det mest betydelsefulla är vad 
föräldrarna tycker. Det kan vara så att ju äldre individen blir och ju mer han/hon frigör sig från 
familjen desto mer egna beslut tar individen och lutar sig inte lika mycket på vad föräldrarna 
tycker att de ska göra. Betydelsefulla personer kan även finnas utanför familjen som vänner och 
lärare, men de hade inte någon påverkan på respondenternas beslut om de ska arbeta direkt 
efter gymnasiet eller inte.

Fast föräldrarna påverkade dem mest verkade respondenterna inte känna någon social press 
huruvida de ska arbeta eller inte. Kanske är de så att föräldrarna försöker att inte pressa sina 
barn så mycket utan vill att de ska ta beslut om sin framtid själva. Den påverkan föräldrarna har 
kan vara indirekt, utan att föräldrarna egentligen är medvetna om det, men det kan även ligga 
hos ungdomarna.
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Upplevda beteendekontrollens påverkan
Den upplevda beteendekontrollen hade minst påverkan på intentionen och respondenterna hade
inte särskilt stark känsla av att de kan bestämma själva om de kan börja arbeta direkt efter 
gymnasiet eller inte. Det kan vara så att respondenterna inte ansåg sig kunna bestämma själva 
för att arbetsmarknaden kräver högre kunskaper och kvalifikationer än vad de som just gått ut 
gymnasiet har (Hagström, 1999).  

Många upplevde att det kommer att bli svårt att få arbete direkt efter gymnasiet och därför har 
de ingen kontroll över beteendet. Det kan vara så att då arbetsmarknaden ställer höga krav som 
inte de som gått ett teoretiskt program på gymnasiet lever upp till känner de inte någon 
motivation att försöka. Den upplevda kontrollen styr hur individen tror på sig själv och vad 
han/hon är kapabel till (Ajzen, 1991). Utan arbetserfarenheter och högre utbildning ansåg 
ungdomarna sig inte kapabla att arbeta och hade inte heller tron på sig själv att kunna klara av 
att få arbete.

Att börja arbeta direkt efter gymnasiet
Sammanfattningsvis påverkade attityden, subjektiva normen och den upplevda kontrollen 
respondenternas intentioner att arbeta direkt efter gymnasiet. 

Att den subjektiva normen och den upplevda kontrollen är det som påverkade minst kan ses 
som både positivt och negativt. Att ungdomarna väljer att bestämma själva huruvida de ska 
arbeta eller inte istället för att göra andra nöjda är positivt. Det handlar om individens egen 
framtid, vilken ska styras efter de individuella behoven och önskningarna. Att den upplevda 
kontrollen påverkade intentionen är både på gott och ont. Ajzen (1991) menar att det är viktigt 
att vara realistisk i vad som är möjligt och omöjligt, men det är också viktigt att tro på sig själv 
och kämpa för det du själv vill. Genom att vara realistisk och ha kunskap om det önskade 
beteendet kan det leda till att individen inte börjar ifrågasätta sig själv då motgångar dyker upp 
utan istället tar reda på vad som behövs för att kunna genomföra beteendet (Ajzen, 1991). Om 
individen försöker få arbete direkt efter gymnasiet, men misslyckas kan han/hon istället skaffa 
sig kunskap om vad som krävs för att få ett arbete och därmed höja sin attraktivitet på 
arbetsmarknaden, det vill säga ta saken i egna händer och därmed kan upplevd beteendekontroll 
fungera som ett substitut för faktisk kontroll över beteendet (Ajzen, 1991).

Styrkor och svagheter i undersökningen
Ett större urval från samtliga gymnasieprogram hade gett en bredare syn på ungdomars planer 
att arbeta direkt efter gymnasiet och en jämförelse mellan programmen hade också varit 
intressant. Intentionen att arbeta direkt efter gymnasiet kan vara beroende av vilket program 
individen går då det förmodligen skiljer sig mellan yrkesrelaterade och studieinriktade program.

Undersökningen gjordes några dagar innan påsklovet, vilket resulterade i onödigt stort bortfall 
på grund av frånvaro. Detta hade kunnat undvikas med bättre planering.    

Enkäterna utformades efter Ajzen’s (2002) instruktioner, vilket leder till att enkäten mäter det 
som avses mätas och att den interna validiteten är god. Ett diskussionstillfälle med 
gymnasieelever hade varit lämpligt för att få större insikt i vad det är som styr ungdomarnas 
beslut om huruvida de ska arbeta direkt efter gymnasiet eller inte för att stärka validiteten. 

Då det inte var så brett urval går inte resultaten att generalisera till en större population av 
ungdomar som går teoretiska program. För en hög extern validitet hade det behövts 
representanter från alla teoretiska program på gymnasiet i Luleå.
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Att förklara begreppen i enkäten kan öka begreppsvaliditeten. Därför var författaren på plats 
under tiden respondenterna gjorde enkäterna, för att kunna hjälpa dem om begrepp behövde 
förtydligas eller för att besvara andra frågor om enkäten.       

Reliabiliteten i studien var hög, vilket kontrollerades genom beräkningar av Cronbach’s Alpha. 
Resultaten är framtagna på ett metodologiskt sätt och är tydligt redovisade, vilket gör 
undersökningen fullt reproducerbar.

Forskningsetiska överväganden
Alla respondenter fick muntlig information om att det var frivilligt att delta och att deltagandet 
fick avbrytas om så önskas. Respondenterna fick skriftlig information om syftet samt att deras 
svar var helt anonyma och konfidentiella. Respondenterna fick även information om att läraren 
i kursen inte hade något med undersökningen att göra och inte heller skulle få ta del av svaren 
(Bilaga 3). Genom att respondenterna fick information om studiens syfte fick de också 
möjlighet att ta ställning till om de ville delta eller inte. 

Då alla respondenter lade sin enkät i en hög var det omöjligt att koppla ihop elev med enkät, 
vilket bekräftade anonymiteten. Frågorna utformades så att de inte skulle kännas stötande för 
någon.

Framtida forskning
Det skulle vara intressant att undersöka om dessa ungdomar faktiskt började arbeta direkt efter 
gymnasiet och vilka hinder de stötte på när de väl började söka arbete, det vill säga skillnaden 
mellan intention och faktiskt beteende. 

Det hade också varit intressant att undersöka vilka som vill studera respektive arbeta efter 
gymnasiet och varför de vill det. Varför vill ungdomar studera? Varför vill ungdomar arbeta? 
Vill ungdomar studera/arbeta för att de vill eller måste? Vad har de för förväntningar och hopp 
om framtiden? Hur stark är tron på sig själv? Det finns många bakomliggande orsaker till hur 
individen ser på sig själv, vad individen förväntar sig av sig själv och vilka förhoppningar 
individen har. Det kan bero på socioekonomisk bakgrund, kön, etnisk bakgrund, självkänsla 
eller självförtroende. Att undersöka dessa faktorer kan ge en bild av vad som påverkar 
ungdomars framtidstro, men även öka förståelsen för vad ungdomar går igenom och vad som 
påverkar övergången in i vuxenvärlden.     
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BILAGA 1

Schema över frågeformuläret om ungdomars intentioner till att börja arbeta direkt efter 
gymnasiet

VÄRDERINGAR KRING ”SALIENT BELIEFS”     DIREKTA MÅTT

Värderingar (outcome evaluations) 

Fråga 1 – 8 →          →            Attityd
                                              Fråga 11, 15, 18, 23

Sannolika utfall av beteendet (behavior beliefs)

Fråga 28-35

Motivationen att vara andra till lags (motivation to comply)

Fråga 26-27 → →             Subjektiv norm                
            Fråga 10, 17, 22             

Värdering av sociala faktorer (normative beliefs)

Fråga 38-37

Styrka hos kontrollfaktorerna (power of control factors)

Fråga 37           →  →             Upplevd beteenekontroll
                     Fråga 9, 13, 16, 20

Uppfattning av grad av kontroll (control beliefs)
Fråga 36

Intention
Fråga  12, 19, 24



BILAGA 2
Databehandling

Värdering x Sannolikheten för utfall av beteendet
Fråga:
1 x 28
2 x 29
3 x 31
4 x 34
5 x 33
6 x 32
7 x 35
8 x 30
Summan som kan vara prediktor för Intentionen istället för Direkt attityd

Motivationen att vara andra till lags x Värdering av sociala faktorer
Fråga:
26 x 38
27 x 39
Summan som kan vara prediktor för Intentionen istället för Direkt subjektiv norm 

Styrka hos kontrollfaktorer x uppfattning om grad av kontroll
Fråga:
37 x 36
Summan som kan vara prediktor för Intentionen istället för Direkt upplevd beteendekontroll

Attityd (direkta frågor)
11+15+18+23 = Summan som kan vara prediktor för Intentionen

Subjektiv norm (direkta frågor)
10+17+22 = Summan som kan vara prediktor för Intentionen

Upplevd beteendekontroll (direkta frågor)
9+13+16+20= Summan som kan vara prediktor för Intentionen

Intentionen (direkta frågor)
12+19+24= Summan som är prediktor för beteendet



BILAGA 3

Undersökning om ungdomars intentioner till att börja arbeta direkt efter gymnasiet 

Luleå Tekniska Universitet

Datum____________

Kön______________ Ålder___________________

Denna studies syfte är att ta reda på vad ungdomar har för intentioner till att börja arbeta direkt 
efter gymnasiet.

Genom att delta i studien bidrar Du till en ökad kunskap om ungdomars attityder och 
värderingar till att arbeta direkt efter gymnasiet. Du hjälper även till att belysa de faktorer som 
påverkar ungdomars intentioner till att arbeta.

Det finns inga korrekta svar utan i denna undersökning är det Dina personliga värderingar och 
Dina åsikter som är intressanta.

Var vänlig skriv in datum, kön och ålder i rubrikerna ovan. Du är helt anonym och Dina svar är 
helt konfidentiella. Läraren i denna klass har inget med studien att göra och får inte se Dina 
svar.

Tack för att Du tog dig tid att medverka i denna studie!  



Instruktioner
Alla frågor i denna undersökning graderas på en skala från 1 till 7, du ringar in det nummer som 
bäst beskriver din åsikt. 
Ett exempel: Du får frågan hur skolmaten är:

Skolmaten är

Dålig 1 2 3 4     5         6       7  Bra
extremt ganska något varken    något     ganska       extremt

eller

Om du till exempel tycker att maten är extremt dålig så ringar du in 1 som i exemplet under.

Skolmaten är

Dålig(1) 2         3    4      5       6        7 Bra

Om du till exempel tycker att maten är ganska bra ringar du in 6 som i exemplet under.

Skolmaten är

Dålig 1 2 3         4            5         (6)       7 Bra

När du besvarar frågorna kom ihåg att:
- svara på alla frågor
- markera inte fler än ett tal per skala
- läs frågorna ordentligt 



Besvara nedanstående frågor genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din 
åsikt. Några frågor kan verka lika men de handlar om något olika saker. Läs varje 
fråga noggrant.

1. Att få nya erfarenheter och kunskaper är för mig

Mycket dåligt  1 2 3 4 5 6 7   Mycket bra

2. Att känna mig stolt över mig själv är 

Mycket dåligt  1 2 3 4 5 6 7   Mycket bra

3. Att kunna försörja mig själv och inte vara beroende av någon annan är

Mycket dåligt  1 2 3 4 5 6 7  Mycket bra

4. Att träffa nya människor är för mig

Mycket dåligt  1        2      3 4 5 6 7  Mycket bra

5. Att inte hinna med mina fritidsintressen är

Mycket dåligt  1        2     3 4 5 6 7  Mycket bra

6. Att utveckla goda rutiner, självdisciplin och tillfredsställelse är för mig

Mycket dåligt  1        2     3 4 5 6 7  Mycket bra



7. Att inte ha så mycket fritid är för mig

Mycket dåligt  1            2        3 4 5 6 7  Mycket bra

8. Att känna trötthet och tristess är för mig

Mycket dåligt  1 2 3 4 5 6 7  Mycket bra

9. Att få ett arbete direkt efter gymnasiet är för mig

Mycket svårt  1          2       3 4 5 6 7  Mycket lätt

10. De flesta personer som har betydelse för mig anser att

Jag inte bör  1           2     3 4 5 6 7  Jag bör

           börja arbeta direkt efter gymnasiet

11.  Att arbeta direkt efter gymnasiet är för mig 

Mycket dåligt  1        2     3 4 5 6 7  Mycket bra

12. Jag kommer att börja arbeta direkt efter gymnasiet 

Inte alls troligt  1       2     3 4 5 6 7  Mycket troligt

13. Huruvida jag börjar arbeta direkt efter gymnasiet bestämmer jag helt själv

Instämmer inte alls  1 2    3 4 5 6 7  Instämmer helt



14. De flesta av mina vänner ska börja arbeta direkt efter gymnasiet

Stämmer inte alls  1 2     3   4 5 6 7  Stämmer helt

15. Att börja arbeta direkt efter gymnasiet är för mig

Helt utan värde  1        2     3 4 5 6 7   Mycket värdefullt

16. Jag är säker på att jag kan få ett arbete direkt efter gymnasiet om jag själv vill

Stämmer inte alls  1 2    3 4 5 6 7  Stämmer helt

17. Det förväntas av mig att börja arbeta direkt efter gymnasiet

Stämmer inte alls  1 2    3 4 5 6 7  Stämmer helt

18. Att arbeta direkt efter gymnasiet skulle för mig bli

Mycket obehagligt 1 2     3   4 5 6 7   Mycket behagligt

19. Jag kommer försöka få ett arbete direkt efter gymnasiet

Nej, absolut inte  1 2    3 4 5 6 7  Ja, absolut

20. Att få ett arbete direkt efter gymnasiet är för mig

Omöjligt  1         2 3    4 5 6 7   Möjligt



21. Jag skulle sakna den utbildning som krävs för att börja jobba direkt efter gymnasiet

Inte alls troligt  1         2    3     4 5 6 7  Mycket troligt

22. De flesta personer vars åsikter jag värderar högt skulle stödja mig i att börja arbeta direkt 
efter gymnasiet

Stämmer inte alls 1 2    3 4 5 6 7  Stämmer helt

23. Att arbeta direkt efter gymnasiet skulle för mig bli

Ointressant 1         2     3 4 5 6 7   Intressant

24. Min avsikt är att börja arbeta direkt efter gymnasiet

Stämmer inte alls  1 2           3 4 5 6 7  Stämmer helt

25. Min avsikt är att börja studera direkt efter gymnasiet

Stämmer inte alls  1 2           3 4 5 6 7  Stämmer helt

26. Hur mycket bryr du dig om vad dina föräldrar tycker du ska göra?

Inte alls  1         2     3 4   5      6 7  Väldigt mycket

27. Hur mycket bryr du dig om vad dina närmsta vänner tycker du ska göra?

Inte alls  1       2 3       4       5 6 7  Väldigt mycket

28. Att börja arbeta direkt efter gymnasiet skulle ge mig nya erfarenheter och kunskaper 

Inte alls troligt 1        2     3 4 5 6 7  Mycket troligt



29. Jag kommer att känna mig stolt över mig själv om jag arbetar direkt efter gymnasiet

Inte alls troligt  1     2 3 4 5 6 7  Mycket troligt

30. Jag kommer att bli trött och uttråkad av att arbeta direkt efter gymnasiet

Inte alls troligt  1     2 3 4 5 6 7  Mycket troligt

31. Genom att arbeta direkt efter gymnasiet kommer jag att kunna försörja mig själv och bli 
självständig

Inte alls troligt  1 2           3 4 5 6 7  Mycket troligt

32. Genom att arbeta direkt efter gymnasiet kommer jag att utveckla goda vanor, få en bättre 
självdisciplin och göra mig tillfreds med mig själv

Inte alls troligt  1 2           3 4 5 6 7  Mycket troligt

33. Genom att arbeta direkt efter gymnasiet kommer jag missa aktiviteter utanför arbetet

Inte alls troligt  1 2           3 4 5 6 7  Mycket troligt

34. Genom att arbeta direkt efter gymnasiet kommer jag lära känna många nya människor

Inte alls troligt  1 2           3 4 5 6 7  Mycket troligt

35. Genom att arbeta direkt efter gymnasiet kommer jag förlora en stor del av min fritid

Inte alls troligt  1 2           3 4 5 6 7  Mycket troligt



36. Hur ofta känner du att det nästan är omöjligt att få ett arbete direkt efter gymnasiet

Mycket sällan  1 2           3 4 5 6 7  Mycket ofta

37. Jag känner mig motiverad till att söka arbete direkt efter gymnasiet 

Stämmer inte alls  1 2           3 4 5 6 7  Stämmer helt

38. Mina föräldrar vill att jag börjar arbeta direkt efter gymnasiet

Inte alls troligt  1 2           3 4 5 6 7  Mycket troligt

39. Mina närmsta vänner vill att jag börjar arbeta direkt efter gymnasiet

Inte alls troligt  1 2 3 4 5 6 7  Mycket troligt


