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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilka attityder, sistaårselever vid gymnasieskolorna i 
Malmfälten, har till arbete, sitt framtida arbetsliv och till LKAB som arbetsgivare. För att 
uppnå syftet har en enkätundersökning genomförts av samtliga sistaårselever på 
gymnasieskolorna i Malmfälten med följande frågeställningar; Vad har gymnasieelever för 
attityder till arbete? Vilka faktorer anser de är viktiga i ett framtida arbete? Hur ställer de sig 
till arbete inom LKAB? Hur motsvarar LKAB som arbetsgivare deras attityder och 
förväntningar? Denna uppsats är skriven på uppdrag av LKAB och kan därför utgöra ett 
underlag för LKAB: s fortsatta arbete med kompetensförsörjning. Den teoretiska 
referensramen omfattas av teorier om attityder, värderingar, socialisation, identitet samt kön 
och arbete. Resultatet visar att killar vill arbeta när de gått ut gymnasiet medan tjejerna helst 
vill studera vidare. Privata företag lockar gymnasieeleverna mest. Majoriteten av killar vill 
arbeta inom gruvindustrin och majoriteten av tjejer vill arbeta med ett socialt arbete. Viktiga 
faktorer i ett arbete är trevliga arbetskamrater och trivsam arbetsplats. Det framtida arbetslivet 
är inget som skrämmer gymnasieelever utan tvärtom ser de fram emot att börja arbeta, och det 
är främst den höga lönen som lockar dem att söka arbete inom LKAB. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare erbjuder LKAB olika aktiviteter mot skolan och några exempel på dessa är 
arbetsplatsförlagd utbildning och sommarjobb.   
 
Nyckelord: gymnasieelever, Malmfälten, LKAB, attityder, värderingar 
 
 



 

Abstract 
The purpose of this thesis was to examine the senior year students in upper secondary school 
in Malmfältens attitudes towards work, their future working life, and LKAB as an employer. 
In order to answer the purpose I have conducted a survey study towards all of the last years’ 
students in upper secondary school in Malmfälten with the following questions; what attitudes 
do they have towards work? What factors does they consider as important in their future 
working life? How do they consider an employment within LKAB? How does LKAB as an 
employer answer towards their attitudes and expectations? This thesis was written as an 
assignment for LKAB, and can be used as a guideline for LKAB: s future work with human 
resource development. The theoretical frame of reference consists of theories about attitudes, 
values, socialization, identity, gender and work. The result indicates that males prefer to work 
after they graduate, while the females rather prefer to continue studying. To work at a private 
company attract most of the students. The majority of the males want to work within the 
mining industry, and the majority of females want a social employment. Important factors at 
work are friendly colleagues, and a pleasant workplace. The future working life is nothing 
that scares the students, on the contrary they look forward towards work, and the high wages 
attract them to apply for work at LKAB. In order to be an attractive employer LKAB offer 
different activities towards schools, for example practical training and summer jobs.   
 
Keywords: upper secondary school student, Malmfälten, LKAB, attitudes, values 
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1. Introduktion 
Detta kapitel inleds med en kort bakgrund, för att sedan beskriva själva problemet. Jag har 
även inkluderat syfte och frågeställningar i detta kapitel.   

1.1 Bakgrund 
Enligt sökmotorn Wikipedia är Malmfälten en beteckning som innefattar både Gällivare och 
Kiruna kommun som ligger i norra Sverige. Enligt Nationalencyklopedin är näringslivet i 
båda kommunerna starkt beroende av gruvnäringen och LKAB: s gruvbrytning.  
 
På LKAB: s hemsida framkommer det att LKAB är en internationell högteknologisk 
mineralkoncern och en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för 
ståltillverkning samt en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. 
Huvuddelen av dessa järnmalmprodukter säljs till europeiska stålverk. LKAB är ett företag 
som är helägt av svenska staten och hela koncernen består av ett 30-tal bolag i 15 länder. 
Inom LKAB arbetar det cirka 3 800 medarbetare, varav cirka 600 utanför Sverige. 
 
I LKAB: s årsredovisning från år 2006 och 2007 framkommer det att målet med antalet 
anställda kvinnor år 2007 var 13 procent vilket inte har kunnat uppfyllas. Den huvudsakliga 
anledningen är att antalet kvinnliga sökanden till de olika befattningarna har varit få. LKAB 
kommer att fortsätta att utveckla aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för att rekrytera 
fler kvinnor. En bättre balans mellan könen skulle leda till högre effektivitet och ökad 
säkerhet. Det framkommer också i LKAB: s årsredovisning från år 2006 och 2007 att 
samarbetet med utbildningsinstitut ökat med åren, både Kiruna och Malmberget har ett LKAB 
gymnasium. Antalet flickor som läser på det industriella programmet har ökat under de 
senaste tre åren, från en till 21 flickor. Det innebär att nästan hälften av dem som kom in på 
industriprogrammet år 2006 var flickor. Vårterminen 2008 gick den första kullen 
gymnasieelever i Malmberget ut från det treåriga LKAB-gymnasiet. Enligt Carlsson (2007) 
garanterar LKAB sommarjobb till eleverna som går LKAB-programmet. Programmet ger 
också högskolebehörighet även om det i första hand är arbete på företaget som lockar 
ungdomar.  
 
LKAB vill de vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare, ett sätt att säkra 
kompetensförsörjningen och denna kompetensförsörjning är viktigt för LKAB: s framtid, 
särskilt när kompetenskraven ständigt ökar. Det finns några faktorer som påverkar LKAB: s 
möjlighet att kompetenssäkra sin verksamhet och dessa faktorer är bland annat minskade 
barnkullar, en pressad bostadssituation i Malmfälten samt förändringar i utbildningsväsendet. 
I framtiden tror LKAB att de kommer att behöva attrahera nya medarbetare och detta beror 
bland annat på de väntade pensionsavgångarna, men det är alltid i slutänden kompetensen 
som avgör vem som anställs på LKAB.     
 
Det kommer enligt LKAB att krävas en hel del insatser för att företaget ska kunna attrahera 
nya och redan befintliga medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. För att LKAB ska 
lyckas med detta bör företaget bland annat ha kunskaper om den arbetskraft som småningom 
kommer att ta över när 40-taliserna går i pension och på detta sätt kunna tillgodose deras 
förväntningar. Denna studie görs på uppdrag av LKAB och är ett sätt för LKAB att få bättre 
kännedom och förståelse för Malmfältens gymnasieelevers syn på arbete och arbetsliv. Detta 
tror LKAB kan bidra till att företaget utvecklas och blir än mer attraktiv som arbetsgivare.  
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt Fürth et al (2002) är det viktigt att säkerställa framtida kompetensförsörjning, en viktig 
faktor för många företags fortsatta framgång, och då gäller det att rekrytera rätt kompetens. 
Franzon och Lundgren (2002) framhåller att det därför är viktigt för företaget att både 
betraktas som och att vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning för att företag ska vara 
attraktivt är att det har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare 
och vad som är avgörande när ungdomar väljer sitt framtida arbete. Fürth et al (2002) 
framhåller att ett problem idag är om vem som ska ta över på arbetsmarknaden när 40-
talisterna kommer att lämna arbetsmarknaden de närmast tio åren. Befolkningspyramiden 
talar sitt tydliga språk – allt färre kommer att försörja allt fler, vilket framförallt beror på att 
det föds allt färre barn och att vi människor lever allt längre. Omkring år 2010 kommer de 
stora åldersklasserna som är födda i mitten av 40-talet att uppnå pensionsålder och då kommer 
arbetsmarknaden att domineras av 70 och 80-talister.  
 
Enligt SCB: s trender och prognoser (2005) krävs det högre kvalifikationer inom arbetslivet 
idag och detta beror på den ökade konkurrensen på arbetsmarkanden. Enligt LKAB: s 
årsredovisning från år 2007 råder det arbetskraftsbrist inom industrin och detta beror delvis på 
det svalnande intresset för tekniska utbildningar samt att Norrbotten är ett utflyttningslän. Allt 
detta påverkar företag och deras möjligheter att kompetenssäkra sin verksamhet.  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vilka attityder, sistaårselever vid gymnasieskolorna i 
Malmfälten, har till arbete, sitt framtida arbetsliv och till LKAB som arbetsgivare. 

1.4 Frågeställningar 
För att besvara syftet kommer jag att ställa följande frågeställningar: 

• Vad har gymnasieelever för attityder till arbete? 
• Vilka faktorer anser gymnasieelever är viktiga i ett framtida arbete? 
• Hur ställer sig gymnasieelever till arbete inom LKAB? 
• Hur motsvarar LKAB som arbetsgivare gymnasieelevers attityder och förväntningar?  

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 – Introduktion 
I kapitel har läsaren gets en introduktion som innehåller en bakgrund till LKAB. Sedan fördes 
en problemdiskussion av uppsatsämnet och syftet med studien, frågeställningar och 
avgränsningar presenterades.  
 
Kapitel 2 –Teoretiska utgångspunkter 
I kapitel två presenteras tidigare forskning på området och den teoretiska referensramen som 
omfattar teorier när det gäller attityder och värderingar, socialisation och identitet samt kön 
och arbete.   
 
Kapitel 3 – Metod och tillvägagångssätt 
I kapitel tre presenteras forskningsansatsen, val av teori samt metodologisk avgränsning. 
Därefter beskrivs urvalet och urvalskriterier, samt vilken metod som valts ut för studien. Efter 
det presenteras hur enkäterna utformats, hur utskick insamling av enkäter gått till. Därefter 
följer databearbetning, variabeltransformationer samt diskuteras metodproblem, validitet och 
reliabilitet och etiska överväganden.  
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Kapitel 4- Resultat 
I kapitel fyra presenteras svaren från enkäterna samt den information som framkommit från 
intervjun med en representant på personalavdelningen LKAB för att se om det finns någon 
koppling till de teoretiska utgångspunkterna jag grundat studien på.  
 
Kapitel 5 – Slutdiskussion 
I kapitel fem besvaras frågesällningarna samt de slutsatser jag dragit. Uppsatsen avslutas med 
en metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning samt de rekommendationer som är 
riktade till LKAB.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras först tidigare forskning kring generation Y och deras attityder och 
värderingar sedan presenteras olika teorier relaterade till ungdomars attityder, värderingar, 
socialisation, identitet samt kön och arbete.   

2.1 Tidigare ungdomsforskning 
Att studera ungdomars värderingar kan enligt Parment (2008) ge en vägledning om vilka 
värderingar som kommer att gälla i framtiden. Dessa ungdomar är annorlunda och de kommer 
även att fungera på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare generationer. Begreppet 
generation Y användes för första gången 1993 och beskrev då dem som föddes mellan 1984-
1994. 90-talisterna är ännu inte tillräckligt gamla för att kunna ha en påverkan på 
arbetsmarknaden men om några år kommer även 90-talisterna att bli en viktig faktor för 
utvecklingen av samhället. Arbetsmarknaden är ett område som kommer att påverkas mest av 
generation Y: s entré. Parment (2008) menar vidare att det är viktigt att företag attraherar 
generation Y för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Många ungdomar från generation Y 
har höga förväntningar på arbetslivet och arbetsgivare och det är inte konstigt med tanke på de 
utbud av idéer och inspiration som generation Y kan ta del av. 
 
I en artikel av Loughlin och Barling (2001) framkommer det att unga medarbetare 
representerar den framtida arbetsstyrkan. Författarna menar vidare att ungdomars uppfattning 
om arbete och sysselsättning är influerad av deras föräldrars sysselsättning och ekonomiska 
ställning. Loughlin och Barling (2001) förklarar att 80-talisterna värderar arbete och fritid 
annorlunda än tidigare generationer, 80-talisterna ”jobbar för att leva” istället för tvärtom. 
Allen (2004) förklarar att de yngre arbetarna inte vill göra samma misstag som föräldrarna har 
gjort, arbeta långa pass, försumma familjen och vännerna. Generation Y är mer förmögen, 
mer tekniskt skicklig, bättre bildad och mer etnisk olikartad än tidigare generationer. De yngre 
vill söka arbetsgivare som är beredda att hjälpa dem att göra karriär. De är också i ständig 
strävan efter erfarenheter, färdigheter och intellektuellt utbyte samt har ett behov att klara de 
uppsatta målen. 
 
Dessa ungdomar tenderar enligt Sujansky (2002) att ha mycket energi och entusiasm att utföra 
olika uppgifter och de arbetar särskilt bra i team. Det bästa sättet att rekrytera dem är om 
företaget anammar en coachande stil samt att involvera dem i olika beslut som ska fattas och 
att lyssna på deras idéer. Det är också bra att ge dem tillfälle att klättra i hierarkin samt att ge 
dem utmanande och meningsfulla arbeten eftersom denna generation inte gillar att bli 
uttråkad.  
 
Fürth et al (2002, s.11) 

”Dagens unga är alltså morgondagens vuxna” 
 
Med citatet menar författarna att genom att studera ungdomars grundläggande värderingar, 
kan vi få fram en bild av vilka värderingar som kommer att gälla i framtiden. Morgondagens 
värderingar och därmed framtidens är redan här, därför är det bra om företagen själva inser 
det. Fürth (2002) menar vidare att majoriteten av ungdomarna arbetar extra under tiden de 
studerar men de har även indirekta erfarenheter av arbete som de fått via nyheter, media och 
av föräldrar som arbetar. Arbete och arbetsinnehållet har blivit mindre viktigt för individens 
upplevelse av mening i tillvaron och detta kan bero på att människor i mindre utsträckning 
identifierar sig med sitt arbete eller yrke. Ungdomar har genom åren ändrat sig när det gäller 
vilka faktorer som är viktiga i arbetslivet. Fürth et al (2002) refererar till studien Dagens unga 
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– morgondagens vuxna från år 1994, som bland annat Kairos Future AB har genomfört, där 
föredrog både killar och tjejer intressant arbete före hög lön. Sedan dess har inte kvinnorna 
ändrat sig medan männen har placerat hög lön först. Det finns alltså könsskillnader. Männen 
har blivit mer materialistiska medan kvinnorna värderar sociala relationer högre än vad 
männen gör. I ungdomsstyrelsens rapport ”De kallar oss unga - attityd och värderingsstudie” 
(2003) framkommer det att ungdomsundersökningar ofta handlar om ungas inställning till 
arbete och vad som är det goda arbetet. Att bli vuxen idag kopplas ofta till arbete och unga 
tycker att det är viktigt att ha ett arbete. Det sker ständigt en långsam värderingsförändring 
som tydligt kan spåras i hur människor värderar arbetet. Vid varje given mättidpunkt 
värdesätter de yngre trygghet, fast anställning och hög lön högre än tidigare generationer.  
 
I rapporten ”De kallar oss unga” (2003) framkommer att flytt och resor hör ungdomen till 
och reser det gör de svenska ungdomarna. I samma rapport framkommer det också att en av 
tre anser att det är mycket viktigt att de har hunnit resa runt och se världen innan de är 35 år. 
Den vanligaste orsaken till utlandsresor är semester och sedan kommer arbete samt studier.  
Ungefär lika många kvinnor som män har arbetat utomlands. Det går också att utläsa att över 
40 procent av Sveriges 21-åringar flyttar över kommungränserna årligen. Sverige är ett av de 
länder i Europa där unga flyttar hemifrån tidigt, medelåldern på dem som flyttar hemifrån 
ligger på 19 år och har gjort det väldigt länge. Flyttmönster kan inte enbart förklaras utifrån 
vad ungdomar vill, utan mycket styrs istället av bostadsmarknaden, bostadsbrist, utbildnings- 
och försörjningsmöjligheter. Drygt var tredje ungdomsgrupp tror att de kommer flytta inom 
de tre närmsta åren. Det framkommer också i rapporten att fler tjejer än killar vill flytta från 
hemorten. Det är cirka 50 procent av de studerade som tror att de kommer att flytta och av 
dem svarar en av tio att de kan tänka sig att flytta om inte rätt utbildning finns tillgänglig på 
hemorten. Här har forskarna sett att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män svarar. 
Kvinnor kan i större utsträckning tänka sig att flytta för att byta arbete. Kvinnor svarar något 
mer positivt på resor och att flytta utomlands än männen gör, men skillnaden är inte nämnvärt 
stor.  
 
I ungdomsstyrelsens rapport ”Ungas syn på arbete - En fördjupning av Ungdomsstyrelsens 
attityd- och värderingsstudie 2003” (2004) visas att ungas etablering på arbetsmarknaden kan 
beskrivas som en ”jojoeffekt” och med det menas att allt fler unga rör sig, frivilligt eller 
ofrivilligt, mellan arbete, arbetslöshet och studier. I rapporten förklaras även vad som menas 
med attityder till arbete och det innefattar olika individers värderingar av vad som är viktiga 
egenskaper i ett arbete. Över 90 procent ungdomar i åldern 16–29 år tycker att trevliga 
arbetskamrater, en bra chef, god arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter är viktiga 
egenskaper i ett arbete. Människors föreställningar om arbete, om olika yrken och om 
yrkesval grundläggs tidigt i livet. Det förhållningssätt, det vill säga de attityder och 
värderingar, som grundläggs i ungdomsåren blir en referensram för de kriterier individen 
sedan kommer att ha med sig av vad som är önskvärt och eftersträvansvärt i arbetslivet, 
kriterier som i sin tur vägleder de ungas handlingar. 
 
Ungdomsstyrelsens rapport ”Unga med attityd - Ungdomsstyrelsens attityd och 
värderingsstudie 2007” (2007) visar att utbildning är viktigt eftersom många unga saknar 
arbetslivserfarenhet och referenser till arbetsgivare. Huvudorsakerna till att ungdomar 
studerar är att de vill ha ett arbete när de avslutat sina studier. Andelen som arbetar har 
minskat och andelen som studerar ökat sedan ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 
från år 2002, detta beror troligen på att arbetsmarknaden har varit sämre för unga under den 
perioden.  I ungdomsstyrelsens rapport (2007) framkommer också att ungdomarna väljer att 
flytta hemifrån och etablera sig på arbetsmarkanden, viktiga steg för att frigöra sig från 
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föräldrarna samt att etablera ett eget liv. Studien visar även att det är många ungdomar som 
kombinerar arbete med studier. Ungdomars arbetsmarknad är väldigt konjunkturberoende. 
Ungdomar är de första att lämna arbetsmarkanden vid lågkonjunktur och att det tar lång tid 
när det blir högkonjunktur innan det märks någon effekt på ungdomars sysselsättningsgrad. I 
samma rapport redovisas SCB: s arbetskraftsundersökningar som visar att ungdomar därför 
ofta väljer att fortsätta eller påbörja studier under lågkonjunkturer. Det framkommer också att 
kvinnor studerar i högre utsträckning än män.  
 
Waara (1996) har studerat gymnasieungdomars uppväxtvillkor och vuxenblivande i 
Haparanda kommun. Vidare menar författaren att ungdomars framtidsvisioner ofta kommer 
till uttryck i deras relation till lokalsamhället. Ungdomarna som är starkt förankrade i miljön 
vill i mycket högre grad stanna kvar än de som är inriktade på uppbrott. Författaren menar 
vidare att ungdomars val av framtida boendeort är underställt en objektiv och en subjektiv 
aspekt. Den objektiva handlar om vilka möjligheter som finns att skaffa sig utbildning och 
arbete. Den subjektiva aspekten handlar om individens visioner och önskemål oberoende av 
”yttre” förhållanden. Författaren förklarar att flytt från glesbygden till stor del handlar om 
vad individen har för utbildningsbehov och att flickor är något mer alerta på att flytta än vad 
pojkar är. I varje fall ger sig flickor av från hemorten relativt sett tidigare.         

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Attityder och värderingar 
Aronson (2004, s.90-91) förklarar begreppet attityd enligt följande:  
 

”An opinion that includes an evaluative and an emotional component.” 
Författaren menar vidare att “Compared to opinions, attitudes are extremely 
difficult to change... In order to understand how to change attitudes, first it 
is essential to understand the complexities of human thinking as well as the 
motives that lead people to resist change”.1 

 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) är studier av attityder ett viktigt område inom både 
sociologin och socialpsykologin samt används för att förstå hur människor agerar, tänker och 
orienterar sig i tillvaron. Berglund (2001) menar att ibland kan attityder vara gemensamma för 
olika sociala grupper till exempel har människor i en likartad situation en tendens att få 
liknande attityder till sin omvärld. Attityders betydelse och funktion är relaterad till den 
sociala kontext subjektet fungerar i. Enligt Hansen och Orbán (2002) är den äldre 
generationens attityder till arbete främst materialistisk och trygghetssökande medan de yngre 
har så kallad postmaterialistisk föreställning om arbete, det är viktigare med ett intressant och 
meningsfullt arbete än hög lön och trygghet. I och med att det har skett ett generationsskifte 
när det gäller värderingar och attityder kommer de yngres värderingar att bli styrande för 
utvecklingen.  
 
Ahlgren förklarar i Hagström (1999) att individers värderingar påverkas av omgivningens 
värderingar, speciellt av personer som betyder mycket, är känslomässigt och åsiktsmässigt 
viktiga för individen det vill säga signifikanta andra. Ungdomars självbild är också viktig för 
individens självförtroende, om ungdomar har ett starkt självförtroende ser de möjligheter i 
olika val i livet, exempelvis yrkesval. Självbilden formas i den sociala miljön och av andras 
sätt att reagera på personens beteende. Hur ungdomar väljer yrke är mycket en fråga om 
                                                 
1 Jag har valt att använda mig av den engelska terminologin för att inte riskera att ändra ordens betydelse vid en översättning 
till svenska.  
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självförtroende. Ungdomars uppfattningar av sig själva och hur de värderar sin egen förmåga 
är avgörande för vilka mål de sätter upp för sitt yrkesliv (ibid.). Enligt Giddens (2003) ger 
värderingar mening och vägledning för personer i samspelet med andra människor. Normer 
och värderingar samverkar med varandra för att forma individer i deras respektive miljöer. 
Kulturella normer och värderingar förändras ofta med tiden, en del normer är mer 
revolutionerande idag än vad de kanske var för femtio år sedan.  
 
Fürth et al (2002, s.16) har angett en bra förklaring till vad som skiljer attityder och 
värderingar åt;  
 

”Skillnaden mellan attityder och värderingar kan lite tillspetsat uttryckas 
som skillnaden mellan väder och klimat. Vädret kan ändras över dagen 
medan klimatförändringar kan ta flera tusen år”.   

 
Enligt Hagström (1999) menar att en del ungdomar som lever idag utmärker sig mer genom 
individualisering och autonomi, detta antas ha en större betydelse för ungdomarnas attityder, 
värderingar, beteenden än vad familjebakgrunden och andra socialisationsagenter har. Fürth et 
al (2002) menar att tidigare hade människorna mer gemensamt och då ville de även ha en 
gemensam värdegrund. Detta betyder att dagens ungdomar i allt mindre utsträckning tar efter 
tidigare generationers åsikter och värderingar. Människors värderingar, syn på arbete och 
arbetsliv är i hög grad formade av det samhälle de vuxit upp i. 
 
Ungdomars förhållningssätt till arbete avspeglar enligt Hagström (1999) både värderingar och 
attityder. Värderingar av arbete kan vara en måttstock på vad som är eftersträvansvärt genom 
arbetet medan arbetsattityderna kan vara mera situationsbundna. I Hagström (1999) klargör 
Jonsson att ungdomars övergång mellan skolan och arbete har förändrats och komplicerats, på 
grund av att det har skett stora strukturella förändringar i samhällen runt om i världen. Detta 
gör att de ungdomar som lämnar skolan är osäkra och otrygga men genom att de lämnar 
skolan öppnas samtidigt nya vägar. I och med att den genomsnittliga utbildningstiden 
successivt förlängs och därmed förlängs även ungdomstiden eller ”övergångsåldern” för de 
allra flesta ungdomar.     
 
Hagström (1999) menar vidare att det är allt mer vanligt att ungdomar går fram och tillbaka 
mellan utbildning, arbete, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärd, utlandsvistelse eller någon 
annan sysselsättning. Författaren menar också att valet av yrke kan ses som ett samspel 
mellan individens egna förutsättningar och förväntningar på arbetslivet samt de förväntningar 
omgivningen ställer på individen. Arbetsvärderingar etablerade i tidiga tonår kan enligt 
Hagström antas vara mindre differentierade än i senare livsfaser. Ungdomars värderingar till 
arbete kan utgöra grunden för arbetsattityder som i sin tur kan påverkas om hon eller han har 
arbetserfarenhet, till exempel vid sidan av studierna. Gustafsson menar i Hagström (1999) att 
det inte är säkert att ungdomar väljer samma yrkesinriktning som sina föräldrar fast valet 
ungdomarna gör följer ofta föräldrarnas värderingar och betyder mycket för vuxenblivandet. 
Idag är det inte helt lätt att välja yrke anser Gustafsson i Hagström (1999), eftersom individen 
först ska lyckas hitta ett arbete, kunna försörja sig på det och sedan ska arbetet också vara 
intressant och givande.  
 

2.2.2 Socialisation och identitet 
Enligt Giddens (2007); Angelöw och Jonsson (2000) handlar socialisation om en livslång 
process som tar sin början i barndomen och fortsätter hela livet. Under socialisationen 
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överförs värderingar, attityder, beteenden, kunskaper, regler, uppfattningar från en individ till 
en annan individ samt grupper i samhället och detta gör det också möjligt för individen att 
fungera som medlem i samhället. Giddens (2007); Angelöw och Jonsson (2000) menar att det 
ofta är sociologerna som påstår att socialisationen sker i två faser den primära och den 
sekundära. Den primära socialisationen sker under barndomen och utgör en intensiv period av 
kulturell inlärning, i första hand inom familjen och skola. I den primära socialisationen 
grundläggs bland annat människans moralföreställningar, könsroll, språk och 
självuppfattning. Den sekundära socialisationen pågår från ungdomen och senare i det vuxna 
livet. Förutom familjen är det den övriga sociala kontexten; skolan, kamratgruppen, yrkeslivet 
och media som påverkar etableringen och förändringar av attityder. Genom både primära och 
sekundära socialisationsfaserna internaliserar barnen de sociala normerna och förväntningarna 
som stämmer överens med deras kön.  
 
Vidare menar Angelöw och Jonsson (2000) att det är viktigt att betona att individer, oavsett 
om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna är aktiva mottagare i socialisationen samtidigt 
som de har en viktig roll i socialisationsskapandet. Allt mer forskning har uppmärksammat 
ungdomskulturen och flera forskare ser ungdomar som aktiva subjekt, kulturella innovatörer 
och identitetsbyggare. Giddens (2007) förklarar att socialisation är en viktig kanal för 
överföring av kulturen från en tid och generation till en annan. Enligt Angelöw och Jonsson 
(2000) ser socialiseringsmönstren olika ut beroende på vilken samhällsklass människan 
tillhör.  
 
Enligt Giddens (2003) är det under socialisationen som alla utvecklar en identitet och en 
förmåga att bli självständig. Författaren menar också att det finns två typer av identiteter som 
sociologer ofta talar om, social identitet och personlig identitet. Social identitet handlar om de 
kännetecken som andra tillskriver en viss individ och dessa drag anger vem personen är, 
samtidigt som individen relateras till andra individer som uppvisar samma kännetecken En 
social identitet kan exempelvis vara, student, kvinna, sociolog. Många individer har en social 
identitet som innefattar mer än ett attribut. Jenkins (2003) förklarar att begreppet social 
identitet inte är bestämd utan kan ändras över tid. Det finns en skillnad mellan individens 
egen bild och den allmänna bilden av sig själv. Individen vill vara på ett sätt och han eller hon 
vill också att andra ska uppfatta henne eller honom på samma sätt. Den personliga identiteten 
handlar enligt Giddens (2003) om en utvecklingsprocess där individen formulerar en 
upplevelse av sig själva som en unik varelse som har unika relationer till omgivningen. Det är 
individens ständiga samspel med omgivningen som bidrar till att skapa eller forma hans eller 
hennes upplevelse av sig själv.  

2.2.3 Kön och arbete  
Enligt Giddens (2007) är det viktigt att göra en uppdelning mellan kön och genus (genus står 
för social könsroll). Sociologer skiljer mellan kön i betydelsen biologiska och anatomiska 
skillnader mellan män och kvinnor och genus eller könsroll, som står för psykologiska, 
sociala och kulturella skillnader. Denna uppdelning mellan kön och könsroll är av stor 
betydelse eftersom många könsskillnader inte är biologiska till sitt ursprung. Genusbegreppet 
är kopplat till social konstruerade uppfattningar om manligt och kvinnligt. Giddens (2007) 
menar vidare att ett sätt att förklara orsakerna till genusskillnaderna går att finna i studier om 
genussocialisation och med det menas att inlärning av könsroller sker via 
socialisationsagenter som till exempel familj och massmedia. Den tidiga inlärningen av 
könsroller sker omedvetet och tar sin början i barndomen och detta beror på att barnen 
behandlas olika beroende på vilket kön de har. Detta synsätt innebär att ett barn föds in i 
biologiskt kön och utvecklar efterhand den sociala könsrollen (genus). Det är i kontakt med 
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både de primära och sekundära socialisationsagenter som barn gradvis internaliserar de 
sociala normer och förväntningar som tycks stämma överens med deras eget kön. Enligt 
Hansen och Orbán (2002) utvecklar pojkar och flickor olika intressen och förhållningssätt i 
socialisationsprocessen som ska ses i relation till omvärlden och som stämmer överens med 
allmänna föreställningar om det kön individen tillhör och vad som förväntas av en i 
vuxenlivet. Detta kan även leda till att pojkar och flickor gör olika prioriteringar i sina liv. 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) kan människans värderingar, förväntningar och krav se 
olika ut beroende på om individen är man eller kvinna och detta kan också påverka könens 
livsvillkor.  
 
Enligt Alvesson och Due Billing (1999) är dagens könsarbetsdelning ett resultat av en lång 
historisk process där män och kvinnor vid enstaka gånger har bytt roller. De allmänna 
kulturella föreställningar och förväntningar som kan kopplas till de båda könen färgas 
fortfarande idag av den tid då mäns och kvinnors ”roller” var mer bestämda. Förr skulle 
kvinnorna bland annat föda barn, ge barn och andra i familjen mat, ta hand om barn, de sjuka, 
de äldre och sköta hemmet. Medan männen hade till uppgift att samla in mat genom att jaga, 
fiska och driva jordbruk.    
 
Alvesson och Due Billing (1999) förklarar att de flesta kulturer omfattar betydelse- och 
normsystem som föreskriver olika verksamheter som karakteristiska för kvinnor eller män och 
med det menas att kvinnor rekryteras ofta till jobb som betecknas som kvinnojobb. Fler 
kvinnor är beredda att arbeta på manliga arbetsplatser medan männen tycks vara mindre 
benägna att utföra kvinnojobb. Historiskt sett finns det tabun mot att ett kön arbetar på ett 
område som ”tillhör” det andra könet. Hansen och Orbán (2002) förklarar att kvinnor och 
män i stor utsträckning arbetar inom olika yrken och med olika arbetsuppgifter samt att 
kvinnor och män finns i olika branscher och skilda sektorer. 
 

2.3 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
I kapitlet presenteras tidigare ungdomsforskning och en teoretisk referensram. Dessa har legat 
till grund för konstruktionen av enkäten samt kommer att användas vid analys av resultatet. 
Den tidigare ungdomsforskning i denna uppsats handlar om generation Y som ska försöka ta 
sig in på arbetsmarknaden, ungdomars attityder och värderingar till arbete, flytt och resa. Den 
teoretiska referensramen omfattas av teorier om attityder och värderingar, socialisation och 
identitet samt kön och arbete. Inom sociologin är studier av attityder ett viktigt område för att 
förstå hur människor tänker, agerar och orienterar sig i tillvaron. Individers värderingar 
påverkas av omgivningens värderingar, speciellt av personer som betyder mycket för 
individen. Det är viktigt att ungdomar har en god självbild när hon eller han ska göra olika val 
i livet, till exempel val av yrke. Under den livslånga socialisationen som börjar i barndomen 
och fortsätter hela livet utvecklas olika värderingar, attityder och beteenden. Ungdomar är 
aktiva subjekt, kulturella innovatörer och identitetsbyggare i denna process. Det är under 
socialisationen som alla utvecklar en identitet och förmåga att bli självständig. Pojkar och 
flickor utvecklar olika intressen och förhållningssätt under socialisationsprocessen, vilket kan 
leda till att individen gör olika prioriteringar i sina liv.  
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3. Metod och tillvägagångssätt  
I detta kapitel presenteras forskningsansats, val av teori och metod samt metodologiska 
avgränsningar. Jag motiverar även urvalet för den kvantitativa studien, samt diskuterar 
studiens tillvägagångssätt mer ingående. Jag går också igenom det bortfall som uppkommit 
och de metodproblem som förekommer i studien. I slutet av detta kapitel redovisas etiskt 
ställningstagande.         

3.1 Studiens ansats 
Enligt Hellevik (1996) är det syftet med studien som bestämmer vilken metod som kan 
användas. I denna uppsats är syftet med studien att undersöka vilka attityder, sistaårselever 
vid gymnasieskolorna i Malmfälten, har till arbete, sitt framtida arbetsliv och till LKAB som 
arbetsgivare. Dahmström (2005) menar att studier som har en beskrivande deskriptiv karaktär 
används när det finns en grundläggande kunskap inom och förståelse för området. Denna 
studie är deskriptiv eftersom jag ska beskriva ungdomars attityder till arbete, arbetsliv och 
LKAB som arbetsgivare. En beskrivande studie handlar om att göra en totalundersökning av 
den populationen som ska undersökas i detta fall tredje års elever i Malmfälten. Dessa 
undersökningar brukar kallas för ”sample survey”. 
 
Olika abstraktionsnivåer 
Deduktion handlar enligt Hellevik (1996) om att undersöka något utifrån en referensram, till 
exempel en teori eller en modell, formulera hypoteser som testas mot verkligheten via 
exempelvis observationer. Med induktion menas att forskaren går mot det motsatta hållet, 
nämligen från observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram. 
Denna studie har en deduktiv ansats för att jag utgår från olika teorier vid utformandet av 
enkäten.  
 

3.2 Val av teori 
Begrepp som jag främst fokuserat på är attityder, värderingar, socialisation, identitet, kön och 
arbete. För att hitta de teorier som behövts för studien och som låg till grund för utformning 
av enkäten har jag inledningsvis använt mig av litteraturstudier som har omfattas av material 
från både sociologin och socialpsykologin. Vid litteratursökning har jag använt mig av olika 
databaser på Internet, dessa är bland annat Luleå tekniska universitets bibliotekskatalog Lucia 
och ARBLINE. Jag har också använt mig av olika hemsidor såsom LKAB: s hemsida, 
ungdomsstyrelsen och findarticles. När jag sökte via Lucia hittade jag ett antal böcker som har 
varit till användning. Jag har även sökt en del artiklar i artikeldatabaserna Academic Search 
Elite, Sociological Abstracts samt PsycINFO. Jag har också använt mig av sökmotorn Google 
Scholar BETA för att hitta artiklar. Nationalencyklopedin och Wikipedia har jag använt för att 
få information om Gällivare och Kiruna kommun samt Malmfälten. De sökord som användes 
var olika kombinationer av orden; attityder, värderingar, generation Y, kön och arbete. Jag 
har även använt sökord på engelska som values, attitudes, gender, work och young person.     
 

3.3 Val av metod 
Syftet med studien var att undersöka vilka attityder, sistaårselever vid gymnasieskolorna i 
Malmfälten, har till arbete, sitt framtida arbetsliv och till LKAB som arbetsgivare. För att 
undersöka detta valde jag att använda enkäter som är bra för att undersöka på bredden, samla 
in ett stort underlag istället för att gå in på djupet. Utifrån de data som en enkätundersökning 
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visar går det att utläsa olika samband och jämföra olika grupper, åsikter och inställningar, som 
sedan analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. Jag valde att använda enkäter för 
att göra en totalundersökning av dem som gick sista året på gymnasiet i Malmfälten. 
Datainsamling kan enligt Dahmström (2005) vara av två slag. Om datamaterialet samlas in för 
första gången handlar det om en primärdataundersökning och vid användning av redan 
insamlad data till exempel offentlig statistik, handlar det om att göra en 
sekundärdataundersökning. I denna studie har primärdata använts med hjälp av enkäter. Enligt 
Ejvegård (2003) är det enklare, billigare och mindre tidskrävande att använda en enkät än 
intervjuer.  
 
3.4 Hur enkäten utformas 
Enligt Ejvegård (2003) måste enkäten vara grundligt genomarbetad innan den sänds ut och 
den får inte vara för omfattande. Den ska helst mäta det som avses att mäta genom få frågor 
och ju fler frågor undersökaren ställer desto färre svar får hon eller han in.  Jag har försökt att 
ta hänsyn till att eleverna och lärarna hade mycket att göra just under våren då studien 
genomfördes och därför gjorde jag enkäten kortfattad och förhållandevis enkel för att jag inte 
skulle ta upp deras värdefulla tid. Frågorna får inte enligt Dahmström (2005) ”leda” till det 
positiva eller negativa svarsalternativet utan ska vara neutrala. En allmän regel är att använda 
ett korrekt, enkelt och lättfattligt språk för att alla ska kunna uppfatta frågans innebörd, även 
de med dåliga språkkunskaper. En tumregel för att underlätta besvarandet är att inte använda 
några förkortningar, främmande ord eller fackuttryck.       
 
Enligt Dahmström (2005) är det första steget i utformning av svarsalternativen att bestämma 
om enkäten ska omfattas av fasta, slutna eller öppna frågor. Det går ofta att använda båda 
varianterna eller en kombination av dem även om det är en fördel att använda fasta 
svarsalternativ eftersom de är lättare att koda och analysera. De öppna frågorna är svårare att 
tolka och tar längre tid att sammanställa och bearbeta än de fasta svarsalternativen. Vid frågor 
som handlar om åsikter och värderingar är det viktigt att tänka på att ha med ett 
svarsalternativ för de osäkra respondenterna, exempelvis vet ej eller ingen åsikt. Jag har 
försökt att undvika öppna svarsalternativ där respondenten har fått svara fritt för att undvika 
allt för stor varians som kan vara tidskrävande och svår att tolka. Bundna svarsalternativ har 
använts mer, då respondenterna har fått välja mellan olika svarsalternativ, till exempel ja, nej 
och vet ej. Enkäten i denna studie utformades utifrån syfte och frågeställningar. Enkäten 
följde genomgående samma mönster och omfattas av totalt 24 frågor. Enkäten har indelats i 
några ämnesområden, bakgrund, arbetslivserfarenhet, framtida arbetsgivare, flyttbenägenhet, 
synen på arbete, attityder till arbete, ungas syn på LKAB som arbetsgivare samt vad kan 
LKAB erbjuda ungdomarna. Dessa områden beskrivs här nedan och i resultatdelen redovisas 
resultatet från dessa områden.    
 
Bakgrundsfrågor 
De tre första frågorna ska fungera som underlag för de oberoende variablerna kön, 
gymnasieprogram, bostadsort och om det ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i 
utbildningen. Kön utgör en självskriven bakgrundsvariabel samtidigt som variabeln boendeort 
avser den ort som respondenterna bor på. Examenskategori handlar om respondenterna går ett 
teoretiskt eller yrkesförberedande gymnasieprogram. En annan bakgrundsvariabel är 
arbetsplatsförlagt lärande och med det menas om APU ingår i respondenternas 
gymnasieprogram. Bakgrundsfrågorna skulle besvaras med fasta svarsalternativ och dessa 
bakgrundsfrågor medförde att det blev lättare att kategorisera och jämföra respondenterna 
med varandra för att sedan kunna räkna ut procentsatser.  
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Arbetslivserfarenhet 
I den andra delen av enkäten efterfrågades vad ungdomarna hade för arbetslivserfarenhet. Om 
de hade arbetat tidigare under skolloven, kvällar eller helger. Om ungdomarna svarade ja 
skulle de även ange om de hade arbetat inom LKAB eller hos annan arbetsgivare. Dessa 
frågor skulle besvaras med fasta svarsalternativ. Sista frågan i den delen handlade om varför 
ungdomarna arbetat extra och här var det möjligt att markera flera alternativ.    
 
Framtida arbetsgivare 
Denna del innehåller frågan om hos vilken arbetsgivare ungdomarna skulle vilja ha sitt första 
arbete efter gymnasiet. Eleverna ombads att ange sin framtida syn på arbetsgivare på en 
sjugradig skala (1 till 7) där ändpunkterna var markerade med Nej, absolut inte och Ja, 
absolut. En markering vid fyra kan betraktas som neutral. Eleverna fick också besvara en 
fråga som handlade om vilken bransch de ville arbete i. Svarsalternativen för denna fråga var 
också på en sjugradig skala (1 till 7) som föregående fråga.   
 
Flyttbenägenhet 
I den fjärde delen efterfrågades vad eleverna hade för inställning till att flytta. Denna fråga 
skulle besvaras med fasta svarsalternativ. Om de ville flytta skulle de också ange orsaken till 
att de ville flytta och här kunde eleverna markera flera svarsalternativ. Sedan fick eleverna 
besvara en fråga om de kommer att söka arbete i Malmfälten och om de ska göra det fick de 
även ange i vilken kommun de tänker söka arbete. Dessa frågor besvarades med fasta 
svarsalternativ. Sista frågan i denna del handlar om vilka chanser eleverna tror att de har att få 
arbete på den ort de söker arbete i. Denna fråga skulle eleverna besvara genom att ange sina 
chanser på en sjugradig skala (1 till 7) där ändpunkterna var liten chans och stor chans. En 
markering vid fyra kan betraktas som neutral åsikt.   
   
Synen på arbete och arbetsliv 
I denna del av studien efterfrågades synen på arbete och arbetsliv. Eleverna fick skatta på en 
sjugradig skala (1 till 7) vilka faktorer som de anser är viktiga i sitt framtida arbete. 
Ändpunkterna var mindre viktigt och mycket viktigt. Därefter fick eleverna välja ut och 
rangordna tre faktorer som de absolut ansåg vara viktiga i sitt framtida arbete. Eleverna fick 
också skatta på en sjugradig skala (1 till 7) i vilken grad de tror att LKAB kan nå upp till de 
tre faktorerna som valdes. En markering vid fyra kan betraktas som varken det ena eller det 
andra, alternativt lika mycket av båda. Som en sista fråga i denna del av studien fick eleverna 
ange tre förmåner som de skulle uppskatta hos framtida arbetsgivare och sedan prioritera dem.  
  
Attityder till arbete 
Första frågan i denna del handlar om huruvida eleverna ser fram emot att börja arbeta. Denna 
fråga skulle besvaras med fasta svarsalternativ. Sedan fick eleverna besvara frågan om vilken 
den främsta anledningen är till att de vill arbeta. Här gick det att markera flera svarsalternativ. 
Eleverna fick också ange på en sjugradig skala (1 till 7) hur viktigt arbete är för dem. Där 
ändpunkterna var inte alls viktigt och mycket viktigt. En markering vid fyra kan betraktas som 
en neutral åsikt. Sista frågan i denna del handlar om hur länge eleverna tror att de kommer att 
stanna på sitt första arbete och här hade de fasta svarsalternativ att välja mellan.     
 
Ungas syn på LKAB som arbetsgivare 
Denna del mäter elevernas attityder till LKAB som arbetsgivare. Den första frågan i denna del 
handlar om huruvida eleverna skulle kunna tänka sig att arbete hos LKAB. Denna fråga 
besvaras på en sjugradig skala (1 till 7) där ändpunkterna är Nej, absolut inte och Ja, absolut. 
Sedan fanns det även en fråga om vad det är som gör att eleverna kommer att söka arbete 
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inom LKAB. Här kunde eleverna markera flera svarsalternativ. Eleverna fick också besvara 
frågan hur de bildat sina föreställningar om LKAB som arbetsgivare. Denna fråga besvaras 
med fasta svarsalternativ. Sista frågan i denna del handlar om vad eleverna har för bild av 
LKAB som arbetsgivare och denna fråga besvarades på en sjugradig skala (1 till 7) där 
ändpunkterna var negativ och positiv. En markering vid fyra kan betraktas som en neutral 
åsikt.  
 

3.4 Urval och urvalskriterier 
Urvalsmetoden som använts är gruppurval och detta innebär enligt Dahmström (2005) att 
ramen består av grupper eller element och att dessa grupper är urvalsenheter. Därefter går det 
att undersöka samtliga element i de utvalda grupperna. I denna studie är 
undersökningselementen elever som gick sista året på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna 
och Välkommaskolan i Malmberget våren 2008. Elever som gick sista året på gymnasiet har 
utgjort urvalsgruppen för denna studie eftersom de är i slutet av sin utbildning och på väg ut i 
arbetslivet. Urvalsgruppen anses vara relevant för studien eftersom dessa ungdomar är i 
gränslandet mellan skola och arbete. Valet av ungdomarnas boendeort skedde för att LKAB 
har sin huvudsakliga verksamhet i Malmfälten. Enligt Miles och Huberman (1994) är urvalet 
avgörande för själva analysen. Jag är medveten om att ungdomarna befinner sig i olika faser i 
livet och reflekterar därför olika mycket över livet och framtiden. Tumregeln för urvalet i en 
kvantitativ studie är enligt Trost (2007) att ju större urval desto större sannolikhet att de ska 
vara representativt för populationen. 
 

3.5 Utskick och insamling av data 
Innan enkäten delades och skickades ut till eleverna gick Anita Westerstöm, handledare för 
uppsatsen, Camilla Larsson, handledare på LKAB samt ytterligare några medarbetare på 
personalavdelningen inom LKAB igenom frågorna. Detta resulterade i att några fler frågor 
lades till och några frågor omformulerades. Jag delade också ut en testenkät till två ungdomar 
på gymnasiet som fick besvara enkäten och detta anser Ejvegård (2003) är klokt för att se om 
testenkäten avslöjar fel, oklara, intetsägande eller irrelevanta frågor. Testenkäten som jag 
delade ut resulterade i omformulering av två frågor som inte var nog tydliga. Enkäten som 
delades och skickades ut till eleverna finns i sin helhet i bilaga två.  
 
Jag har använt mig av både en gruppenkät och en postenkät som innehåller samma frågor.  
Först har jag använt en gruppenkät genom att jag delat ut enkäten till samtliga närvarande i 
skolklasserna som gick tredje året på gymnasiet. En fördel med gruppenkät är enligt 
Dahmström (2005) att många personer kan undersökas samtidigt och det är billigt och inte 
tidskrävande. Det kan också vara till fördel att enkäten samlas in direkt för att öka 
svarsfrekvensen. Nackdelen med denna typ av enkät är att påverkan i positiv eller negativ 
bemärkelse kan förekomma. Har ungdomarna påverkat varandra när de besvarat enkäten, 
detta kan enligt Dahmström (2005) påverka kvaliteten. Sedan har jag också ställt mig frågan 
om kvaliteten har sänkts på grund av att en del ungdomar kanske känt att de inte haft 
tillräcklig tid på sig att besvara frågorna. Ytterligare en nackdel med gruppenkät är att det inte 
ges någon möjlighet att ta kontakt med respondenterna för att reda ut om svaren varit oklara 
eftersom enkäterna varit anonyma. Eftersom inte alla elever fanns på skolorna, på grund av att 
de var ute på arbetsplatsförlagd utbildning (APU) använde jag mig av en postenkät som 
skickades hem till deras hemadress efter medgivande från gymnasiecheferna. Sedan har 
respondenterna bara behövt lägga enkäten i en brevlåda eftersom svarskuvertet var adresserat 
och frankerat. En nackdel med postenkät är enligt Dahmström (2005) att svarsfrekvensen 



METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

 
14

kanske inte blir tillfredställande. En postenkät är enligt Dahmström (2005) billig att 
genomföra och det är samtidigt möjligt att ställa många olika frågor och respondenterna väljer 
själva när det finns tid att besvara enkäten. En annan fördel med postenkät är att det inte kan 
ske någon påverkan, medvetet eller omedvetet, från undersökaren. Det kan även vara till 
nackdel att inte undersökaren finns tillgänglig för att lämna förklaringar om frågorna skulle 
vara oklara. Det har jag tänkt på genom att tillsammans med enkäten bifoga ett 
informationsbrev som informerade om studiens bakgrund, syfte och hur eleverna skulle 
kryssa i svaren i enkäten. I informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till mig om 
respondenterna hade önskat kontakta mig om det var något de undrade över. Detta 
informationsbrev brukar även kallas missivbrev (Bilaga 1) och enligt Trost (2007) med fördel 
kan hänga samman med enkäten för att det inte ska försvinna. De eleverna som fick enkäten 
hemskickad blev erbjuden en biobiljett om de besvarade enkäten, detta för att försöka öka 
svarsfrekvensen. 
 

3.6 Bortfall och bortfallsanalys 
Enligt Dahmström (2005) finns det två typer av bortfall, partiellt bortfall (variabelbortfall) och 
individ bortfall (objektsbortfall). Med individ bortfall menas att undersökaren inte får något 
svar alls på en enkät och med partiellt bortfall menas att vissa frågor (variabler) inte besvaras. 
Genom att en del av enkäterna i denna studie fylldes i under lektionstid var individ bortfallet 
relativt lågt, bortfallen berodde på att eleverna inte var närvarande vid undersökningstillfället. 
Resterande enkäter skickades hem till de elever som inte fanns på skolan under våren 2008 
när datainsamlingen skedde. Jag hade gärna sett en högre svarsfrekvens i studien, den 
förhållandevis låga svarsfrekvensen är enligt ungdomsstyrelsens rapport ”Unga med attityd” 
(2007) vanlig i studier som involverar ungdomar.   
 
Beskrivning av individbortfallet/objektsbortfallet 
Objektsbortfallet kan enligt Dahmström (2005) bero på att respondenten vägrar att delta i 
studien eller att respondenten inte är anträffbara till exempel på grund av att de har bytt 
hemadress. Objektbortfallet kan också bero på andra anledningar som att respondenten inte 
förstår frågorna, språksvårigheter, eller att de inte hade tid att besvara enkäten. Av den totala 
populationen, hela Sveriges sistaårselever på gymnasiet, fanns det totalt 534 elever som tar 
studenten i vår 2008 i Kiruna och Malmberget. Den 14 maj 2008 gick jag runt i klasserna i 
Kiruna och samlade in totalt 100 enkäter. Den 8 maj 2008 lämnades totalt 230 enkäterna ut till 
elevernas mentorer i Malmberget som i sin tur skulle dela ut enkäterna till sina elever. Jag var 
tvungen att lösa det på detta sätt för att eleverna var utspridda och hade lektion i flera olika 
byggnader. Den 26 maj 2008 samlade jag in 53 enkäter och den 5 juni samlade jag in åtta 
enkäter i Malmberget. Här räknar jag bort de eleverna som var hemma på grund av 
exempelvis sjukdom. Då jag även ville försöka nå ut till de eleverna som inte fanns på skolan 
eftersom de var på APU då insamling av enkäterna skedde beslutade jag mig för att skicka ut 
106 enkäter till elever som gick på gymnasiet i Malmberget och 90 enkäter skickades hem till 
eleverna i Kiruna. Av de totalt 196 stycken hemskickade enkäterna fick jag tillbaka 45 
stycken och en enkät som inkom senare än de andra. En hemskickad enkät kom tillbaka fast 
den inte var ifylld och den räknas inte in i antalet besvarade. Svarsfrekvensen av de enkäter 
som jag samlade in i Kiruna var 44 procent och 26,5 procent i Malmberget. Jag fick tillbaka 
23,5 procent av de enkäterna som jag skickade hem till respondenterna.  
  
Beskrivning av det partiella bortfallet 
Det partiella bortfallet kan enligt Dahmström (2005) bero på att respondenten inte förstår 
frågan eller hur den ska besvaras, eller att respondenten inte vill besvara frågan, om det till 
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exempel rör sig om känsliga ämnen. I denna studie varierar det partiella bortfallet mellan 0,5 
procent för fråga 8a, en person har glömt eller hoppat över att svara på denna fråga.  
Ytterligare en fråga som har fått högt partiellt bortfall är fråga 8b med 43,6 procent. När det 
gäller detta bortfall kan det bero på att det endast är de som svarat ja på fråga 8a som skulle 
svara på 8b. På fråga 7b är bortfallet 10,9 procent. Det var endast de som svarat ja på fråga 7a 
som skulle svara på 7b. På fråga 14b är det 24,1 procent som svarat och även här beror det 
partiella bortfallet på att det är de som svarat ja på fråga 14a som ska svara på 14b. På fråga 
15 är bortfallet 23,2 procent och bortfallet beror på att det endast är de som svarat ja på fråga 
14a som ska svara på 15.  
 
När det gäller fråga nio varierar bortfallet mellan de olika svarsalternativen och det beror på 
att respondenterna inte har angett alla tre svarsalternativen utan kanske kryssat i ett eller två 
alternativ och ibland tre alternativ.  Det partiella bortfallet var relativt högt på fråga 13b där 
bortfallet varierar mellan de fem olika svarsalternativen, 36,4- 79,35 procent och på denna 
fråga är förklaringen densamma som i fråga 13b, att respondenterna inte har kryssat i alla 
svarsalternativ. De frågor där bortfallet var högst var på fråga 17 som handlade om att 
eleverna skulle rangordna tre förmåner som de skulle uppskatta hos framtida arbetsgivare. Det 
partiella bortfallet när det gäller denna fråga kan bero på missförstånd från respondenterna 
eller att de helt enkelt inte kom på några förmåner. Det partiella bortfallet på enskilda frågor 
är trots allt relativt lågt.  
 

3.7 Databearbetning 
Informationen som inhämtats via enkäter har bearbetats statistiskt.  Dataregistreringen har 
skett manuellt i Microsoft Excel där respondenternas svar sammanställdes för att sedan 
öppnas i statistikprogrammet SPSS version 16.0 för Windows där variablerna sedan 
definierades och transformerades. De besvarade enkäterna bearbetades för att se om det fanns 
något statistiskt samband mellan variabler. Kontroller gjordes även för att undvika felaktiga 
och ogiltiga värden. Varje enkät fick ett löpnummer som innebär att undersökaren ger den 
som svarat ett identitetsnummer. Varje fråga eller uppgift är en variabel, och kan anta ett antal 
värden. Omkodning av en del variabler har genomförts i SPSS för att lättare kunna utföra 
statistiska analyserna. De frågorna som omkodats är; 
 
Fråga 2, Vilket gymnasieprogram går du? Denna fråga har omkodats till två värden ett 
teoretiskt gymnasieprogram och två yrkesförberedande gymnasieprogram.  
  
Fråga 5, Arbetar någon av dina föräldrar på LKAB? Svarsalternativen var från början Ja, en, 
Ja, båda, Nej ingen. Efter omkodning blev det två svarsalternativ Ja och Nej.  
 
Fråga 6, Vad tror du att du kommer att göra efter gymnasiet? Där var det sex svarsalternativ 
från början och efter omkodning blev det fem svarsalternativ kvar. Svarsalternativen var 
arbeta, studera vidare, arbetslös, militärtjänst, åka utomlands och studera samt åka utomlands 
och arbeta. De två sista svarsalternativen slogs ihop till ett alternativ, åka utomlands.   
 
Fråga 11, Hos vilken arbetsgivare skulle du kunna tänka dig ha ditt första arbete efter 
gymnasiet? I denna fråga där svarsalternativen finns på en sjugradig skala har värdena 1-4 
kodats om till negativ och värdena 5-7 har kodats om till positiv. 
 
Fråga 12, Inom vilken bransch vill du arbeta i? Här finns svarsalternativen på en sjugradig 
skala och värdena 1-4 har kodats om till negativ och värdena 5-7 har kodats om till positiv.  
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Fråga 15, Om Du svarat ja på fråga 14a, vad tror Du om dina chanser att få arbete i 
Gällivare/Malmberget, Svappavaara eller Kiruna? Här finns svarsalternativen på en 
sjugradig skala och värdena 1-4 har kodats om till liten chans och värdena 5-7 har kodats om 
till stor chans.  
 
Fråga 16a, Vilka faktorer anser du är viktiga i ditt framtida arbete? Här finns 
svarsalternativen på en sjugradig skala och värdena 1-4 har kodats om till negativt och 
värdena 5-7 har kodats om till positivt. 
 
Fråga 19, Hur viktigt är arbete för dig? I denna fråga där svarsalternativen finns på en 
sjugradig skala har värdena 1-4 kodats om till inte alls viktigt och värdena 5-7 har kodats om 
till mycket viktigt. 
 
Fråga 21, Skulle du kunna tänka dig att arbeta hos LKAB? I denna fråga är svarsalternativen 
på en sjugradig skala där värdena 1-4 kodats om till nej, absolut inte och värdena 5-7 har 
kodats om till ja, absolut.  
 
Fråga 24, Vad har du för bild av LKAB som arbetsgivare? Här är svarsalternativen på en 
sjugradig skala och värdena 1-4 har kodats om till negativ och värdena 5-7 till positiv.  
 
Studiens resultat presenteras i resultatdelen i form av figurer där svarsfrekvensens 
genomgående beskrivs i procent. Figurerna presenteras tydligt och enkelt för att alla ska 
kunna utläsa resultaten. När svarsfrekvensen i frågorna med sjugradig skala beskrivs avser 
procentsatserna vanligtvis summan av de tre högsta värdena (5-7) på skalan. Frågor som har  
besvarats otydligt eller inte alls har blivit besvarade ingår inte i de resultatsammanställningar 
som presenteras i uppsatsen. 
 

3.8 Genomförda variabeltransformationer   
Körner (1998) skiljer mellan kvantitativa (numeriska) variabler och kvalitativa (icke-
numeriska) variabler. Det finns två olika typer av kvantitativa variabler, diskreta och 
kontinuerliga variabler. Den oberoende variabeln kön som använts i denna studie är en 
kvalitativ variabel och den andra oberoende variabeln ålder är en kontinuerlig kvantitativ 
variabel och med det menas att variabeln kan anta alla värden inom ett intervall, alltså 
teoretiskt sett oändligt många värden. Aronsson (1999) menar att kön har endast två värden, 
man respektive kvinna och kan inte rangordnas. Variabeln kön är ett typexempel på 
nominalskala och med det menas att inga matematiska operationer kan utföras på 
variabelvärdena. Den oberoende variabeln skapas: man (0) och kvinna (1). En variabel med 
två värden kallas enligt Hellevik (1996) dikotom variabel eller en dikotomi. 
 

3.9 Metodproblem 

3.9.1 Validitet 
Enligt Miles och Huberman (1994) innebär validiteten att undersökaren inte ska agera på ett 
sådant sätt att hon eller han kan påverka studien samt att studien ska utgå från 
respondenternas perspektiv. Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att studien verkligen mäter 
det som är avsett att mäta. Enkätfrågorna i denna studie är utformade efter tidigare forskning 
för att öka validiteten. Genom att postenkäter skickades ut kunde ungdomarna sitta i lugn och 
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ro och besvara frågorna om de ville. För att öka validiteten när det gäller enkäter formulerades 
frågorna tydligt för att ungdomarna skulle förstå vad som menades med dem. För att 
kontrollera att studien verkligen mäter det som är avsett att undersökas har mycket tid lagts på 
att sätta sig in i ämnesområdet för att förstå begrepp och teorier som studien bygger på.  

3.9.2 Reliabilitet 
Enligt Miles och Huberman (1994) handlar reliabiliteten om huruvida processen av studien är 
jämn, rimlig och stabil över tiden. Ejvegård (2003) betonar att reliabiliteten också anger 
tillförlitligheten i studien och för att öka tillförlitligheten i denna studie har jag redovisat vilka 
databaser, sökmotorer och sökord som använts. Jag har också varit noga med att presentera 
resultatet på ett enkelt sätt för att öka tillförlitligheten. För att öka tillförlitligheten ytterligare 
har jag informerat ungdomarna om konfidentialiteten och sedan har de tagit ställning till om 
de velat besvara enkäten. Enligt Ejvegård (2003) kan reliabiliteten testas vid 
enkätundersökningar på olika sätt. Jag har valt att testa enkäten genom att två ungdomar fick 
besvara enkäten när jag var närvarande för att sedan se om det fanns någon fråga som inte var 
tydlig nog. Jag utformade frågorna i enkäten tydligt för att öka reliabiliteten och för att 
undvika missförstånd eller att respondenten skulle välja att inte besvara frågan. När jag var ut 
till klasserna för att dela ut enkäterna erbjöd jag även att förtydliga frågorna om det behövdes 
för att undvika missförstånd. Det som kan påverka reliabiliteten är om respondenterna inte har 
varit ärliga när de svarat på enkäten. Reliabiliteten kan också påverkas om fel uppstår vid 
inmatning, sammanställning och bearbetning av datamaterialet.  
    

3.10 Etiska överväganden 
Syftet med studien var att undersöka vilka attityder, sistaårselever vid gymnasieskolorna i 
Malmfälten, har till arbete, sitt framtida arbetsliv och till LKAB som arbetsgivare. Jag har 
använt mig av kvantitativ metod med hjälp av en enkätstudie. Denna undersökning är ett 
uppdrag av LKAB och det är även de som är finansiärer av studien genom att de betalat tryck 
och utskick av enkäter samt biobiljetterna. När uppsatsen blir godkänd utbetalas en summa 
pengar till mig. Enligt Gustafsson et al (2004) är det viktigt att ha en ärlig och öppen attityd 
till finansiärerna i detta fall LKAB. Detta har jag följt genom att återkommande under 
studiens gång ge information om hur långt jag kommit med uppsatsen. Efter samtal med 
Camilla Larsson på personalavdelning inom LKAB har jag formulerat ett PM innehållande en 
problemställning, syfte, frågeställningar och urval.  
 
I och med studiens syfte och den aktuella metoden finns det en del saker att ta hänsyn till. Jag 
kan tänka mig att studier om attityder och ungdomar kan vara ett känsligt område och därför 
har jag haft det i åtanke under hela skrivprocessen. För att mina respondenter ska känna sig 
trygga och kunna lita på mig har jag i första hand utgått från vetenskapsrådets skrift 
”forskningsetiska principer inom humanistiskt – samhällsvetenskaplig forskning”. I denna 
skrift förklaras att individskyddskrav kan konkretiseras i fyra huvudkrav och dessa kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Enligt 
vetenskapsrådets rapport 2 005:1, ”Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och 
exempel” får ingen respondent komma till skada om individskyddskravet följs. Detta 
förtydligas i reglerna med krav på information, på samtycke, på konfidentalitet samt på hur 
forskningsmaterialet får nyttjas.    
 
Informationskravet innebär att undersökaren ska informera respondenterna om studiens syfte 
och villkoren för deras deltagande. När jag var ute i de olika klasserna på Hjalmar 
Lundbohmsskolan i Kiruna för att dela ut enkäterna informerade jag eleverna muntligt om 
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bakgrund, syfte med studien konfidentialiteten och att medverkan var frivillig. Jag belyste 
även att elevernas medverkan var viktig för att LKAB: s personalavdelning skulle ta del av 
det slutgiltiga resultatet. Jag har också varit noga med att ge information om mig själv för att 
inge förtroende. I Malmberget lämnade jag ett informationsbrev (missivbrev) (Bilaga 1) 
tillsammans med enkäterna som mentorerna skulle dela ut till eleverna. Eftersom jag inte fick 
tag på alla elever på skolan skickade jag även ut enkäter till elevernas hemadress och på 
samma gång bifogade jag informationsbrevet (Bilaga 1) där samma information framgick som 
jag gav till eleverna som fanns på skolan. Jag har också funnits tillgänglig via telefon och e-
post för att svara på eventuella frågor. Jag meddelade även till samtliga respondenter som 
besvarat enkäten om att studien endast är i studiesyfte och att det inte är eleverna som person 
jag ska studera utan helheten samt att det bara är jag som kommer att ta del av deras uppgifter 
innan databearbetning. När datamaterialet var inne i analysprogrammet SPSS 16.0 var det 
omöjligt att spåra de enskilda individerna.      

 
Samtyckeskravet innebär att undersökaren först ska inhämta samtycke från deltagarna och de 
får själva bestämma om de ska vara med i studien eller inte. De ska själva kunna bestämma 
om de vill avbryta sin medverkan utan att det kan få negativa följder för dem. Jag har 
informerat respondenterna om att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst får 
avbryta sitt medverkande. Eftersom ungdomarna var över 15 år behövdes det inget 
godkännande från vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Innan jag delade ut enkäten fick 
jag medgivande från gymnasiecheferna på de utvalda skolorna. Jag fick också medgivande av 
gymnasiecheferna om att använda klasslistor med adress för att kunna skicka ut enkäter till de 
elever som jag inte kom i kontakt med direkt på skolan.     
 
Konfidentialitetskravet handlar om att respondenterna ska garanteras konfidentalitet och att 
personuppgifter hanteras samt förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. All 
information om individerna ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. Detta krav anser jag är uppfyllt genom 
att respondenternas identiteter har avidentifierats efter det att jag använt löpnummer på 
enkäten. Enkäten innehåller heller inga bakgrundsvariabler som kan identifiera 
respondenterna. Klasslistor har innehållit hemadresser och inte personnummer, dessa har 
förvarats inlåst i hemmet för att säkerställa att ingen obehörig fick tag på dem. Efter studiens 
avslutande kommer allt material att makuleras för att hålla sekretessen.  

 
Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får användas i studiesyfte och inte får 
lånas ut för kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften. Respondenterna har blivit 
informerade om att när denna uppsats är godkänd av examinator kommer den att publiceras 
offentligt på Luleå tekniska universitetsbiblioteks hemsida. Jag är själv inte ägare till mitt 
material utan andra kan använda det i sina studier. Enligt Gustafsson et al (2004) ska 
materialet hanteras och arkiveras på ett sådant sätt att det är lättillgängligt för andra som vill 
ta del eller använda sig av materialet. Resultatet av denna studie ska LKAB: s 
personalavdelning ta del av.  

3.10.1 Övriga etiska övervägande  
Enligt vetenskapsrådets ”CODEX – Regler och riktlinjer för forskning” har jag som 
undersökare det yttersta ansvaret för att studien uppfyller en god kvalitet. Därför har jag 
försökt ta hänsyn till etiska överväganden i denna studie för att inte ”trampa någon person på 
tårna”. Det är enligt Widerberg (2002) viktigt att ha distans till materialet och studien, ställa 
sig utanför materialet och inte blanda in sina egna trosföreställningar och fördomar. Forsman 
(2002) förklarar att det är viktigt med vetenskaplig integritet för att resultatet ska bli 
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trovärdigt och det innebär att undersökaren inte ska låta sig påverkas av olika faktorer eller 
påtryckningar utifrån. Min tanke med denna studie har varit att vara objektiv för att inte styra 
studien åt något specifikt håll. Andra etiska övervägande har varit att använda nyare litteratur 
och artiklar. De vetenskapliga artiklarna har varit ”peer reviewed” och med det menas enligt 
SOU 1 999:4 ”God sed i forskningen” att artiklarna blivit vetenskapligt granskade före de 
publicerats för att säkra kvaliteten. Vidare står det att undersökaren ska vara tydlig och 
noggrann när hon eller han anger källor och referenser. Utifrån detta har jag varit noggrann 
när jag refererat för att det ska vara möjligt att kontrollera källorna som uppsatsen refererar 
till. 
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4. Resultat och analys 
I denna del kommer svaren från enkäten presenteras samt den information som framkommit 
från intervjun med en representant på personalavdelningen. Vid analys av enkäterna har 
statistikprogrammet SPSS version 16.0 för Windows använts.  
 
De bakgrundfrågor som har använts i enkäten är kön, gymnasieprogram, boendeort och om 
APU ingår i utbildningen. Dessa bakgrundfrågor antas påverka ungdomars attityder till arbete, 
arbetsliv och LKAB som arbetsgivare. Av de 220 besvarade enkäterna är 112 tjejer och 108 
killar som svarat. 97 elever som gick ett yrkesförberedande gymnasieprogram och 123 elever 
som gick ett studieförberedande gymnasieprogram besvarade enkäten. Av de deltagande i 
studien gick två av respondenterna på LKAB gymnasiet.  
  

4.1 Bakgrund 
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Figur 1. Fråga  6. Vad kommer eleverna att göra efter gymnasiet? Kön, Procent 

 
Av Figur 1 går det att utläsa att cirka 75 procent av killarna vill arbeta efter att de gått ut 
gymnasiet medan tjejerna hellre vill studera vidare. Det är ganska jämt fördelat mellan 
tjejerna som vill studera vidare eller börja arbeta. Nästan 50 procent av tjejerna vill studera 
vidare efter gymnasiet och cirka 40 procent vill börja arbeta. Enligt Loughlin och Barling 
(2001) arbetar generation Y ”för att leva”. Unga väljer att studera vidare för att sedan få ett 
arbete och detta förskjuter introduktionen in i vuxenlivet. Det är bara en kille i denna studie 
som uppgett att han vill vara arbetslös och cirka fem procent av killarna kommer att göra sin 
militärtjänstgöring efter gymnasiet. Det är cirka tio procent av tjejerna och två procent av 
killarna som vill resa utomlands när de gått ut gymnasiet.  
 
I ungdomsstyrelsens rapport ”De kallar oss unga” (2003) framkommer det att ungdomar 
tycker om att resa. Den vanligaste orsaken till utlandsresor är semester och sedan kommer 
arbete och studier. Resultatet visar även att de eleverna som går ett teoretiskt 
gymnasieprogram vill studera vidare oftare än de elever som går ett yrkesförberedande 
gymnasieprogram. Jonsson klargör i Hagström (1999) att ungdomar som befinner sig mellan 
skola och arbete har det inte lätt, på grund av de strukturella förändringarna i samhället. De 
strukturella förändringarna handlar om att arbetets gränser i tid och rum har förändrats. 
Förändringarna brukar också förknippas med övergången in i det postindustriella samhället. 
Detta kan medföra att ungdomarna blir mer osäkra och otrygga, samtidigt som nya vägar 
öppnas när de lämnar skolan. Den genomsnittliga utbildningstiden har förlängts och därför 
förlängs även ungdomstiden eller ”övergångsåldern” för merparten ungdomar. Enligt 
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Hagström (1999) är det mer vanligt nu än tidigare om åren att ungdomar går mellan 
utbildning, arbete, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärd eller utlandsvistelse.   
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Figur 2. Fråga 5. Arbetar någon av dina föräldrar på LKAB? Kön, Kommun, Procent 

I Figur 2 går det att utläsa att det är fler ungdomar i denna studie som har föräldrar som inte 
arbetar inom LKAB än ungdomar som har det. Cirka 35 procent killar och 25 procent tjejer 
har föräldrar som arbetar inom LKAB. Av ungdomarna i Kiruna är det cirka 35 procent och i 
Gällivare är det cirka 20 procent som har föräldrar som arbetar inom LKAB.  
 
Fråga 4 i enkäten lyder ”ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på din gymnasielinje”? 
Resultatet visar att arbetsplatsförlagd utbildning (APU) inte är vanligt i utbildning och det kan 
bero på att APU endast ingår i en del yrkesförberedandeprogram. På gymnasieguidens 
hemsida ges det exempel på sådana utbildningar och dessa kan bland annat vara el, bygg, 
fordon, industri. 39 procent av killarna och 23 procent av tjejerna har angett att de ingår APU 
i utbildningen.  

4.2 Arbetslivserfarenhet 
Allen (2004) förklarar att generation Y inte vill göra samma misstag som föräldrarna har 
gjort, arbeta långa pass, försumma familj och vänner. De är också i ständig strävan efter 
erfarenheter, färdigheter och intellektuellt utbyte. Enligt Fürth et al (2002) vet 
gymnasieungdomarna en hel del om arbetslivet på grund av de direkta erfarenheterna som de 
fått genom att arbeta under sin studietid. Ungdomarna har även indirekta erfarenheterna av 
arbete som de fått via nyheter, media och av föräldrar som arbetar. 
 
Ungdomsstyrelsens rapport ”Unga med attityd - ungdomsstyrelsens attityd och 
värderingsstudie 2007” (2007) visar att utbildning är viktigt eftersom många unga saknar 
arbetslivserfarenhet och referenser till arbetsgivare. Det framkommer också att andelen som 
arbetar har minskat och andelen som studerar ökat sedan ungdomsstyrelsens studie från år 
2002. Detta beror troligtvis på den vikande arbetsmarknaden och detta drabbar i första hand 
ungdomar. 
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Figur 3. Fråga 7a. Har du arbetet under skolloven? Kön? Teoretiskt- eller yrkesförberedande gymnasieprogram, 
Procent 

 
I Figur 3 går det att utläsa att största delen av både killar och tjejer tidigare har arbetat under 
skolloven medan de har studerat. I stort sett lika många elever på de teoretiska 
gymnasieprogrammen som de på yrkesförberedande gymnasieprogrammen har arbetat under 
skolloven.  
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Figur 4. Fråga 7b. Hos vilken AG i sådana fall? LKAB eller annan? Kön, Teoretiskt- eller yrkesförberedande 
gymnasieprogram, Ingår APU, Procent 

 
Enligt Figur 4 är det mer vanligt att ungdomarna arbetar hos någon annan arbetsgivare än 
LKAB.  Lite mer än 80 procent av killarna och nästan 90 procent av tjejerna arbetar hos 
någon annan arbetsgivare än LKAB. Något fler cirka 20 procent av eleverna som går ett 
yrkesföreberedande gymnasieprogram jämfört med tio procent som går ett teoretiskt 
gymnasieprogram arbetar inom LKAB. Lite mer än 20 procent av eleverna som har APU 
under gymnasietiden arbetar inom LKAB och resterande arbetar hos någon annan 
arbetsgivare. Tio procent av eleverna som inte har APU arbetar inom LKAB och resterande 
arbetar någon annan stans.     
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Figur 5. Fråga 8a. Har du eller har du haft kvälls/helg arbete under studietiden? Kön, Teoretiskt- eller 
yrkesförberedande gymnasieprogram, Procent 

Av Figuren ovan går det att utläsa att det är lite mer än 60 procent av tjejerna och nästan 50 
procent av killarna som har arbetat under kväller och helger. Det är mer än 60 procent av 
eleverna som går ett yrkesföreberedande gymnasieprogram jämfört med nästan 50 procent 
som går ett teoretiskt gymnasieprogram som arbetar kvällar och helger.  

 
Sammanfattningsvis av figur fyra och fem framkommer det att det är mindre vanligt bland 
ungdomarna att arbeta under kvällar och helger än under skolloven. 
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Figur 6 . Fråga 7b. Vilken AG i sådana fall? LKAB eller annan? Kön, Teoretiskt- eller yrkesförberedande 
gymnasieprogram, Ingår APU, Procent 

 
Figur 6 anger att majoriteten ungdomar arbetar åt någon annan arbetsgivare än LKAB under 
kvällar och helger. Något fler elever som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram arbetar 
hos LKAB och det är ingen större skillnad om APU ingår i utbildningen.   
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Figur 7. Fråga 9.  Varför arbetar du extra under din studietid? Kön, Procent  

 
Figur 7 visar att det är merparten killar och tjejer som arbetar extra under studietiden för att i 
första hand tjäna pengar. Det är lite mer än 80 procent av både killar och tjejer som arbetar 
extra för att tjäna pengar. 30 procent av killarna arbetar för att få erfarenhet och något mindre 
än 30 procent av tjejerna arbetar av den anledningen. Bara några få, cirka tio procent av 
ungdomarna vill arbeta för att fördriva tiden och ha något att göra. Oavsett om eleverna går ett 
teoretiskt- eller yrkesförberedande gymnasieprogram arbetar de ändå för att i första hand tjäna 
pengar och i andra hand få erfarenhet och i tredje hand ha något att göra.  

4.3 Framtida arbetsgivare  
Detta stycke handlar om ungdomars inställning till framtida arbetsgivare. I denna studie har 
det skett en jämförelse med olika arbetsgivare för att få en rättvis bild av vilken betydelse 
LKAB har för ungdomarna.  
 
Fråga 11 i enkäten lyder ”hos vilken arbetsgivare skulle du kunna tänka dig att ha ditt första 
arbete efter gymnasiet” och i Figur 8 redovisas andelen som svarat ja absolut, värde fem-sju 
på en sjugradig skala. Flera svarsalternativ var möjliga.      
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Figur 8. Fråga 11. Arbetsgivare som unga skulle kunna tänka sig att ha sitt första arbete hos efter gymnasiet.  Kön, 
Procent 

 
Privata företag attraherar ungdomar mest, något mer än 80 procent. Cirka 70 procent killar 
och cirka 80 procent tjejer skulle kunna tänka sig att ha sitt första arbete inom LKAB. Mindre 
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än 40 procent av killarna skulle kunna tänka sig att arbeta inom en statlig myndighet jämfört 
med 50 procent av tjejerna. När det gäller organisation/förening är det cirka 25 procent killar 
och lite mer än 40 procent tjejer som skulle kunna arbeta där. Mindre än 20 procent av 
killarna skulle kunna tänka sig att arbeta inom kommunen. Det är något mer än 30 procent av 
tjejerna som skulle kunna tänka sig att arbete inom kommunen. I landstinget är det cirka tio 
procent av killarna och cirka 25 procent av tjejerna som skulle kunna tänka sig att arbeta där. 
Ungdomarnas boendeort visade sig inte ha någon avgörande betydelse för vilken inställning 
de har till framtida arbetsgivare. 
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Figur 9. Fråga 21 & fråga 5. Om ungdomar skulle vilja arbeta inom LKAB och om en eller båda föräldrarna arbete 
inom LKAB. Positiv eller negativ inställning, Procent  

 
Loughlin och Barling (2001) menar att ungdomars uppfattning om arbete och sysselsättning 
är influerad av föräldrars sysselsättning och ekonomiska ställning. Av Figur 9 går det att 
utläsa att det inte har någon nämnvärd betydelse om ungdomarna har eller om de inte har 
någon förälder som arbetar inom LKAB när det gäller vilken inställning de har till att arbeta 
inom LKAB. Ungdomarna vill arbeta inom LKAB lika mycket oavsett om de inte har eller 
om de har någon förälder som arbetar på LKAB. Detta kan enligt Gustafsson i Hagström 
(1999) ha att göra med att inte alla ungdomar väljer samma yrkesinriktning som föräldrarna. 
Valet ungdomarna gör följer dock ofta föräldrarnas värderingar och betyder mycket för 
vuxenblivandet.  
 
I Figur tio och elva presenteras resultatet från fråga tolv i enkäten ”inom vilken bransch skulle 
du vilja arbeta”? Respondenterna har fått välja mellan 23 olika branscher och här nedan 
presenteras de sex mest prioriterade branscherna uppdelade på kön.  
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Figur 10. Fråga 12. Branscher som unga killar kan tänka sig att arbeta inom i framtiden, positiv inställning, Procent.   

 
Den bransch som sticker ut för killarna är gruvindustrin där 60 procent av killarna vill börja 
arbeta i framtiden. Cirka 55 procent av killarna vill arbeta i annan industri. Killar har ungefär 
samma inställning till branscher som till exempel, bygg, transport och verkstad. 30 procent av 
killarna kan tänka sig att arbeta inom hantverk och tekniska arbeten. De branscher som 
killarna i denna studie minst av allt skulle vilja arbeta i framtiden är miljövård/renhållning, 
hälso- och sjukvård samt administration/personal/ekonomi/juridik.  
 

0% 20% 40% 60%

Gruvindustri 

Hotell och restaurang 

Friskvård och kroppsvård 

Turism 

Kultur, media, design

Socialt arbete 

Positiv inställning

 
Figur 11. Fråga 12.  Branscher som unga tjejer kan tänka sig att arbeta inom i framtiden, positiv inställning, Procent.   

 
I Figur 11 framkommer det att socialt arbete är en bransch som är mest attraktivt för tjejer och 
cirka 55 procent av tjejerna skulle helst vilja arbeta inom detta område. Cirka 50 procent vill 
hellre rikta in sig på kultur, media och designbranschen. Inom turism är det nästan 50 procent 
av tjejerna som vill arbeta. Cirka 45 procent av tjejerna vill arbeta med friskvård/kroppsvård. 
Inom hotell och restaurang är det något mer än 40 procent och inom gruvindustrin är de 40 
procent som vill arbeta i framtiden. De branscher som tjejer i denna studie minst av allt skulle 
vilja arbeta inom i framtiden är el, bygg, verkstad, försvarsmakten.  
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Enligt Hansen och Orbán (2002) arbetar kvinnor och män oftast inom olika yrken, branscher 
och skilda sektorer. Alvesson och Due Billing (1999) anser att de flesta kulturer omfattar 
betydelse- och normsystem som handlar om att olika verksamheter är karakteristiska för 
kvinnor respektive män. Det är oftast på det sättet att kvinnor rekryteras till anställningar som 
anses som typiska kvinnojobb. Det är också fler kvinnor som är villiga att söka arbete på 
manliga arbetsplatser medan det är färre män som är villiga att söka till arbeten där merparten 
är kvinnor. Detta kan enligt författarna bero på att det historiskt sett finns tabun mot att ett 
kön arbetar på en arbetsplats som, ”tillhör” det motsatta könet.    
 

4.4 Flyttbenägenhet 
Fråga 13a i enkäten lyder ”tror du att du kommer att flytta från Malmfälten inom de tre 
närmsta åren? Svaren presenteras i Figur 12.  
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Figur 12. Fråga 13a. Tror du att du kommer att flytta från Malmfälten de tre närmsta åren? Kön, Teoretiskt- eller 
yrkesförberedande gymnasieprogram, Procent 

 
Av ungdomsstyrelsens rapport ”De kallar oss unga” (2003) går det också att utläsa att över 
40 procent av Sveriges 21-åringar flyttar över kommungränserna årligen.  I Figur 12 
framkommer det att mer än 40 procent av killarna och nästan 70 procent av tjejerna är 
inställda på att flytta från hemorten inom de tre närmsta åren efter att de gått ut gymnasiet. 
Chansen till arbete ökar om ungdomarna är beredda att flytta från hemorten och Malmfälten, 
då ökar även arbetstillfällena om ungdomarna är beredd att söka arbete på flera orter i landet.  
Enligt rapporten ”De kallas oss unga” framkommer det också att Sverige är ett av de länder i 
Europa där ungdomar flyttar hemifrån tidigt, medelåldern på dem som flyttar hemifrån ligger 
på 19 år och har inte ändrats på länge. Flyttmönster styrs mycket av bostadsmarknaden, 
trångboddhet, utbildnings- och försörjningsmöjligheter. I samma rapport framkommer det att 
drygt var tredje ungdom tror att de kommer flytta inom de tre närmsta åren.  
 
Waara (1996) menar att flytt från glesbygden till stor del handlar om vad individen har för 
utbildningsbehov och att flickor är något mer alerta på att flytta än vad pojkar är. I varje fall 
ger sig flickor av från hemorten tidigare än vad killar gör. I denna studie från Malmfälten är 
det fler tjejer är killar som vill flytta från hemorten och en minoritet kommer att leva större 
delen av sitt liv på den ort där de bor idag. De ungdomar som går en teoretisk utbildning vill i 
högre grad flytta än de som går på yrkesförberedande program. Detta kan ha att göra med att 
ungdomarna som går ett teoretiskt gymnasieprogram vill flytta för att studera på någon annan 
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ort. Medan de som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram föredrar att stanna kvar på 
hemorten för att arbeta och det är ingen nämnvärd skillnad mellan de båda kommunerna. I 
rapporten ”Unga med attityd- ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 2007” (2007) 
framkommer att ungdomar väljer att flytta hemifrån och etablera sig på arbetsmarkanden som 
ett led i att frigöra sig från föräldrarna och etablera ett eget liv. Waara (1996) framhäver att 
ungdomars framtidsvisioner ofta kommer till uttryck i deras relation till lokalsamhället. Han 
anser också att ungdomar som är starkt förankrade i miljön i högre grad föredrar att stanna 
kvar än de som är inriktade på uppbrott.  
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Figur 13. Fråga 13b. Varför vill unga flytta? Kön, Teoretiskt- eller yrkesförberedande gymnasieprogram, Procent 

 
Waara (1996) menar vidare att ungdomars val av framtida boendeort är underställt en objektiv 
och en subjektiv aspekt. Den objektiva aspekten handlar om vilka möjligheter som finns att 
skaffa sig utbildning och arbete. Den subjektiva aspekten handlar om individens visioner och 
önskemål oberoende av ”yttre” förhållanden. I Figur 13 presenteras orsaker till att 
ungdomarna vill flytta från Malmfälten. Det är cirka 50 procent killar och lite mer än 60 
procent tjejer som anger utbildningsskäl som den huvudsakligen orsaken till att de vill flytta. 
Andra orsaken till att ungdomar vill flytta är miljöombyte där nästan 40 procent av killarna 
och lite mer än 40 procent av tjejerna önskar miljöombyte. Det är lika många ungdomar på de 
teoretiska som på de yrkesförberedande gymnasieprogram som har angett miljöombyte som 
ett skäl att flytta.  Arbetsbrist och bostadsbrist är inte av lika stor betydelse för ungdomarna. 
Tio procent av killarna och nästan fem procent av tjejerna anger arbetsbrist som skäl att flytta. 
Det är fler tjejer än killar som anger bostadsbrist som skäl till flytt. Det är bara några få 
ungdomar och då framförallt tjejer som har angett att de vill flytta till en partner som bor på 
en annan ort. Det är något fler ungdomar som går ett teoretiskt gymnasieprogram som vill 
flytta för att det inte finns någon möjlighet att studera vidare. När det gäller miljöombyte, är 
det relativt jämt mellan tjejer och killar samt mellan de olika gymnasieprogrammen. 
Ungdomarnas boendeort hade ingen nämnvärd betydelse för hur killarna och tjejerna har 
svarat.   
 
I rapporten ”De kallar oss unga” (2003) framkommer det också att orsaken till flytt i första 
hand är att vidareutbildning inte finns tillgänglig på deras hemort. I rapporten framkommer 
också att forskare har sett att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män svarar. 
Resultatet från samma rapport visar att kvinnor i större utsträckning kan tänka sig att flytta för 
att byta arbete. De är också något mer positivt inställda på resor och att flytta utomlands än 
männen, men skillnaden är inte nämnvärt stor. 
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Figur 14. Fråga 14a.  Kommer du att söka ditt första arbete i Malmfälten? Kön, Kommun, Procent 

I Figur 14 framgår det att lite mer än 80 procent av killarna och nästan 70 procent av tjejerna 
som kommer att söka sitt första arbete i Malmfälten. Det är lika vanligt att ungdomarna från 
Gällivare och från Kiruna kommer att söka sitt första arbeta i Malmfälten.   
 
Fråga 14b i enkäten lyder ”i vilken kommun kommer du att söka arbete”?  Resultatet visar att 
ungdomarna väljer att söka sitt första arbete på den ort de bor. De ungdomar som bor i 
Gällivare kommer alltså att söka sitt första arbete i Gällivare och ungdomarna i Kiruna 
kommer att söka sitt första arbete på hemorten, alltså i Kiruna. Det är 93,5 procent ungdomar i 
Gällivare som kommer att söka arbete i Gällivare och i Kiruna är det 98 procent ungdomar 
som kommer att söka arbete där. Tre procent av ungdomarna från Gällivare och en procent av 
ungdomarna från Kiruna kommer att söka sitt första arbete i Svappavaara. 
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Figur 15. Fråga 15. Vad tror du om dina chanser att få arbete i Malmfälten? Kön, Kommun, Procent 

I Figur 15 framkommer det att det är fler tjejer som tror att de har en liten chans att få arbete i 
Malmfälten än tjejer som tror att de har en stor chans att få arbete där. Medan det är tvärtom 
för killarna, fler killar tror att de har en stor chans att få arbete i Malmfälten.  
 

4.5 Synen på arbete 
I ungdomsstyrelsens rapport ”De kallar oss unga” (2003) framkommer det att människors 
föreställningar om arbete, om olika yrken och om yrkesval grundläggs tidigt i livet. Det 
förhållningssätt som grundläggs i ungdomsåren blir en referensram för de kriterier individen 
sedan kommer att ha med sig av vad som är önskvärt och eftersträvansvärt i arbetslivet, 
kriterier som i sin tur vägleder de ungas handlingar. Ungdomsundersökningar handlar enligt 
samma rapport ofta om ungdomars inställning till arbete och vad som är det goda arbetet. 
Samma rapport nämner också att det ständigt sker en värderingsförändring som handlar om att 
de unga värdesätter olika egenskaper jämfört med tidigare generationer. Enligt Fürth et al 
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(2002) är människors värderingar, syn på arbete och arbetsliv i hög grad formade av det 
samhälle de vuxit upp i. Killar och tjejer utvecklar enligt Hansen och Orbán (2002) olika 
intressen och förhållningssätt i socialisationsprocessen som ska ses i relation till omvärlden. 
Angelöw och Jonsson (2000) menar att flera forskare ser ungdomar som aktiva subjekt, 
kulturella innovatörer och identitetsbyggare.   
 
Fråga 16a i enkäten lyder ”vilka faktorer anser du är viktiga i ditt framtida arbete”? Syftet 
med frågan har varit att ta reda på respondenternas inställning till 31 olika faktorer i det 
framtida arbetet. De fick ange faktorerna på en skala från ett till sju där faktorerna kan anses 
som mindre viktiga respektive mycket viktiga. Liknande frågor har tidigare använts i andra 
studier. I Figur 16 redovisas andelen som svarat mycket viktigt, värde fem-sju på en sjugradig 
skala. 
 
 
Killar 

1. Trevliga arbetskamrater,          93,5 % 
2. Trivsam arbetsplats,                  92,7 % 
3. Bra chef/ledare,                          91,5 % 
4. Hög lön,                                       90,3 % 
5. God löneutveckling,                   89,7 % 
6. Intressanta arbetsuppgifter,      89,0 % 
7. Trygg anställning,                      88,8 % 
8. Omväxlande arbetsuppgifter,   87,9 % 
9. Yrkesmässig utveckling,            86,9 % 
10. Personlig utveckling,                  85,0 % 

Tjejer 
1. Trivsam arbetsplats,                                98,2 % 
2. Trevliga arbetskamrater,                        97,3 % 
3. En god arbetsmiljö,                                  96,4 % 
4. Intressanta arbetsuppgifter,                   93,8 % 
5. Trygg anställning,                                    92,9 % 
6. Bra chef/ledare,                                        92,0 % 
7. Säker arbetsplats,                                    91,5 % 
8. Yrkesmässig utveckling,                          89,8 % 
9. Personlig utveckling,                                88,7 %
10. Omväxlande arbetsuppgifter,                 87,0 % 

Figur 16. Fråga 16a.  Killar och tjejers prioriteringar av viktiga faktorer i arbetet, Kön, Rangordning 1-10, Procent 

Det jag kan konstatera utifrån Figur 16 är att de råder stor samstämmighet i synen på de 
viktigaste faktorerna i ett arbete oavsett kön. I stort sett samtliga ungdomar anser att trevliga 
arbetskamrater och trivsam arbetsplats är två av de absolut viktigaste faktorerna i arbetslivet. 
En stor majoritet anser också att chefen, arbetsuppgifter, utveckling, både den yrkesmässiga 
och den personliga utvecklingen är mycket viktig. De skillnader jag har funnit mellan tjejer 
och killar är att killar prioriterar hög lön och god löneutveckling högre än vad tjejerna gör. 
Tjejerna prioriterar en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats mer än vad killarna gör. Unga 
med arbetslivserfarenhet anser att de viktigaste faktorerna är desamma som för ungdomar som 
inte har någon arbetslivserfarenhet alltså trevliga arbetskamrater och trivsam arbetsplats. De 
prioriterar också intressanta arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö. Dessa ungdomar tycker 
också det är viktigt att ha en bra chef/ledning samt att utvecklas både yrkesmässigt och 
personligt. De faktorer som killarna i denna studie tycker är minst viktiga i ett arbete är 
internationella kontakter och jämn könsfördelning. De faktorer som tjejerna tycker är minst 
viktiga är skiftarbete och att arbetet är på hemorten. 
 
Enligt Fürth et al (2002) har ungdomar genom åren ändrat inställning till vad som är viktigt i 
arbetslivet. Författarna menar att tidigare föredrog båda killar och tjejer intressant arbete före 
hög lön. Tjejerna har inte ändrat inställning medan killarna har vänt på rangordningen på det 
sättet att hög lön kommer först. Författarna poängterar också att det är viktigt med 
anställningstrygghet i det framtida arbetet. I denna studie kommer trygg anställning på femte 
plats för tjejerna och sjunde plats för killarna (Figur 16). Att tjejerna prioriterar hög lön lägre 
än vad killarna gör kan enligt Alvesson och Due Billing (1999) ha att göra med de allmänna 
kulturella föreställningar och förväntningar på båda könen som fortfarande idag färgas av den 
tid då mäns och kvinnors ”roller” var mer bestämda. Förr skulle kvinnan vara hemma och ta 
hand om barnen medan mannen skulle införskaffa mat och arbeta för att kunna försörja 
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familjen. Det kan också ha att göra med att kvinnodominerade arbetsplatser ofta är 
lågavlönade. Enligt Hansen och Orbán (2002) är den äldre generationens attityder till arbete 
främst materialistisk och trygghetssökande medan den yngre generationen har så kallade 
postmaterialistisk föreställning om arbete. I och med att det har skett ett generationsskifte när 
det gäller värderingar och attityder kommer de yngres värderingar att bli mer styrande för 
utvecklingen. Fürth et al (2002) menar att det finns könsskillnader och att killarna har blivit 
mer materialistiska medan tjejerna värderar sociala relationer högre än vad männen gör.  
 
Fråga 17 i enkäten lyder ”vilka förmåner hos en framtida arbetsgivare skulle du uppskatta”?  
Svarspersonerna har fått ange tre förmåner och sedan rangordna dem. Här är en 
sammanställning av de tio mest uppskattade förmånerna hos en framtida arbetsgivare i denna 
studie.    
 

Förmåner 
1. Fri tandvård 
2. Bonus  
3. Fri sjukvård  
4. Gratis friskvård  
5. Subventionerat träningskort  
6. Tjänstebil  
7. Personalresor  
8. Utbildningar  
9. Kurser och aktiviteter  
10. Gratis bensin  

Figur 17. Fråga 16b. Vilka förmåner hos en framtida arbetsgivare skulle du uppskatta? Rangordning 1-10 

Figur 17 anger vilka förmåner som ungdomarna skulle uppskatta hos en framtida arbetsgivare. 
Andra förmåner som ungdomarna uppskattar hos framtida arbetsgivare är att träning får 
nyttjas på arbetstid, att det ska finnas idrottslig verksamhet. Företagen kan också erbjuda 
rabatterad sjukvårdsförsäkring och friskvärd.  
 
Ungdomarna önskar också att företagen kan erbjuda den anställda företagshälsovård, 
kostförmåner och regelbundna hälsoundersökningar. Ungdomarna anser att det är bra om 
företagen kan erbjuda bostad om någon börjar arbeta inom företaget, gratis transport till 
arbetsplatsen, reseersättning, Andra förmåner ungdomarna skulle uppskatta är arbetstelefon, 
personaldator, tillgång till bilverkstad, gratis lunch och gratis kaffe, rabatt på restaurang och i 
affärer. Utaktionering av saker som byts ut, möjlighet att hyra stuga i fjällen eller hyra hus 
utomlands, ledighet för jakt, gratis städhjälp, möjlighet att köpa momsfritt och 
avgångsvederlag skulle också uppskattas.  
 

4.6 Attityder till arbete 
Berglund (2001) menar att ibland kan människor i en likartad situation få liknande attityder 
till sin omvärld. Överföring av attityder och värderingar sker enligt Giddens (2007); Angelöw 
och Jonsson (2000) från en individ till en annan individ i socialisationsprocessen som tar sin 
början i bardomen och fortsätter hela livet. Giddens (2007) förklarar att socialisationen är 
viktig för överföring av kulturen från en generation till en annan. Enligt Angelöw och Jonsson 
(2002) kan socialiseringsmönstren se olika ut beroende på vilken samhällsklass individen 
tillhör.   
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Figur 18. Fråga 18a. Ser du fram emot att börja arbeta? Kön, Teoretiskt- eller yrkesförberedande gymnasieprogram, 
Procent 

Av figuren ovan går det att utläsa att störst andel av ungdomarna i Malmfälten ser fram emot 
att börja arbeta. Något fler killar än tjejer samt något fler ungdomar på ett yrkesförberedande 
än på ett teoretiskt gymnasieprogram ser fram emot att börja arbeta.   
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Figur 19. Fråga 18b.  Vilken är den främsta anledningen till att du vill börja arbeta? Kön, Teoretiskt- eller 
yrkesförberedande gymnasieprogram, Procent 

 
Denna figur visar att en majoritet av ungdomarna, 85 procent av tjejerna och 75 procent av 
killarna vill börja arbeta för att kunna försörja sig. Den andra anledningen är 
självförverkligande, 15 procent av killarna och mindre än tio procent av tjejerna arbetar av 
denna orsak. Det är enligt Fürth et al (2002) lite konstigt att inte fler arbetar av 
självförverkligande eftersom samhället har blivit mer individualiserat och individen har allt 
fler möjligheter att förverkliga sig själv. Något fler killar än tjejer arbetar för att ha något att 
göra och bara några få ungdomar arbetar för att träffa arbetskamrater. Det är nästan ingen 
skillnad när det gäller om ungdomarna går ett teoretiskt gymnasieprogram eller om de går ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram.   
 
I Hagström (1999) förklarar Ahlgren att ungdomars självbild är viktig när hon eller han står 
inför olika val i livet, till exempel val av yrke. Ahlgren menar att självbilden är viktig för 
individens självförtroende. Om ungdomarna har ett starkt självförtroende ser de möjligheter 
istället för hinder när de gör sitt yrkesval. Idag är det inte helt lätt att välja yrke anser 
Gustafsson i Hagström (1999), de unga ska först lyckas hitta ett arbete, kunna försörja sig på 
det och samtidigt ska arbetet också vara intressant och givande.  
 
Frågan 19 i enkäten lyder ”hur viktigt är arbete för dig”? På denna fråga svarade 90 procent 
av killarna att de tycker att det är viktigt att arbeta och av tjejerna var det 94 procent som 
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svarade att de tycker att det är viktigt att arbeta. Enligt Fürth et al (2002) har arbete och 
arbetsinnehållet blivit mindre viktigt för individens upplevelse av mening i tillvaron. Enligt 
denna studie anser majoriteten av ungdomar att arbete är viktigt i deras liv. I rapporten ”De 
kallar oss unga” (2003) tycker ungdomarna det är viktigt att ha ett arbete och att bli vuxen 
idag kopplas ofta samman med att ha ett arbete.  
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Figur 20. Fråga 20. Hur länge tror du att du stannar på ditt första arbete? Kön, Teoretiskt- eller yrkesförberedande 
gymnasieprogram, Procent 

 
I Figur 20 är det en majoritet av ungdomar som tror att de kommer att stanna ett till två år på 
sitt första arbete.  Cirka 35 procent av tjejerna uppger att de tror att de kommer stanna mindre 
än ett år. Mindre än tio procent av tjejerna tror att de kommer att stanna längre än fyra år på 
samma arbetsplats. Lite mer än 20 procent av killarna tror att de kommer stanna mindre än ett 
år. Det är också lite mer än 20 procent som tror att de kommer att stanna längre än fyra år på 
samma arbetsplats. För både killar och tjejer hamnar två till fyra år på samma arbetsplats sist. 
Det är mer jämt mellan tjejerna än killarna som tror att de kommer att stanna mindre än ett år 
eller ett till två år. Skillnaderna mellan mindre än ett år och ett till två år är större för killarna. 
Det är också mer jämt mellan dessa alternativ när det gäller de som går ett teoretiskt 
gymnasieprogram. Ungdomarnas boendeort hade inte någon betydelse för hur frågan 
besvarats.       
 

4.7 Ungas syn på LKAB som arbetsgivare 
Här nedan följer en sammanfattning av synen som ungdomarna i denna studie har på LKAB 
som arbetsgivare. Fråga 21 i enkäten lyder ”skulle du kunna tänka dig att arbeta inom 
LKAB”? 71 procent av killarna och 76 procent av tjejerna kan tänka sig att arbeta inom 
LKAB. Av de ungdomar som går ett teoretiskt gymnasieprogram är det 70 procent som skulle 
kunna tänka sig att arbeta inom LKAB och 77 procent av de om går ett yrkesförberedande 
gymnasieprogram skulle kunna tänka sig det.   
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Figur 21. Fråga 22. Om du kommer att söka arbete inom LKAB, vad är det som gör att du kommer att söka dig dit? 
Kön, Procent  

 
Figur 21 visar att ungdomar som kommer att söka arbete inom LKAB, söker sig dit i första 
hand för lönen. Cirka 90 procent av tjejerna och 75 procent av killarna har angett att lönen är 
det viktigaste. Nästan 30 procent av killarna och 15 procent av tjejerna kommer att söka sig 
till LKAB för att företaget har ett gott rykte. Cirka 20 procent av killarna och 15 procent av 
tjejerna kommer att söka arbete inom företaget på grund av att det är ett välkänt företag. 20 
procent av killarna och 14 procent av tjejerna har angett att de kommer att söka sig till LKAB 
för att de har vänner och bekanta som arbetar inom företaget. Det är lika många killar, 20 
procent, som har angett att LKAB är en bra arbetsgivare och att det är därför de kommer att 
söka sig till LKAB. Men det är mindre än tio procent av tjejerna som kommer att söka arbete 
inom företaget för att de tycker att det är en bra arbetsgivare. Minst ungdomar kommer att 
söka sig till LKAB av den anledningen att företaget visar goda resultat. Det hade ingen större 
betydelse om ungdomarna gick ett teoretiskt eller yrkesförberedande gymnasieprogram till 
varför de söker sig till LKAB. Ungdomarnas boendeort hade inte heller någon betydelse för 
hur de svarade.   

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Genom
föräldrar,
vänner,
bekanta

Genom media Genom
arbete inom

LKAB

APU

Killar
Tjejer
Teoretisk 
Praktisk

 
Figur 22. Fråga 23.  Föreställningar om LKAB som arbetsgivare. Kön, Teoretiskt- eller yrkesförberedande 
gymnasieprogram, Procent 

Av Figur 22 går det att utläsa att ungdomarna i denna studie har bildat sina föreställningar om 
LKAB som arbetsgivare främst genom att de har föräldrar, vänner eller bekanta som arbetar 
där. Ett fåtal killar har bildat sina föreställningar om LKAB genom att de själva har arbetat 
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där. Däremot är det fler tjejer än killar som fått sina föreställningar om LKAB genom media. 
Endast en kille på ett yrkesförberedande gymnasieprogram framhäver att han har fått sin 
föreställning om LKAB som arbetsgivare genom att han själv har gjort APU där.  

 
Fråga 24 i enkäten lyder ”vad har du för bild av LKAB som arbetsgivare”?  På denna fråga är 
det en majoritet av ungdomar som har en positiv bild av LKAB. Det är 75 procent killar och 
74 procent tjejer som är positiva till LKAB. Av de ungdomar som går ett teoretiskt 
gymnasieprogram är det 71,5 procent och när det gäller ett yrkesförberedande 
gymnasieprogram är 78 procent som är positivt inställda till LKAB som arbetsgivare.      
 

4.8 Vad kan LKAB som arbetsgivare erbjuda ungdomarna 
Här nedan presenteras kompletterande information om LKAB och dess verksamhet. 
Informationen presenteras från en informant som arbetar inom LKAB med arbetsuppgift att 
ha hand om skolkontakter samt vara ansiktet utåt mot skolorna och eleverna.  
 
En del av denna studie handlar om vad arbetsgivarna tror krävs för att vara attraktiva i 
ungdomars ögon. För att LKAB ska kunna attrahera den personal de behöver är det enligt 
Fürth et al (2002) viktigt att företaget vet vad den framtida arbetskraften tycker är viktigt i ett 
arbete samt att de känner till generation Y: s attityder till arbete och arbetsliv. Det är också 
viktigt att ha kunskap om den arbetskraft som småningom kommer att ta över efter 40-
talisterna för att underlätta rekrytering och den stundande genrationsväxlingen.  
 
Enligt Parment (2008) kan studier av ungdomars värderingar ge en bild av vilka värderingar 
som kommer att gälla i framtiden. Arbetsmarknaden är ett område som kommer att påverkas 
mest av generation Y: s entré. Författaren menar vidare att det är viktigt att företag attraherar 
generation Y för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Loughlin och Barling (2001) menar 
att det är unga arbetare som representerar den framtida arbetsstyrkan. Sujansky (2002) anser 
att det bästa sättet att rekrytera generation Y är om företaget anammar en coachande stil. Det 
är också bra att låta dem vara med i olika beslut som ska fattas och att lyssna på deras idéer. 
Som chef eller arbetsgivare är det också bra att ge dem tillfälle att klättra i hierarkin samt att 
ge dem utmanande och meningsfulla arbeten.  
 
Ett attraktivt arbete är enligt LKAB utvecklande och säkert. För att LKAB ska vara attraktiv i 
ungdomars ögon tror de att det krävs att de visar upp sig genom att erbjuda olika aktiviteter 
exempelvis LKAB gymnasiet, studiebesök, APU, sommarjobb eller sommarkurser. LKAB 
deltar i olika projekt som elever gör, både fysiskt och ekonomiskt. Företaget stöttar bland 
annat skolbalen och Ung Företagssamhet (UF-företag), både genom att de är en av 
huvudsponsorerna och genom att köpa en del produkter av UF-företagen. Ett annat sätt att öka 
attraktiviteten är att satsa på olika typer av insatser som höjer trivseln och gör att 
medarbetarna stannar inom LKAB. Några av dessa faktorer är arbete, lön, arbetskamrater, 
förmåner, en viss trygghet, säkerhet och hälsokontroller.  
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Enligt informanten;  
 

”kan man byta både jobb och arbetstid i och med att det finns så mycket 
jobb inom LKAB, man måste alltså inte jobba vidare med nåt man blivit less 
på, eller inte klarar av rent medicinskt, stor chans att man finner nåt man 
trivs med!”  

 
För att vara attraktiv tror informanten att det också krävs att anställda inom LKAB är trevliga 
i bemötandet av de unga. Fürth et a (2002) menar också att arbetsgivaren bör skaffa sig en 
profil, en identitet, ett ansikte utåt – något som skiljer ut den enskilda arbetsgivaren från alla 
andra arbetsgivare. För att vara attraktiv i ungdomars ögon lägger LKAB ner mycket tid på att 
attrahera ungdomar annars kan det lätt falla mellan stolarna. Därför har LKAB en heltidstjänst 
för att ha hand om skolkontakter, vara ansiktet utåt mot skolorna och eleverna. LKAB 
sponsrar också klassresor till tekniskt resmål inom Norrbotten, till exempel Teknikens hus, 
Narviks malmhamn, Porjus vattenkraftverk, Rymdverksamhet, Vattenreningsverk och LKAB: 
s verksamhet på andra orter.   
 
För att LKAB ska hitta de unga talangerna är de ute i skolan, intervjuar lärare, erbjuder 
exempelvis APU-platser och sommarjobb. När ungdomarna är inne på LKAB är det lättare att 
hitta duktiga ungdomar eftersom då ser företaget hur de arbetar. På frågan ”vilka egenskaper i 
arbetslivet tror ni är viktigast för ungdomar”? svarade informanten att ungdomarna anser att 
hög lön är den klart viktigaste faktorn i ett arbete. I andra hand tror informanten att 
ungdomarna prioriterar själva arbetet och detta är också avgörande när de väljer arbetsgivare. 
Enligt Fürth et al (2002) bör arbetsgivaren kunna erbjuda trygghet och engagemang, 
meningsfulla arbetsuppgifter, trevliga arbetskamrater, gemenskap, god arbetsmiljö, 
medbestämmande och inflytande samt anställningstrygghet. En viktig fråga enligt Fürth et al 
(2002) är vilken personlighet eller värderingar arbetsgivaren vill att medarbetaren ska ha och 
först efter det kan arbetsgivaren satsa på att rekrytera morgondagens arbetskraft. Därför 
ställde jag frågan ”vilka personligheter är önskvärda hos dagens medarbetare”? På den 
frågan svarade informanten att dagens medarbetare ska vara självständiga, trevliga, framåt 
och ha social kompetens.    
 
En del av denna studie handlar om vad LKAB anser om förmågan att rekrytera, leda och 
behålla unga medarbetare samt vilka krav de tror ungdomar har på en framtida arbetsgivare. 
Därför ställdes frågan som lyder ”vilka är de största utmaningarna för att kunna behålla och 
rekrytera unga medarbetare”? Här svarade LKAB att för yrkesmedarbetare är det lön, själva 
arbetet och att medarbetarna trivs med sitt arbetslag. För de som läst på universitet gäller 
samma sak, dessa medarbetare ser utveckling i jobbet som en av ”topp 4” viktiga faktorer i 
arbetet, de lämnar också LKAB och orten, om det behövs, för att få denna utmaning, 
utveckling och karriär i sitt yrke. För blivande medarbetare däremot, tror LKAB att alla deras 
förmåner upplevs som en bidragande orsak att söka sig till LKAB. Även om informanten 
hoppas att individen söker sig till LKAB för arbetets skull i första hand och inte för alla 
förmåner. För att behålla morgondagens arbetskraft anser Fürth et al (2002) att arbetsgivare 
bör ge medarbetarna frihet för då slipper arbetsgivaren riskera att medarbetarna slutar för att 
de känner sig uttråkade. 
 
De största utmaningarna med att rekrytera unga medarbetare är enligt informanten att det inte 
alltid är lätt eftersom skolan är en sluten värld, där personal mest omsätts när det sker 
pensionering, detta gör enligt informanten att; 
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”skolan törstar, eller kanske borde törsta efter kontakt med arbetslivet 
utöver skolans värld, denna kontakt betonas också i regeringens 
styrdokument till skolan, handen från skolan är alltså utsträckt...vi på LKAB 
måste greppa den” 

 
Denna kontakt är viktig enligt informanten och visar sig också på sådant sätt att, lärare, 
studievägledare, rektorer, föräldrar och ungdomar har en bild av att yrkesutbildning, inte är 
”fint” nog eftersom det inte ”leder till utveckling”. Detta tror informanten kan vara en 
bidragande orsak till varför yrkesutbildningar har raserat på många håll. I Malmfälten är det 
sedan något år tillbaka hög status på yrkesprogram. Men det är inte säkert att det hade varit på 
det sättet om inte LKAB hade varit lika aktiv i sin kontakt, sitt samarbete med skolorna och 
samtidigt fört in ”verkligheten” till skolornas personal och elever.  
 
Enligt Fürth et al (2002) betraktas den som byter arbetsplats – ”hoppjerkan” – som en kreativ 
person. Konjunkturen kan vara en bidragande orsak till att människor byter arbetsplats och 
detta skapar för arbetsgivaren behov av att hitta nya sätt att behålla medarbetare och att hjälpa 
dem att utvecklas. Ytterligare ett skäl till att behålla personalen är att rekrytering är 
tidskrävande och kostsamt. Eftersom både tidigare forskning och resultatet från denna studie 
visar att många ungdomar ofta byter arbetsplats ställde jag frågan ”hur gör LKAB för att 
behålla befintlig personal”. På denna fråga svarade informanten att det säkert finns flera 
faktorer som bidrar till att medarbetarna stannar kvar på företaget och att nya lockas in. För att 
behålla befintlig personal erbjuder LKAB bland annat löner som följer löneutvecklingen, 
säkra arbetsplatser och fritidssektion.  
 
LKAB erbjuder också en mängd olika förmåner till de anställda för att öka mervärdet, skapa 
trivsel och bidra till bättre mental och fysisk hälsa. LKAB har en mängd olika förmåner. 
Förutom de ekonomiska förmånerna, lön och bonus, har LKAB även personalförmåner som 
till exempel stugor i fjällen, gratis träningskort på alla gym i Gällivare och Kiruna kommun. 
LKAB har också ett eget gym som den anställda och dennes familj får nyttja. Företaget 
erbjuder även fri tandvård, olika kurser och möjlighet att hyra stugor. Informanten tror inte 
förmåner avgör om anställda stannar kvar inom LKAB eller inte, förmåner är snarare pricken 
över i.  
 
Fürth et al (2002) anser att arbetsgivaren bör visa engagemang för varje enskild medarbetare 
på ett personligt plan för att vara en attraktiv arbetsgivare. Informanten berättade att LKAB 
försöker ”se” varje medarbetare och arbetslag, ge och uppmana till utveckling i företaget 
genom exempelvis interna eller externa utbildningar. Företaget har också en positiv syn på 
föräldraledighet, starkt rehabiliteringsarbete och flextid om det är möjligt. 
 
LKAB har också lyckats med att i stort sett få in 50 procent tjejer på LKAB: s program, utan 
kvotering. Även övriga yrkesprogram har ett stigande antal tjejer, detta hade aldrig uppnåtts 
om inte LKAB på olika sätt var inblandade i skolans ”vardag” och framförallt för att LKAB 
verkligen finns som att val på gymnasiet.  

4.9 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att merparten killar vill arbeta när de gått ut gymnasiet medan 
tjejerna hellre vill studera vidare. En majoritet av både killar och tjejer i denna studie har 
tidigare arbetat under skolloven. Det var bara en liten del som inte arbetat under skolloven 
och att arbeta på kvällar eller helger under studietiden är inte alls lika vanligt bland 
ungdomarna. Det är många fler ungdomar som har arbetat hos någon annan arbetsgivare än 
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LKAB. Ungdomar är i första hand intresserade av att söka arbete inom privata företag och i 
andra hand kommer LKAB. När det gäller valet av bransch skulle killarna helst vilja arbeta 
inom gruvindustrin och tjejerna inom socialt arbete. Det är ingen bransch som intresserar 
killar och tjejer lika mycket och detta kan bero på att tjejerna och killarna är olika till sin natur 
och därför prioriterar olika. Ungdomarna i denna studie är mobila och merparten av dem tror 
att de kommer att flytta från Malmfälten inom de tre närmsta åren. Det är framförallt tjejer 
som tror att de kommer att flytta medan det är färre killar som tror det. Ungdomar som går ett 
teoretiskt gymnasieprogram vill i större grad flytta än ungdomar som går ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram och detta kan bero på att det inte finns några möjligheter 
att studera vidare på hemorten. Orsaken till att unga vill flytta är i första hand att det inte finns 
några möjligheter att studera vidare på sin hemort. Den andra orsaken till att ungdomarna vill 
flytta är miljöombyte och det kan bero på att ungdomar känner sig uttråkade av sin hemort 
samt att de kanske vill prova på att bo någon annanstans. Det är störst andel ungdomar som 
kommer att söka sitt första arbete i Malmfälten och resultatet visar också att ungdomarna 
väljer att söka sitt första arbete på den ort de bor.  
 
De viktigaste arbetsrelaterade faktorerna som ungdomarna i denna studie prioriterar är bland 
annat trevliga arbetskamrater, trivsam arbetsplats, bra chef/ledare, en god arbetsmiljö. Det 
finns vissa skillnader mellan hur ungdomarna prioriterat, killarna prioriterar hög lön och god 
löneutveckling högre än vad tjejerna gör. Tjejerna prioriterar istället en god arbetsmiljö och 
en säker arbetsplats. När det gäller vilka förmåner som ungdomarna skulle uppskatta hos en 
framtida arbetsgivare är det bland annat fri tandvård, bonus, fri sjukvård och gratis friskvård.  
 
Det framtida arbetslivet är inget som skrämmer ungdomarna i denna studie, majoriteten av 
dem ser fram emot att börja arbeta, samtidigt som de anser att det är viktigt att börja arbeta. 
På frågan hur länge de tror att de kommer att stanna på sitt första arbete svarade merparten att 
de kommer att stanna ett till två år och sedan gå vidare till något nytt arbete. När det gäller 
synen på LKAB som arbetsgivare är det fler ungdomar som skulle kunna tänka sig ett arbete 
inom LKAB. Något fler ungdomar som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram skulle 
kunna tänka sig en anställning inom LKAB och detta beror delvis på att de yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen i Malmfälten är riktade till bland annat arbete inom LKAB. 
Majoriteten ungdomar skulle söka sig till LKAB för att de erbjuder bra lön. Ungdomarna har 
bildat sina föreställningar om LKAB som arbetsgivare genom att de har föräldrar, vänner eller 
bekanta som arbetar där. 
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5. Slutdiskussion  
Syftet med studien har varit att undersöka vilka attityder, sistaårselever vid gymnasieskolorna 
i Malmfälten, har till arbete, sitt framtida arbetsliv och till LKAB som arbetsgivare. Detta 
kapitel innehåller metoddiskussion, rekommendationer och förslag till framtida forskning.    
 
För att besvara syftet utformades fyra frågeställningar:  

• Frågeställning 1: Vad har ungdomar för attityder till arbete? 
• Frågeställning 2: Vilka faktorer anser ungdomarna är viktiga i sitt framtida arbete? 
• Frågeställning 3: Hur ställer sig ungdomarna till arbete inom LKAB? 
• Frågeställning 4: Hur motsvarar LKAB som arbetsgivare ungdomarnas attityder och 

förväntningar?  
 
Dessa frågställningar kommer att besvaras nedan.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
5.1.1 Frågeställning ett 
Ungdomarna i denna studie anser att det är viktigt att få ett arbete och detta kan ha att göra 
med att de vill etablera sig på arbetsmarknaden för att kunna leva ett självständigt liv och 
kunna försörja sig själva. Arbetsmarknaden i Sverige är fortfarande väldigt könssegregerad 
och detta mönster kan jag även se i denna studie i ungas attityder till branscher och 
arbetsgivare. Giddens (2007); Angelöw och Jonsson (2000) menar att det är under 
socialisationen som överföring av bland annat attityder och värderingar sker från en individ 
till en annan. Författarna menar vidare att förutom familjen är det också den övriga sociala 
kontexten; skolan, vännerna, arbetslivet och medierna som påverkar etableringen och 
förändringar av attityder. Enligt Giddens (2003) är det under socialisationen som alla 
utvecklar en identitet och en förmåga att bli självständig och detta kan även leda till att pojkar 
och flickor gör olika prioriteringar i sina liv. Jag tror också att det är väldigt viktigt att varje 
individ utvecklar en identitet, lär sig att reflektera över sin identitet för att medvetet kunna ta 
ställning till sin närmaste framtid och göra olika val.   
   
Ungdomars inträde och etablering på arbetsmarknaden är ett viktigt område för deras fortsatta 
levnad. Frågor som rör arbete och arbetsliv är viktiga att studera för att det handlar bland 
annat om ungas etablering på arbetsmarknaden och försörjning. I dagens samhälle där det 
råder stor konkurrens på arbetsmarknaden, särskilt nu när det är lågkonjunktur, kan det vara 
bra att ha arbetslivserfarenhet och ungdomarna i denna studie har fått arbetslivserfarenhet 
genom att de tidigare har arbetat under skolloven. Men det är inte bara genom arbete som 
ungdomar kan få arbetslivserfarenhet utan även genom APU.   
 
Ungdomar har förväntningar på sitt framtida arbete som till stora delar påminner om tidigare 
generationers fast det ändå finns tydliga skillnader. Individens arbetslivsvärderingar är ofta 
personligt betingade och därför finns det stora individuella variationer. Det framtida 
arbetslivet inte är något som skrämmer dagens ungdomar, utan tvärtom är det en majoritet av 
ungdomar i denna studie som ser fram emot att börja arbeta. Jag tycker verkligen det är bra att 
dagens ungdomar, generation Y, har ambitioner och vill arbeta. Arbetet är viktigt för 
ungdomarna i denna studie men enligt Fürth et al (2002) har arbete blivit mindre viktigt för 
individen.    
 



SLUTDISKUSSION 
 

 
40

För att få en uppfattning om ungdomars inställning till rörlighet, byte av arbete och 
arbetsgivare ställdes frågan ”hur länge tror du att du kommer att stanna på ditt första 
arbete”? På denna fråga har en majoritet av ungdomar svarat att de tror att de kommer att 
stanna ett till två år på sitt första arbete.  
 
Det är inte säkert att ungdomarna i denna studie med liten eller ingen arbetslivserfarenhet har 
hunnit bilda sig en egen uppfattning om vad som är viktigt i ett arbete. Det kan istället vara på 
det viset att de kanske påverkas av andra runt omkring till exempel det som Ahlgren i 
Hagström (1999) menar individer påverkas av omgivningen, speciellt av personer som 
betyder mycket, är känslomässigt och åsiktsmässigt viktiga för individen. Arbetsvärderingar i 
ungdomen kan enligt Hagström (1999) antas vara mer differentierade än senare när individen 
har mer arbetslivserfarenhet. Ungdomars värderingar till arbete kan utgöra grunden för 
arbetsattityder som i sin tur kan påverkas om individen har arbetslivserfarenhet.  
 
Enligt denna studie är det mindre vanligt bland ungdomarna att arbeta under kvällar och 
helger än under skolloven. Detta kanske beror på att LKAB och andra företag har mest behov 
av vikarier under skolloven. Det är mer vanligt att ungdomar som går ett yrkesföreberedande 
gymnasieprogram arbetar under kvällar och helger och detta tror jag kan bero på att de 
ungdomar som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram kanske har fått in foten på en 
arbetsplats genom APU eller sommarjobb.  Det kan också ha att göra med att de som går ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram har fått erfarenhet från yrket och därför har lättare att få 
arbeten. Det är mer vanligt bland killar än tjejer att ha APU i utbildningen och detta tror jag 
kan bero på att det är fler killar än tjejer som går gymnasieprogram där det ingår APU. Det är 
merparten ungdomar som arbetar hos någon annan arbetsgivare än LKAB och detta kan ha att 
göra med att det totalt sett finns flera arbetsgivare att arbeta hos. 
 
I denna studie går det att utläsa att de yrken som ungdomarna bedömt som intressanta visar 
sig könsrollstereotyperna. Tjejerna i denna studie vill ha kreativa, sociala och emotionella 
arbeten, medan killarna vill arbeta mera produktionsinriktat. Att ett fåtal killar väljer att arbeta 
inom landsting och kommun kan bland annat ha att göra med att det är fler ”kvinnoyrken” 
inom dessa branscher. Det kan också ha att göra med att dessa branscher oftast är lågavlönade 
och enligt tidigare forskning, och denna studie, prioriterar killar hög lön ganska högt upp på 
listan över vilka faktorer som uppskattas i ett arbete. Det finns en tendens att ungdomar som 
har en eller båda föräldrarna på LKAB i högre grad arbetar inom företaget än ungdomarna 
som inte har någon förälder på LKAB. Av de killar som var med i studien ville en majoritet 
ha ett arbete inom gruvindustrin och av tjejerna var det en majoritet som ville ha ett socialt 
arbete.  
 
Av resultatet går det också att utläsa att det inte är någon bransch som intresserar både killar 
och tjejer lika mycket. Vissa yrken följer det typiska mönstret på Sveriges arbetsmarknad, det 
vill säga killar visar större intresse för bygg- och verkstad medan friskvård och kroppsvård 
samt hälso- och sjukvård intresserar tjejer mer. Det är tänkvärt att både killar och tjejer i 
denna studie är intresserade av att arbeta inom gruvindustrin fast tjejer inte prioriterar yrket 
lika högt som killar gör.   
 
5.1.2 Frågeställning två 
För att vara en attraktiv arbetsgivare är det bra att ha kännedom om vilka faktorer som är 
viktiga i ett framtida arbete för generation Y. Vad som är viktiga faktorer i ett arbete varierar 
mycket beroende på vilken person som blir tillfrågad. För att få en tydlig och bred bild av vad 
ungdomar i Malmfälten prioriterar vid val av arbetsgivare är det intressant att studera vilka 
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faktorer som ungdomar anser är viktigast. De faktorer som ungdomar anser som viktiga 
varierar beroende på vilken situation de befinner sig i och faktorer som individen värderat 
högt under studietiden behöver inte vara desamma när de börjat arbeta. I studien ”Dagens 
unga – morgondagens vuxna” från 1994, framgick det att ungdomarna prioriterade intressant 
arbete före hög lön. I ungdomsstyrelsens rapport ”De kallas oss unga” (2003) framkommer 
det att det ständigt sker en värderingsförändring som handlar om hur människor värderar 
arbete vid varje given mättidpunkt. I samma rapport framkom det också att yngre värdesätter 
trygghet, fast anställning och högre lön mer än vad tidigare generationer gör. Hansen och 
Orbán (2002) anser att den äldre generationens attityder till arbete främst är materialistiska 
och trygghetssökande medan den yngre generationen har en postmaterialistisk föreställning 
om arbete och med det menas att intressant och meningsfullt arbete är viktigare än hög lön 
och trygghet. Enligt Fürth et al (2002) finns det könsskillnader, männen har blivit mer 
materialistiska medan kvinnorna värderar sociala relationer högre än vad männen gör.  
 
I denna studie prioriterar ungdomarna, både killar och tjejer, trevliga arbetskamrater och 
trivsam arbetsplats. Dessa ungdomar har postmaterialistiska föreställningar när det gäller 
arbete. Killarna har en lite mer materialistisk föreställning till arbete eftersom de prioriterar 
hög lön lite högre än vad tjejerna gör. Tjejerna prioriterar istället trivselfaktorer och sociala 
relationer på arbetsplatsen. Dessa faktorer bör arbetsgivaren tillgodose för att förhoppningsvis 
få behålla befintlig personal. Att killarna prioriterar hög lön lite högre än vad tjejerna gör kan 
ha att göra med den rådande könsarbetsdelningen där männen förr om åren tjänade ihop till 
familjens levebröd och kvinnorna var hemma och tog hand om barn och föräldrar.   
 

5.1.3 Frågeställning tre 
Denna fråga är väldigt intressant för LKAB att få ett svar på. Av resultatet går det att utläsa att 
en majoritet ungdomar i denna studie skulle vilja arbeta inom LKAB och det är också en 
majoritet av ungdomar som har en positiv bild av företaget. Eleverna som går ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram är något mer inställda på att söka arbete inom LKAB 
jämfört med övriga i andra gymnasieprogram. Detta har säkert att göra med att dessa 
ungdomar går en gymnasieutbildning som är inriktad mot LKAB. Det kan också ha att göra 
med att fler elever på ett yrkesförberedande gymnasieprogram har arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU) och då kanske de har chansen att få göra APU inom LKAB. Detta kan 
också göra med att de har en lite mer positiv syn till LKAB.  
 

Det är ganska självklart att många ungdomar har bildat sina attityder till LKAB genom att de 
känner någon som arbetar där. LKAB är ett stort företag i Malmfälten, många arbetar där och 
därför finns det alltid någon ungdomarna känner på företaget. Det är lite konstigt att det bara 
är ett fåtal som bildat sina attityder till LKAB genom att de själva har arbetat där eller genom 
att de har haft APU inom företaget eftersom det ändå är 39 procent av killarna och 23 procent 
av tjejerna som har angett att de har haft APU under utbildningen men kanske inte just på 
LKAB. Cirka 20 procent killar och tio procent tjejer har tidigare arbetat inom LKAB under 
skolloven och ytterligare några få procent har arbetat där under kvällar och helger. Hur LKAB 
uppfattas som arbetsgivare beror bland annat på hur anställda inom företaget beskriver 
arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Därför är det viktigt för LKAB att vara en attraktiv 
arbetsplats där personalen trivs och mår bra. Även om inte media har visat sig ha någon större 
betydelse i denna studie är det ändå viktigt att LKAB marknadsför sig på att bra sätt för att få 
ett gott rykte. Det är anmärkningsvärt att 80 procent av tjejerna skulle kunna tänka sig att ha 
sitt första arbete inom LKAB och 76 procent av tjejerna skulle även kunna tänka sig att arbeta 
inom LKAB. Men det är bara 40 procent tjejer som skulle kunna arbeta inom gruvindustrin i 
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framtiden. Av killarna är det 70 procent som skulle kunna tänka sig att ha sitt första arbete 
inom LKAB och 71 procent av killarna kan tänka sig ett arbete inom LKAB. 60 procent av 
killarna i denna studie skulle kunna tänka sig att arbeta inom gruvindustrin i framtiden. 
Resultatet kan tolkas som att de skulle kunna arbeta inom LKAB men inte inom någon annan 
gruva. Detta kanske beror på att LKAB ligger där det ligger och många känner till LKAB. Det 
är även anmärkningsvärt att det är en stor grupp av ungdomarna i studien som tror att de 
kommer att flytta inom de tre närmsta åren efter att de har gått ut gymnasiet. 40 procent av 
killarna och 70 procent av tjejerna tror att de kommer att flytta från hemorten. Samtidigt är det 
en majoritet av ungdomarna, 71 procent av killarna och 76 procent av tjejerna, som skulle 
kunna tänka sig att arbeta inom LKAB.     

 

5.1.4 Frågeställning fyra 
Befolkningspyramiden talar sitt tydliga språk – allt färre kommer att försörja allt fler. Detta 
kommer inom en snar framtid att bidra till en allt hårdare konkurrens om arbetskraften i 
Sverige. Därför är det strategiskt viktigt att redan nu planera och agera för att attrahera nya 
medarbetare. De företag som lyckas bäst med att anpassa sig till den nya generationens krav 
på framtida arbetsgivare kommer säkerligen att klara sig bäst när det gäller att rekrytera, 
behålla och utveckla kompetent personal. Därför kommer det att krävas en hel del insatser för 
att LKAB ska kunna attrahera och släppa in den nya generationen. För att lyckas med detta 
bör LKAB bland annat skaffa sig kunskap om den nya arbetskraften och genom denna 
kunskap kunna tillgodose deras förväntningar.  
 
LKAB gör väldigt mycket för att försöka uppfylla ungdomarnas attityder och förväntningar 
på företaget, alltså vara en attraktiv arbetsgivare. Det visar sig också genom att företaget har 
lyckats att få in cirka 50 procent tjejer på LKAB: s program, utan kvotering. Det är också bra 
att LKAB finns som ett val på gymnasiet för då får ungdomarna som går det 
gymnasieprogrammet en bra grund för att sedan fortsätta arbeta inom företaget. Först och 
främst bedriver LKAB ett samarbete med skolorna, allt från grundskolan upp till högskola 
eller universitet. Ofta handlar det om att erbjuda studiebesök, APU och sommarjobb. 
Samarbetet mellan LKAB och skolorna är väldigt viktigt för att eleverna ska få insikt i 
företaget och hur det fungerar på företaget rent praktiskt. LKAB erbjuder även löner som 
följer löneutvecklingen, säkra arbetsplatser och en fritidssektion. Förutom detta försöker även 
LKAB ”se” varje medarbetare och arbetslag, ge och uppmana till utveckling i företaget 
genom interna eller externa utbildningar.  
 
 
Företaget har också en positiv syn på föräldraledighet, starkt rehabiliteringsarbete och flextid. 
LKAB erbjuder medarbetarna många olika förmåner och bland annat fri tandvård, gratis 
tandvård och gym, förmåner som ungdomarna, i denna studie uppskattar hos en framtida 
arbetsgivare. Bilden av vilka faktorer som ungdomarna prioriterar högst stämmer väl överens 
med vad LKAB tror att ungdomarna prioriterar högst. Resultatet visar att ungdomarna i denna 
studie skulle söka sig till LKAB i första hand för lönen och för att LKAB har ett gott rykte. 
Detta är också vad LKAB tror, alltså att ungdomarna skulle söka sig till företaget för lönen 
och sedan för själva företaget. Bilden av hur länge ungdomarna kommer att stanna på sitt 
första arbete stämmer väl överens med företagets. Majoriteten av ungdomar tror att de 
kommer att stanna ett till två år på samma arbetsplats. Det är dubbelt så många ungdomar på 
ett yrkesförberedande gymnasieprogram som på ett teoretiskt gymnasieprogram vilka tror att 
de kommer att stanna mer än fyra år på samma arbetsplats. LKAB tror att de som har läst på 
ett yrkesförberedande gymnasieprogram stannar längre på en och samma arbetsplats. Allt 
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arbete som LKAB lägger ner för att bli en attraktiv arbetsgivare är ett led i företagets 
kompetensförsörjningsarbete. Om LKAB är en attraktiv arbetsgivare får företaget motiverade, 
engagerade medarbetare som trivs och vill stanna på företaget. Detta bidrar i sin tur till 
minskad sjukfrånvaro och lägre personalkostnader.   
    

5.2 Slutsatser 
Att attrahera rätt kompetens och behålla kompetensen i företaget är en aktuell fråga. Den 
närmaste framtiden kommer att innebära stora omställningar i arbetslivet när 40-talisterna 
lämnar arbetslivet. Detta kommer att medföra att arbetsplatsens kultur förändras. Denna 
undersökning tyder på att ungdomarna har en positiv attityd till arbete, arbetsliv och LKAB 
som arbetsgivare. Resultatet visar också på att det inte finns någon större skillnad mellan 
boendeort och kön. Slutsatsen som jag kan dra utifrån resultat är att ungdomarna i Malmfälten 
som gick sista året på gymnasiet år 2008 har olika attityder till arbete, arbetsliv och LKAB 
som arbetsgivare beroende på om de går en yrkesinriktad eller en studieförberedande 
utbildning.   På grund av det höga bortfallet är det svårt att dra några generella slutsatser om 
ungdomars attityder till arbete, arbetsliv och LKAB som arbetsgivare. Resultatet av denna 
undersökning visar att LKAB motsvarar ungdomarnas attityder och förväntningar. Eftersom 
individers upplevelse av arbete inte är statiska, utan förändras med tiden, anser jag att det är 
viktigt att arbeta både på kort och också på lång sikt. Jag anser att LKAB arbetar målmedvetet 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Avslutningsvis hoppas jag att denna uppsats bidragit till 
att ge LKAB ett helhetsperspektiv över vad ungdomarna har för attityder till arbete, arbetsliv 
och LKAB som arbetsgivare.   

5.3 Metoddiskussion 
Denna studie har en beskrivande karaktär. Jag har försökt beskriva ungdomars attityder till 
arbete, arbetsliv och LKAB som arbetsgivare. Denna studie har en deduktiv ansats på det 
sättet att jag utgår från olika teorier vid utformandet av enkäten vilken respondenterna sedan 
har besvarat. En kvantitativ studie har utförts med hjälp av en enkät för att undersöka på 
bredden och med det menar jag att samla in ett stort underlag. Enkätstudien har även gett mig 
en generell bild av ungdomarna i Malmfältens attityder till arbete, sitt framtida arbetsliv och 
LKAB som arbetsgivare. Om jag hade haft tid att kompletterat med en kvalitativ studie 
genom att intervjua ungdomar hade det kunnat blivit en djupare studie om hur ungdomar 
tänker om arbete, arbetsliv och LKAB som arbetsgivare.  
 
Fördelen med kvalitativ metod hade varit att jag hade kunnat ställa följdfrågor samtidigt som 
missförstånd och feltolkningar hade kunnat undvikas. Såväl bristande tid som att ingen 
gymnasieelev ville ställa upp på någon intervju omöjliggjorde detta. Enkäten var tillräckligt 
omfattande för denna studie och dessutom fick jag fullgoda svar i de besvarade enkäterna. 
Efter inmatning av enkäterna i SPSS visade det sig att en del frågor inte var lika bra som jag 
hade tänkt mig och detta trots att flera personer hade gått igenom enkäten. Detta hade kanske 
kunnat undvikas om fler än två ungdomar hade fått testa enkäten.  Gruppurval som användes 
medförde att jag inte behövde välja ut några elever genom att jag undersökte samtliga elever i 
de utvalda grupperna, i detta fall klasserna där sistaårseleverna gick. Det var inte heller något 
problem att få en ram för dessa elever eftersom jag fick tillgång till klasslistor över eleverna 
som gick sista året i Malmfälten. Det gick bra att använda en gruppenkät och dela ut den till 
de elever som var på lektion när jag besökte skolorna. Jag samlade också in enkäterna direkt 
och detta har ökat svarsfrekvensen. Men det som istället sänkte svarsfrekvensen var när jag i 
Malmberget lät mentorerna dela ut enkäterna till sina elever. Då var det bara några få 
mentorer som tog sig tid att dela ut och samla in enkäterna. Det som jag har sett vara lite 
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negativt med denna typ av enkät är att några få elever satt och diskuterade fram svaren med 
varandra, fast jag framförde att de skulle besvara enkäten individuellt. Det har också varit till 
nackdel att det inte funnits någon möjlighet att ta kontakt med respondenterna om något svar 
varit oklart.  
 
Att använda en postenkät visade sig vara mindre bra än vad jag trott från början eftersom 
svarsfrekvensen inte blev lika hög som jag hade hoppats. Svarsfrekvensen av postenkäten var 
inte särskilt hög trots att jag erbjöd en biobiljett till de eleverna som besvarade enkäten. 
Svarsfrekvensen hade kanske varit ännu lägre om jag inte hade erbjudit en biobiljett. Den låga 
svarsfrekvensen hade gått att undvika genom att skicka en påminnelse till dem som inte 
skickat in. I detta fall hade det blivit alldeles för kostsamt i och med att jag hade behövt 
kopiera och skicka ut 151 påminnelser med nya enkäter eftersom de säkert hade kastat bort 
enkäten när de valt att inte delta i studien. Det kan också ha skett en påverkan om 
respondenterna har valt att besvara enkäterna tillsammans med andra trots att de skickats till 
hemadressen och med det menar jag att det kan ha skett någon form av grupptryck. I 
efterhand ångrar jag att jag inte angav ett stoppdatum då enkäterna skulle vara inskickade för 
att slippa att enkäter kom in sent, i och för sig var det bara en enkät som kom in senare än de 
andra enkäterna.  
 
Jag lyckades samla in 220 enkäter. Bortfallet är ändå ganska högt med tanke på att jag från 
början hade 534 enkäter som jag ville få besvarade. En orsak till bortfallet kan ha varit att jag 
angett fel hemadress till respondenterna. Det som jag kan se som en nackdel var att dela ut 
enkäten under våren 2008 eftersom både lärarna och eleverna hade fullt upp i skolan. En del 
skolklasser var också ute på APU under den tiden då insamling av enkäten skedde. Att dela ut 
enkäterna direkt till eleverna i Gällivare hade kanske höjt svarsfrekvensen än mer.   
 

5.4 Rekommendationer 
Denna uppsats är tänkt att användas som ett underlag för LKAB: s fortsatta 
kompetensförsörjningsarbete. Utifrån studiens resultat kan jag komma med några 
rekommendationer till företaget. Jag rekommenderar att LKAB skulle kunna synliggöra än 
mer företaget genom profilering på exempelvis skolor, temadagar, media eller radio för då 
skulle nog ungdomarna få en ännu bättre bild av vad företaget har att erbjuda och det kan i sin 
tur leda till ökad attraktivitet bland ungdomar. Det skulle också vara bra att öka elevernas 
kunskaper om vad det innebär att arbeta inom LKAB, eftersom det säkert inte är alla 
ungdomar som vet vad de kan ha för arbetsuppgifter på LKAB. Utöver detta skulle LKAB 
kunna göra en utvärdering av hur samarbetet fungerar med skolorna och denna utvärdering 
skulle kunna fyllas i av elever och lärare, för att se om samarbetet bör utvecklas ytterligare.      
 

5.5 Förslag till framtida forskning 
Till att börja med skulle denna studie med fördel kunna kompletteras med djupintervjuer med 
ungdomar för att få en djupare bild av ungdomarnas attityder och värderingar till arbete, 
arbetsliv och LKAB som arbetsgivare. Eftersom attityder förändras över tid skulle det vara 
intressant att göra en uppföljning på denna studie. Det skulle vara intressant att jämföra 
gymnasieungdomar med universitetsstuderande och de som studerar på komvux för att se om 
attityderna är olika. Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie i någon annan 
del av Sverige för att se om attityderna är olika beroende på var i Sverige individen bor. 
Vidare skulle det vara intressant att studera 90-talisterna eftersom de snart kliver in på 
arbetsmarknaden. För att få in mångfaldsperspektivet skulle det vara intressant att studera 
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ungdomar som är födda utomlands och deras syn på arbete och arbetsliv. Jag tror också det 
hade varit till fördel för LKAB att jämföra sig med något annat liknande industriföretag för att 
se om det finns några eventuella skillnader och om LKAB kanske kan dra lärdom av dem i 
sådana fall. Det hade också varit intressant studera inom vilka områden inom LKAB 
ungdomarna skulle kunna tänka sig att arbeta.  



 
 

 
46

Litteraturförteckning 
 
Tryckt litteratur 
Alvesson Mats & Due Billing Yvonne (1999) Kön och organisation Studentlitteratur, Lund  
 
Andersson Åke E, Fürth Thomas & Holmberg Ingvar (1999) 70-talister – om värderingar förr, nu och 
i framtiden Natur och kultur, Stockholm  
 
Angelöw Bosse & Jonsson Thom (2000) Introduktion till socialpsykologi Studentlitteratur, Lund 
 
Aronson Elliot (2004) The Social Animal Ninth Edition Worth Publishers, New York  
 
Aronsson Åke (1999) SPSS: en introduktion till basmodulen: [version 9 för Windows 95/98/NT] 
Studentlitteratur, Lund 
 
Berglund Tomas (2001) Attityder till arbete i Västeuropa och USA: Teoretiska perspektiv och 
analyser av data från sex länder Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet.  
 
Björklund Maria & Paulsson Ulf (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
Studentlitteratur, Lund 
 
Dahmström Karin (2005) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk Studie  
Studentlitteratur, Lund  
 
Ejvegård Rolf (2003) Vetenskaplig metod Studentlitteratur, Lund 
 
Forsman Birgitta (2002) Vetenskap och moral Nya Doxa, Nora 
 
Fürth Thomas, Holmberg Ingvar, Larsson Ola & Raaterova Mikael (2002) 80-talisterna kommer: om 
kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar Bulls tryckeri, Halmstad 
 
Giddens Anthony (2003) Sociologi 3 omarb. Uppl. Studentlitteratur, Lund  
 
Giddens Anthony (2007) Sociologi 4 omarb. Uppl. Studentlitteratur, Lund 
 
Gustafsson Bengt, Hermerén Göran & Petersson Bo (2004) Vad är god forskningssed? Synpunkter, 
riktlinjer och exempel 2005:1 Vetenskapsrådet, Stockholm 
 
Hagström Tom (red.) (1999) Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på 
väg in i arbetslivet Studentlitteratur, Lund  
 
Hansen H Lars & Orbán Pál (red.) [Berglund Tomas] (2002) Arbetslivet Studentlitteratur, Lund 
 
Hellevik Ottar (1996) Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap Natur och kultur, Stockholm  
 
Jenkins Richard (2004) Social identity Routledge London, New York   
 
Körner Svante (1998) Statistiska metoder Studentlitteratur, Lund  
 
Miles Matthew B & Huberman Michael A (1994) Qualitative data analysis: an expanded sourcebook 
2.ed. Sage publication Inc, California 
 



 
 

 
47

Parment Anders (2008) Generation Y – framtidens konsumenter och medarbetare gör entré!  Liber 
AB, Malmö 
 
Trost Jan (2007) Enkätboken Studentlitteratur, Lund 
 
Ungdomsstyrelsen (2 003:1) De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens Attityd och värderingsstudie 
Stockholm 
 
Ungdomsstyrelsen (2 007:11) Unga med attityd - Ungdomsstyrelsens Attityd och värderingsstudie 
2007 Stockholm 
 
Waara Peter (1996) Ungdom i gränsland Boréa, Umeå  
 
Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia & Linghag Sophie (2001) Det ordnar sig: teorier om 
organisation och kön Studentlitteratur, Lund 
 
Widerberg Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken Studentlitteratur, Lund 
 
Artiklar 
Allen Paula (2004) Welcoming Y Benefits Canada vol. 28, Issue: 9, p.51-53. Hämtat den 2008-08-20 
 
Loughlin Catherine & Barling Julian (2001) Young Workers’ work values, attitudes, and behaviours 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol 74, Issue: 4, p.543-558. Hämtat den 
2008-08-20 
  
Sujansky Joanne (2002) The Critical Care and Feeding of Generation Y The Buzz Hämtat den 2008-
08-20 
 
Övriga artiklar 
Carlsson Anders (2007). LKAB-programmet lockar unga till gruvnäringen Svenskt näringsliv Hämtat 
den 2008-08-20  
 
Elektroniska källor 
CODEX hemsida. (senast uppdaterad 2008-19-24). Forskningsetiska översikter på forskningsrådet för 
arbetsliv & socialvetenskap (FAS). www.codex.uu.se. Hämtat den 2008-09-16 
 
Gymnasieguidens hemsida. Program, el, bygg, fordon, industri. www.gymnasieguiden.se. Hämtat den 
2008-01-14    
 
LKAB: s hemsida. www.lkab.com. Kort om LKAB. Hämtat den 2008-06-20  
 
LKAB: s hemsida. Årsredovisning 2006. www.lkab.com  
LKAB\Bibliotek\Publikationer\Årsredovisningar. Hämtat den 2008-06-15 
 
LKAB: s hemsida. Årsredovisning 2007. www.lkab.com   
LKAB\Bibliotek\Publikationer\Årsredovisningar. Hämtat den 2008-06-15 
 
Nationalencyklopedin. (2008). Gällivare. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/189263. Hämtat 
den 2008-04-17  
 
Nationalencyklopedin. (2008). Kiruna. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/225504/225504. 
Hämtat den 2008-04-17 
 

http://www.codex.uu.se
http://www.gymnasieguiden.se
http://www.lkab.com
http://www.lkab.com
http://www.lkab.com
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/189263
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/225504/225504


 
 

 
48

Statistiska Centralbyrån, Trender och prognoser 2005 – befolkning, utbildning, arbetsmarknad med 
sikte på år 2020 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0515_1990I20_BR_00_AM85SA0501.pdf Hämtat den 
2008-06-20 
 
Svenskt Näringsliv. (2003). Sökes: Attraktiva arbetsgivare.  
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/S_kes__Attraktiva_arbe_314a.pdf Hämtad 
den 2008-05-12 
 
Sveriges industriarbetare. (2006). Ny tid för industrin – nu har ungdomarna chansen.   
http://www.metall.se/ifmetall/home/home.nsf/docs/ungdomsrapporten-
2.pdf/$FILE/ungdomsrapporten-2.pdf Hämtat den 2008-05-12 
 
Sveriges Regering, SOU 1 999:4 (1 999) God sed i forskningen. Stockholm 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/23647 Hämtat den 2008-05-10 
 
Ungdomsstyrelsen (2 004:6) Ungas syn på arbete – En fördjupning av Ungdomsstyrelsens Attityd och 
värderingsstudie 2003. 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001cb789e60028/ungas
_syn_pa_arbete.pdf Hämtat den 2008-05-10  
 
Vetenskapsrådet. (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm  
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf Hämtat den 
2008-05-10 
 
Wikipedia. (2008). Malmfälten.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Malmf%C3%A4lten. Hämtat den 
2008-08-20 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0515_1990I20_BR_00_AM85SA0501.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/S_kes__Attraktiva_arbe_314a.pdf
http://www.metall.se/ifmetall/home/home.nsf/docs/ungdomsrapporten-2.pdf/$FILE/ungdomsrapporten-2.pdf
http://www.metall.se/ifmetall/home/home.nsf/docs/ungdomsrapporten-2.pdf/$FILE/ungdomsrapporten-2.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/23647
http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001cb789e60028/ungas
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malmf%C3%A4lten


BILAGA 1 - MISSIVBREV 
 

 
 

Bilaga 1 - Missivbrev 
 
 
                  

Vill Du vara med och tycka till? 
 

Jag heter Jeanette Buskdal och studerar sista året på sociologiprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet. Jag gör just nu en studie som handlar om vad ni 3: e års elever vid 

gymnasieskolan i Malmfälten har för förväntningar, värderingar och önskemål om arbete och 

framtida arbetsliv och hur Du ställer Dig till LKAB som eventuellt framtida arbetsgivare. 

Denna studie kommer att resultera i en uppsats som ska vara klar i januari 2009 och då kan 

Du även hitta den färdiga rapporten på Luleå Tekniska Universitets hemsida. 

 

Om enkäten 
Du är anonym, ingen kommer att få veta hur just Du har svarat och Din medverkan är helt 

frivillig. Din medverkan i denna studie är viktig och LKAB: s personalavdelning kommer att 

ta del av det slutgiltiga resultatet. När jag fått i din enkät så prickar jag av att Du har svarat 

och skickar en biobiljett till Dig som tack för Din medverkan. Därefter förstörs namn- och 

identifikationsuppgifter.      

 

Skulle Du dessutom kunna tänka Dig att ställa upp på en intervju där Du får berätta mer om 

vad Du tycker, skicka i sådana fall ett mejl till mig med namn och telefonnummer så att jag 

kan kontakta Dig. Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer ett genomföras någon gång 

i slutet av augusti eller i början av september.  

 

Tack för Din medverkan och lycka till! 
 
Jeanette Buskdal 
Luleå tekniska universitet     
Institutionen för arbetsvetenskap 
 
Vid frågor kan du nå mig på jeabus-5@student.ltu.se eller 073-056 55 16    
 

mailto:5@student.ltu.se
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Bilaga 2 – Enkät 
 

Vill du vara med och tycka till! 
Enkätundersökning våren 2008 

 
Din medverkan i denna studie är viktig och LKAB: s personalavdelning kommer att ta del av 
det slutgiltiga resultatet.  Du är anonym, ingen kommer att få veta hur Du har svarat och din 
medverkan är helt frivillig. Besvara alla frågor med ett kryss om det inte är angivet något 
annat.  
 
1. Vilket kön har Du?  

 Kille  
 Tjej 

 
2. Vilket gymnasieprogram går Du? 

 a. Barn- och fritidsprogrammet  
 b. Byggprogrammet 
 c. Elprogrammet 
 d. Energiprogrammet 
 e. Estetiska programmet 
 f. Fordonsprogrammet 
 g. Handels och administrationsprogrammet 
 h. Hotell och restaurangprogrammet 
 i. Idrott och hälsa 
 j. Individuella programmet 
 k. Industriprogrammet 
 l. Livsmedelprogrammet 
 m. Marknadsmediaprogrammet 
 n. Miljö- och samhällsprogrammet  
 o. Naturvetenskapligaprogrammet 
 p. Omvårdnadsprogrammet 
 q. Rymdgymnasiet 
 r. Samhällsprogrammet 
 s. Skidgymnasiet 
 t. Specialutformatprogram 
 u. Teknikprogrammet 
 v. Turistprogrammet 
 x. Annat, i så fall vad?....................................................................................................... 

 
3. Går Du LKAB gymnasiet? 

 Ja 
 Nej   

 
4. Ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på Din gymnasielinje? 

 Ja 
 Nej 

Om du svarat Ja, i sådana fall inom vilken bransch?......…………………………………… 
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5. Vilken kommun bor Du i?  

 Gällivare  
 Kiruna   

 
6. Arbetar någon av Dina föräldrar inom LKAB? 

 Ja, en 
 Ja, båda 
 Nej, ingen 

 
7. Vad tror Du att Du kommer att göra efter gymnasiet? 

 Arbeta   
 Studera vidare  
 Arbetslös 
 Militärtjänst  
 Åka utomlands och studera 
 Åka utomlands och arbeta 

Annat, i så fall vad?....................................................................................................................... 
 
8a. Har Du arbetat under skolloven tidigare?  

 Ja 
 Nej 

 
8b. Om Du svarat Ja på fråga 8a, hos vilken arbetsgivare?  

  LKAB 
 Annan 

 
9a. Har Du eller har Du haft ett kvälls/helg arbete under Din studietid? 

 Ja 
 Nej 

 
9b. Om Du svarat Ja på fråga 9a, hos vilken arbetsgivare? 

 LKAB 
 Annan 

 
10. Varför arbetar Du extra under din studietid? 

 Få erfarenhet 
 Tjäna pengar 
 Vill ha något att göra 

Om ja, varför 
Annat, i sådana fall vad?............................................................................................................... 
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11. Hos vilken arbetsgivare skulle Du kunna tänka dig att ha Ditt första arbete efter 
gymnasiet?                                    Nej, absolut inte                      Ja, absolut
   

 
12. Inom vilken bransch vill Du arbeta?  

                Nej, absolut inte                       Ja, absolut 

Markera ett svar per rad.  1 2 3 4 5 6 7 

a. Kommun        

b. Landsting       

c. LKAB       

d. Organisation/förening          

e. Privat företag       

f. Statlig verksamhet/myndighet       

Markera ett svar per rad.  1 2 3 4 5 6 7 

a. Administration, Personal, ekonomi, juridik       

b. Bevakning, säkerhet       
 

c. Bygg och anläggning 
 

      

d. Data, IT       

e. El       

f. Friskvård, kroppsvård 
 

      

g. Försvarsmakten       

h. Handel, försäljning, inköp       

i. Hantverksyrken       

j. Hotell- och restaurang       

k. Hälso- och sjukvård 
 

      

l. Gruvindustri       

m. Annan Industri       

n. Jordbruk, naturbruk, djur, skog 
 

      

o. Kultur, media, design       

p. Miljövård, renhållning       

q. Naturvetenskapligt arbete       

r. Socialt arbete       

s. Tekniskt arbete       

t. Turism       
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13a. Tror Du att Du kommer att flytta från Malmfälten inom de tre närmsta åren? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
13b. Om Du svarat ja på fråga 13a, vad är det som gör att Du vill flytta?  

 Miljöombyte 
 Vill flytta till partner som bor på annan ort 
 Bostadsbrist 
 Arbetsbrist 
 Inga möjligheter att studera vidare 

Andra skäl, vad…………………………………………………………………………………. 
 
14a. När Du ska söka ditt första arbete, kommer Du då att söka arbete i 
Gällivare/Malmberget, Svappavaara eller Kiruna? 

  Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
14b. Om Du svarat ja på fråga 14a, i vilken kommun kommer Du att söka arbete? 

 Gällivare/Malmberget 
 Kiruna 
 Svappavaara 

 
15. Om Du svarat ja på fråga 14a, vad tror Du om Dina chanser att få arbete i 
Gällivare/Malmberget, Svappavaara eller Kiruna? Ringa in ett alternativ! 
                       Liten chans                                        Stor chans 

1       2        3       4       5       6       7 
 
16a. Vilka faktorer anser Du är viktiga i Ditt framtida arbete?     
                                                           Mindre viktigt                                      Mycket viktigt 

u. Transport       

v. Undervisning       

x. Verkstad 
 

      

Markera ett svar per rad.  1 2 3 4 5 6 7 

1. Anställningen är fast (tillsvidareanställning)        

2. Arbetet är på hemorten        

3. Möjlighet till karriär       

4. Trevliga arbetskamrater       

5. Trivsam arbetsplats       

6. En god arbetsmiljö       
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7. Bra chef/ledare       

8. Jämn könsfördelning       

9. Internationella kontakter       

10. Trygg anställning 
 

      

11. Hög lön       

12. Bra ingångslön 
      

13. God löneutveckling 
 

      

14. Lönebonus 
 

      

15. Förmåner 
 

      

16. Personlig utveckling       

17. Yrkesmässig utveckling       

18. Arbeta i grupp/team       

19. En blandad arbetsgrupp, t.ex. ålder, kön, 
etnicitet, religion 

      

20. Flexibla arbetstider       

21. Fasta arbetstider       

22. Ledig veckor 
 

      

23. Yrkesmässig status       

24. Möjlighet till vidare utbildning inom yrket       

25. Omväxlande arbetsuppgifter       

26. Ansvarsfulla arbetsuppgifter       

27. Intressanta arbetsuppgifter       

28. Medbestämmande och inflytande       

29. Självständigt arbete  
 

      

30. Säker arbetsplats       

31. Skift arbete       
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16b. Nämn tre faktorer som Du absolut anser är viktiga i Ditt framtida arbete. Välj från 
listan i fråga 16a eller ange tre egna alternativ och rangordna dem. Börja med den som 
betyder mest.   
 
Faktor 1. ……………………………………………………………………………………. 
Faktor 2……………………………………………………………………………………... 
Faktor 3……………………………………………………………………………………... 
 
16c. I hur stor grad tror Du att LKAB kan nå upp till de tre faktorerna som Du valt i 
fråga 16b? Ringa in ett alternativ för varje egenskap! 
 
Faktor 1.         Inte alls      1       2        3       4       5       6       7        Mycket bra 
 
Faktor 2.         Inte alls      1       2        3       4       5       6       7        Mycket bra 
 
Faktor 3.         Inte alls      1       2        3       4       5       6       7        Mycket bra 
 
17. Vilka förmåner hos en framtida arbetsgivare skulle Du uppskatta? Ange tre 
alternativ och rangordna dem. Börja med den som betyder mest.   
 
1…………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………………. 
 
18a. Ser Du framemot att börja arbeta? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
18b.  Vilken är den främsta anledningen till att Du vill börja arbeta? Välj ett av de fyra 
alternativen. 

 Försörjning 
 Träffa arbetskamrater 
 Självförverkligande 
 Ha något att göra 

Annat, i så fall vad……………………………………………………………………………… 
 
19. Hur viktigt är arbete för Dig? Ringa in ett alternativ! 
Inte alls viktigt              1       2        3       4       5       6       7       Mycket viktigt 
 
20. Hur länge tror Du att Du kommer att stanna på Ditt första arbete? 

  Mindre än 1 år 
 1-2 år 
 2-4 år 
 Längre än 4 år 

 
21. Skulle Du kunna tänka Dig att arbeta inom LKAB? Ringa in ett alternativ! 
Nej, absolut inte   1       2        3       4       5       6       7      ja, absolut    
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22. Om Du kommer att söka arbete inom LKAB, vad är det då som gör att Du kommer 
att söka Dig dit? Här får du ange flera alternativ! 

 Gott rykte 
 Välkänt företag 
 Goda resultat 
 Bra lön 
 Bra arbetsgivare 
 Jag har vänner och bekanta som arbetar där 

Annat, i så fall vad……………………………………………………………………………… 
 
23. Hur har Du bildat Dina föreställningar om LKAB som arbetsgivare? 

 Genom föräldrar, vänner, bekanta 
 Genom media 
 Genom arbete inom LKAB 

Annat, i så fall hur?....................................................................................................................... 
 
24. Vad har Du för bild av LKAB som arbetsgivare? Ringa in ett alternativ! 
    Negativ        1       2       3       4       5       6       7  Positiv      
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Hösten 2008 
• Vad gör LKAB för att attrahera ungdomar? 
• Vad tror ni krävs för att vara attraktiv i ungdomars ögon? 
• Hur gör LKAB för att behålla befintlig personal? 
• Hur ska LKAB hitta de unga talangerna?  
• Vilka egenskaper i arbetslivet tror ni är viktigast för ungdomar? 
• Vilka är de största utmaningarna för att kunna behålla och rekrytera unga 

medarbetare? 
• Vilka förmåner kan LKAB erbjuda ungdomarna i dagsläget? 
• Vilka personligheter är önskvärda hos dagens medarbetare? 
• Vad anser LKAB är attraktivt arbete? 
• Vad tror LKAB är de avgörande när ungdomar väljer sin framtida arbetsgivare?  
• Hur ser kontakten med gymnasieskolorna ut? 
• Hur länge tror LKAB att ungdomar kommer stanna på sitt första arbete? 
• Vad tror du är avgörande för hur länge ungdomarna stannar på sitt första arbete? 
• Vad innebär kompetensförsörjningsarbetet på LKAB? 

 
Avslutning 
Har ni något att tillägga? 
Tacka för deltagande! 
Om fler frågor – ok att återkomma 
Intresserad av uppsatsen 
 
 


