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Abstract 
 
This paper describes which attitudes to work that are present among youths in Norrbotten, 
before they enter working life. Further, it describes to what extent these youths are rooted in 
their home regions. Last it examines connections between different attitudes to work and level 
of home region rooting or level of interest for international contacts and views. The aim of the 
paper is pragmatic as it gives some answers to what employers in Norrbotten – which is a 
region from where youths tend to move – can focus on when recruiting for the future. 
 
The method used is quantitative. It’s based on empirical material from mail enquiries that was 
sent to all youths in Norrbotten in ninth grade, comprehensive school and in third grade, upper 
secondary school during fall 2005. 
 
Theories used concerning growing up, getting a work and supporting oneself are based on the 
Life Course perspective. Focus is on becoming an adult seen as a social and psychological 
process that is developing in several levels at the same time but at different speeds. Among 
several other theories discussed are Galtung’s theory about central contra peripheral regions, 
and the different levels of common interests between them, as well as Inglehart’s and 
Zetterberg’s theories about values, and Goldthorpe’s and Kirkpatrick Johnson’s theories about 
attitudes to work.  
 
Results show that there are four different sets of attitudes to work among youths in 
Norrbotten: 1. Those who think that work tasks should feel important and develop them as 
persons. 2. Those who think career and high salaries are important. 3. Those who think the 
social part of work is important. 4. Those who work for a safe life outside of work. Some 
other conclusions include that the social part of work is important for a large number of the 
respondents, although more important among women than among men. Safety outside work is 
important for a few. A majority of the respondents feel deeply rooted in their home regions.  
This is even more obvious among men and those from the eastern and inland parts of 
Norrbotten. Many of the respondents also have a great interest in international contacts and 
views. Last, there is no discrepancy among the respondents between being deeply rooted in 
their home regions and having an interest in international contacts and views.  
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1. Uppsatsens bakgrund och kunskapsrelevans 

 

Norrbotten må vara stort till ytan och ha få invånare, vilket ger varje individ gott om fysiskt 

utrymme, men i många ungdomars ögon verkar detta knappast ha någon betydelse. Istället 

tycks de mer tätbefolkade områdenas utbildnings-, yrkes-, fritids- och nöjesutbud locka. I stort 

sett alla Norrbottniska kommuner brottas med utflyttningsproblematik, i synnerhet de mindre 

(Länsstyrelsen Norrbottens län, 2006), och vad som i media ofta framställs som 

desillusionerade attityder till arbete och utbildning bland de unga som trots allt inte flyttar. 

För regionen Norrbottens fortlevnad och utveckling är det alltså viktigt att arbeta för att 

ungdomarna som föds i regionen även stannar kvar som vuxna. För att göra Norrbotten 

attraktivt som utbildnings- och arbetsmarknad för ungdomarna måste näringsliv, offentlig 

sektor och lärosäten i regionen försöka förstå vad ungdomarna eftersträvar och vill uppnå i 

framtiden.  

 

Denna undersökning ämnar ta reda på hur ungdomar värderar olika aspekter av arbete och 

yrkesval och även hur de förhåller sig till Norrbotten som region att leva sina ungdomsår och 

sitt vuxenliv i. Den kunskap som denna uppsats avser att förmedla, kan bidra till en förståelse 

för hur processerna som påverkar ungdomarna i ena eller andra riktningen ser ut. Insatser från 

regionens näringsliv, offentliga sektor och lärosäten för att få fler unga att välja Norrbotten 

som plats för den egna framtiden kan sedan anpassas därefter. 

 
1.1 Disposition 
 

Denna uppsats börjar med att syfte och frågeställningar redovisas. Därefter följer ett avsnitt, 

där vikten av att studera ungdomars övergång från skola till arbetsliv i Norrbotten diskuteras 

ur ett centrum/periferi-perspektiv. Detta blir också en del av det teoretiska resonemanget 

omkring samhörighet och förankring i hembygden. Sedan redogörs för det övergripande 

teoretiska ramverket, det s.k. livsbaneperspektivet (Life Course perspective), vilket sedan 

följs av ytterligare ett teoriavsnitt om värderingar och attityder. Sedan följer metodkapitlet. I 

detta diskuteras och redogörs för urval och metodens lämplighet, samt för hur de attityder till 

arbete som återfinns empiriskt i denna studie analyserats fram. Resultaten av detta avsnitt 

diskuteras sedan kort. 

 

Därefter återfinns ett avsnitt om vilka variabler som använts och hur de konstruerats. 
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Sedan följer tre empiriska delar, som efterföljs av analys/diskussionsdelar där resultaten också 

förbinds till teori. Sist knyts säcken ihop med en sammanfattande diskussion, där de 

övergripande slutsatserna redovisas. 

 

1.2 Uppsatsens syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka värderingar och attityder som ungdomar i 

Norrbotten uppvisar rörande framtida arbete och yrkesval, samt att utreda i vilken grad 

Norrbottniska ungdomar känner samhörighet med och är förankrade i länet. Slutligen ska 

Norrbottniska ungdomars attityder till arbete jämföras mot deras intresse för sin hembygd och 

för internationella utblickar och kontakter, för att se om det finns några kopplingar 

däremellan. Värderingar och attityder rörande utbildning, arbete och yrkesval visar vilka 

faktorer som är viktiga för ungdomarna när de ska välja utbildnings- och yrkesbana. Därmed 

avser uppsatsen också att ge en bild av vad som är viktigt för Norrbottniska arbetsgivare och 

lärosäten att framhäva för att kunna attrahera de Norrbottniska ungdomarna till att söka 

utbildnings- och försörjningsvägar inom länet.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som denna uppsats avser att besvara är följande: 

 

• Vilka värderingar och attityder rörande arbete och yrkesval uppvisar ungdomarna i 

studien, och hur skiljer de sig eventuellt åt beroende på kön, ålder, social bakgrund, 

och geografisk placering? 

• Hur stor är förankringen i, och samhörigheten med andra i länet hos ungdomarna i 

studien och vad är orsakerna till det aktuella läget – det vill säga i hur stor grad ser de 

sin utbildnings- och yrkesaktiva framtid i länet hellre än någon annanstans och varför 

är det så? Hur skiljer sig förankringen eventuellt åt beroende på kön, ålder, social 

bakgrund, och geografisk placering? 

• Finns det några kopplingar mellan vissa typer av attityder och värderingar rörande 

arbetsliv och samhörighets-/förankringsgraden med/i länet?  

• Finns det några kopplingar mellan vissa typer av attityder och värderingar rörande 

arbetsliv och intresset för internationella utblickar och kontakter? 
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1.4 Begreppen samhörighet och förankring 
 

Begreppen samhörighet och förankring är i denna studie centrala. De syftar främst på hur 

individen värderar att leva i eller ha kontakt med andra individer i den landsdel och ort där 

hon är uppvuxen. Den värderande aspekten består av en känslomässig del, det vill säga vad 

individen känner för sin hembygd och de människor som befolkar den. Här har de 

socialisationsprocesser som individen mött i hembygden stor betydelse för hur värderingarna 

kommer att se ut. Dock ska inte de psykologiska dispositionerna hos individen helt bortses 

från, när den känslomässiga delen av den värderande aspekten diskuteras (jmf Berglunds 

[2001] diskussion om attityders uppkomst). Även en pragmatisk del finns som komponent i 

den värderande aspekten. Hembygdens möjligheter att bidra till individens utveckling ifråga 

om utbildning, arbete och självförverkligande är det viktiga i den komponenten. 

 

1.5 Översikt av annan aktuell forskning inom området 
 

De Italienska redaktörerna Leccardi och Ruspini har under 2006 presenterat en intressant 

antologi om ungdomar, som heter ”A new youth? Young people, generations and family life”. 

I denna presenteras nya skrifter bl.a. om s.k. Jojo-övergångar (se avsnitt X ”Från stabilitet till 

jojo-effekt för definition) mellan ungdomsliv och vuxenliv, individualiseringsprocesser och 

den osäkerhet på arbetsmarknaden som upplevs av många unga idag. 

 

Även boken ”Participation in transition” av redaktörerna Walther, du Bois-Reymond och 

Biggart (2006), ska nämnas. Den handlar om Europeiska ungdomar med problem i 

övergången mellan ungdoms- och vuxenliv, främst gällande växlingen från skola till arbetsliv. 

Centrala begrepp i den behandlar olika former av motivation och deltagande i aktivt arbete 

med övergången till vuxenlivet. Även perspektivet att ungdomar ska ses som resurser istället 

för problem diskuteras, såväl som hur olika formalitetsnivåer av lärande värderas och bedöms. 

 

Mer nära geografiskt är antologin ”Ung i utkant” (2003), som beskriver situationen för 

ungdomar i bland annat svensk glesbygd. Även arbeten på den institution jag tillhör ska 

nämnas, såsom sociologen Waaras ännu ej publicerade artikel om ungdomars benägenhet att 

flytta från Norrbotten. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Norrbotten i en centrum/periferi-relation nationellt och i Europa 
 

Varför Norrbotten som region och dess problem med arbetskraftsförsörjning i framtiden är 

intressant att studera, kan diskuteras utifrån ett centrum/periferi-perspektiv. Till att börja med 

ska jag diskutera delar av en teori som freds- och konfliktforskaren Johan Galtung (1971) 

arbetade fram på 1970-talet. Galtungs teori behandlar fenomenet imperialism med begreppen 

centrum och periferi som centrala, för att förklara hur utvecklade länder utnyttjar 

utvecklingsländer för sin egen vinnings skull. Jag ska ta hans resonemang om relationerna 

mellan centra och periferier och anpassa den till den centrum/periferi-relation som Norrbotten 

är en del av och som skapar problem med utflyttning och framtida arbetskraftsförsörjning. I 

detta resonemang är det viktigt att vara medveten om att begreppen centrum och periferi här 

ska förstås enbart i kontexten av den här beskrivna relationen mellan de Europeiska 

regionerna och inte som något som nödvändigtvis beskriver sanningen i andra sammanhang. 

  

Sverige som helhet är en perifer region i den Europeiska union som i dagens läge utvecklas 

och växer, för att snart omfatta hela det centrala Europa och några delar i utkanterna. Centrala 

Europa är alltså ett centrum i relation till Sverige. Detta dels befolkningsmässigt, eftersom 

befolkningsmängden i centrala Europa är betydligt större än Sveriges, dels ifråga om 

befolkningstäthet och geografiska faktorer som avstånd. Centrala Europa har stor verksamhet 

som industri, utbildning och handel som genererar och underhåller en stor ekonomi. Även 

centrala Europa innehåller mer perifera regioner, likadant som periferin Sverige innehåller 

både mer centrala och mer perifera regioner. Norrbotten är en sådan perifer region i Sverige. 

Även Norrbotten har en periferi och ett centrum, där Luleå och kustregionen är centrum 

medan inlandet är periferin. 

 

Galtung menar att det finns olika relationer, baserade på olika grader av gemensamma 

intressen, mellan de olika centra och periferier som han ser i de olika delarna av världen. 

Detta tankesätt går att applicera på de centrum/periferi-relationer vi beskrivit som befintliga i 

och mellan Norrbotten, Sverige och Europa. 

 

Beskrivet med Galtungs modell som mall ser det ut såhär:  
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• Mellan de centrala regionerna i Sverige och i centrala Europa finns harmoniserande 

intressen.  

• Intressena harmoniserar inte mellan de perifera regionerna i Sverige och centrala 

Europas centrala och perifera regioner.  

• Intressena harmoniserar inte mellan de perifera regionerna i Sverige och de centrala 

regionerna i Sverige. 

• Intressena harmoniserar inte mellan de perifera regionerna i centrala Europa och de 

centrala regionerna i centrala Europa.  

• Viktigast av allt är dock att bristen på harmoniserande intressen är större i det perifera 

landet, det vill säga i Sverige, jämfört med hur det ser ut i det centrala Europa. 

 

Orsaken till att det ser ut som det jag ovan beskrivit beror på att den centrala delen av det 

perifera landet berikas mer än periferin i detsamma. Anledningen till att den centrala delen av 

det perifera landet berikas mer och måste hållas vital är att den utgör ett transportband av 

värden från det perifera landet till centrala Europas centrala delar. Därifrån droppar delar av 

dessa värden, kunskapsmässiga och som följd även ekonomiska, över till centrala Europas 

perifera delar.  

 

Luleå, centrum i Sveriges periferi Norrbotten, fungerar också som en transportör av 

kunskapsvärden, och förvisso även andra varor, fast i detta fall först ner till de centrala 

delarna av Sverige. Därifrån fraktas kunskapen och varorna vidare ut över Europa. Även i 

detta fall berikas Norrbottens centrum Luleå mer än Norrbottens periferier. 

 

Varför flyttar då kunskapen från Norrbotten, eller de som är kapabla att bli kunskapsbärare, 

utbildade och en utvecklingskraft för Norrbotten? Galtungs modell pekar på att detta har med 

ekonomiska drivkrafter att göra. Jag vill dock diskutera en annan väg som inte pekar på 

renodlat ekonomiska orsaker. Galtungs resonemang förenklar komplexa samhällsfenomen till 

att enbart bero på ekonomiska drivkrafter, när det i själva verket även finns kulturella och 

sociala orsaker som verkar både skilt från och tillsammans med ekonomiska. Kunskapsflytten 

från Norrbotten, orsakas i den tes som jag utvecklar av individualiseringsprocesser i 

samhället. I detta resonemang är befolkningstätare områdens större möjligheter att erbjuda 

individen tillgång till en större arbetsmarknad samt livsstilsfaktorer som har det gemensamma 

att individen ska ”klara sig själv” viktiga. 
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Den ökade individualiseringen i samhället sprider sig naturligtvis även ut till Sveriges 

periferier, till exempel Norrbotten. Individualiseringen är den idag dominerande neoliberala 

”överideologin” stor orsak till, den innebär att varje individ måste ta ansvar för sin egen 

utveckling och att vardagen och utvecklingen ska präglas av möjligheten att själv göra 

avgörande val i livet (Phoenix, 2003. Även Mørch & Andersen [2006] behandlar 

individualiseringen i samhället på liknande sätt dock utan att diskutera kopplingen till 

neoliberalismen). Detta i kombination med nya mediers tillgängliggörande av information om 

utbud ifråga om till exempel utbildning, gör att unga människor i hög grad söker sig till de 

platser där utbudet är större. Detta för att det kan öka deras konkurrensförmåga på en 

arbetsmarknad där individen själv är ansvarig för sin egen framgång (Phoenix, 2003). I 

sociologen Waaras bidrag till boken Ung i utkant, om ungdomar i glesbygd i Norden, syns 

också att ungdomar främst söker bosätta sig på orter som kan erbjuda högre utbildning 

(Waara, 2003:198-199). 

 

Vad som dock kan ses, och som även syns i flyttningsstatistiken, är att många pojkar med 

arbetarbakgrund har svårare att leva enligt dessa premisser, och alltså i högre grad blir kvar i 

periferins periferi Norrbotten. De har mindre starka kopplingar till, och svag konkurrenskraft 

på arbetsmarknaden. Många av dessa pojkar lever i sociala sammanhang, och bidrar även till 

konstruktionen av desamma, som inte passar in i den individualistiska diskursen som säger att 

var och en måste öka sin egen konkurrensförmåga genom att själv ta ansvar och anstränga sig 

för att uppnå goda resultat i utbildning. Det betraktas inte som manligt eller tufft att anstränga 

sig i skolan, att vara ”en pluggis”, varför det inom många pojkgäng där pojkarna har 

arbetarbakgrund inte är statusfyllt att uppnå goda utbildningsresultat.  Det är alltså främst 

pojkar ur arbetarklassen som blir kvar i de perifera regionerna, medan medelklassens pojkar i 

19-20 årsåldern är den näst mest flyttningsbenägna gruppen, efter flickor från medelklassen 

mellan 19-20 år som flyttar mest (Waara, 2003). Detta tyder på att det finns en klasskillnad 

där det i medelklassen anses som mer accepterat bland pojkar att ägna utbildningen 

åtminstone lagom mycket resurser för att klara skolan (se nedan), för att sedan kunna 

konkurrera om arbetena i enlighet med den neoliberala individualiseringens normer. Detta 

medan arbetarklasspojkarna lever i och bildar en kultur, där skolgången inte anses som viktig 

(se t ex Trondman 1995). 
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Phoenix (2003) visar hur många pojkar betraktar det som manligt att vara bra på sport och att 

retas med de pojkar som anstränger sig i skolan. Att vara bra på sport menade pojkarna i 

Phoenix studie gjorde dem populära både bland flickor och pojkar. Många pojkar går dock en 

medelväg, då de försöker göra vad som behövs för att klara skolan, men ändå kunna uppnå 

tillräcklig status i pojkgängen för att inte bli retade. De värden som betraktas som manliga 

överges inte utan skjuts bara åt sidan för att individen ska kunna vara populär, undkomma att 

bli retad och ändå klara skolan. Den sociala positionen och det sociala livet visar sig, enligt 

Phoenix, bland pojkar oftast vara minst lika viktiga som att klara skolan med goda resultat. 

 

Med hjälp av denna länk som rör individualisering enligt den neoliberala diskursen kan 

Galtungs teori om varför den perifera regionens periferi utmjölkas på resurser kopplas till 

dagens samhällsproblem och den utflyttning vi idag ser från Norrbotten. 

 

Detta resonemang får visst stöd empiriskt i denna studie. En fråga som ställts till 

respondenterna är huruvida de vill flytta inom fem år. Vill en individ som kommer ifrån 

Norrbottens perifera regioner flytta inom fem år från det att frågan ställdes, så är anledningen 

främst att individen vill utöka sina möjligheter att studera vidare. Studeras däremot 

förhållandena i Norrbottens centrum, Luleå, så tycks den populäraste orsaken till att vilja 

flytta istället vara miljöbyte (se bilaga 1). 

 

Det går dock att framhålla kritik mot ovanstående synsätt. Individualiseringen i samhället är 

sannolikt tydligast uttalad på diskursnivå, främst inom de offentliga, akademiska och politiska 

diskurserna, men hur den egentligen tar sig form i praxis är mindre tydligt. Nästan varje väg 

som en individ själv kan välja för sin egen framtid står även den under kontroll av formella 

institutioner. Så frågan är om det handlar om en individualisering i praxis? Det måhända att vi 

har gått och fortfarande går mot en ökad diversifiering av vägarna till vuxenlivet (se t ex 

Mørch & Andersen, 2006), men målet verkar dock vara att de alla ska sluta vid formella 

anställningar eller eget företagande. Jag har dock valt att inrikta min tes om utflyttningens 

orsaker på individualiseringsprocesserna, eftersom de offentliga, akademiska och politiska 

diskurserna har genomslag i människors vardag. Ungdomar planerar och handlar till synes 

efter detta, vilket i sig ger individualiseringsprocesserna åtminstone visst genomslag i praxis. 

 

Ett sätt att delvis komma tillrätta med utflyttningsproblematiken från politiskt håll är att utöka 

antalet distansutbildningsmöjligheter, för befolkningen i de perifera regionerna. Denna 
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lösning är dock antagligen högst temporär. Flyttning för vidareutbildning blir ofta en biljett 

till ett nytt liv, vilket i längden lockar mer än utbildning på hemorten. Att flytta till en ny ort, 

ingå i ett nytt sammanhang, bli en del av en utbildad klass med egna klasspreferenser, är att ta 

steget bort från det gamla lokala sammanhanget in i en ny värld som värderas mer i enlighet 

med den kultur som livet som student har grundlagt. Den gamla hembygden passar inte längre 

in i individens klasspreferenser och den kultur som hon genom utbildning blivit delaktig i 

(Waara, 2003). 

 

Andra perspektiv på utflyttning kopplade till relationen mellan centrum och periferi är bland 

annat Mats Trondmans (1995). Han menar att samhällsutvecklingens nya kulturyttringar inte 

kan få fäste i småstäder och därför flyttar många därifrån. Den i en småstad dominerande 

kulturen, till exempel arbetarkulturen i en mindre industriort, tar på grund av sin dominerande 

ställning bort möjligheterna för andra kulturer och nya tankesätt att få fäste. I många av de 

små orterna i Sverige har livet cirkulerat kring en enda industrityp, som det inte längre finns 

behov för i lika stor utsträckning som förr.  

 

På grund av de minskade arbetstillfällena utarmas möjligheterna till att leva ett ”Svenssonliv” 

i småstaden, medan kulturen och mentaliteten förblir densamma som under industriernas 

glansdagar. Möjligheterna finns istället i storstadsregionerna, där människor och 

klasstillhörigheter är så många så att det inte kan finnas bara en dominerande kultur. 

Befolkningsunderlaget där är också stort nog för att storstäderna ska kunna erbjuda 

utbildningsmöjligheter och andra utvecklingspotentialer (Trondman, 1995).  

 

De som är sämst rustade för att hänga med i utvecklingen och de möjligheter den ger är 

arbetarklassens unga män. De har inte tillräckligt av de kapitalformer som behövs för att 

kunna orientera sig i det sociala landskap som vidareutbildning kräver. Därför stannar de kvar 

i småstadens trygghet. Detta även om de då på sikt går förlorande ur striden om ett liv som 

utvecklar sig både ifråga om utökad kunskap och arbetstillfällen, medan andra ungdomar 

flyttar (Trondman, 1995). 
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2.2 Livsbaneperspektivet 
 

2.2.1 Övergången från skola till arbete – en del av livsbanan 
 

Att börja fundera på arbete och få kontakt med arbetslivet är en del av en process som kan 

kallas för vuxenblivande. Den generation som idag funderar på arbete, är nästa generation 

som ska ta över ekonomin och politiken i västvärlden. För att kunna följa 

samhällsutvecklingen och dess konsekvenser både för individer och strukturer är det därför 

viktigt att veta hur de ser på arbete generellt. Det specifika med att titta på förhållandena i 

Norrbotten har diskuterats ovan. Att bli vuxen brukar i västerländska samhällen förknippas 

med att genomgå ett antal s.k. nyckelövergångar, varefter individen betraktas som vuxen (se 

bl a Mitterauer, 1988): 1. att sluta skolan; 2. att få ett varaktigt arbete; 3. att flytta hemifrån; 4. 

att bilda egen familj. 

Ordningen i vilka dessa övergångar sker är inte alltid given, även om de flesta enligt logikens 

regler slutar skolan innan de får ett fast jobb och de flesta flyttar hemifrån innan de bildar en 

egen familj. Individen kan inte heller gå tillbaka till det stadium hon var i innan hon 

genomgick någon av dessa nyckelövergångar. Vuxenblivandet betraktas i denna uppsats ur ett 

livsbaneperspektiv.  

 

Ungdomstiden och övergången till vuxenliv kan inom livsbaneperspektivet ses på flera sätt. 

Ett sätt är att se den som en frigörelse- och integrationsprocess, där individen ur ett 

samhällsperspektiv går från beroende av föräldrar och andra närstående till att integreras som 

en helt egen individ i samhället. Ungdomstiden är ur denna vinkel en social abstraktion av en 

normativ integrationsprocess, eftersom det normativa byggs av tidigare generationers 

erfarenheter. Ungdomstiden, övergången till vuxenhet och vuxenheten som sådan blir här 

socialt definierade av samhället i stort. Detta för att åtskillnaderna mellan ungdomstid, 

övergången till vuxenhet och själva vuxenlivet har en funktion för ett samhälle där läro- och 

inskolningsperioder måste finnas för att individerna ska kunna fungera fullt ut i samhället, 

som just vuxna, med arbete, familj och så vidare. De sociala institutionerna som sköter dessa 

processer är vad som upprätthåller definitionerna av ungdomstid, vuxenblivande och 

vuxenhet. 

 

Ett annat sätt är att istället se ungdomstiden och övergången till vuxenliv som en del av en 

psykologisk utvecklingsprocess, som går från barndom via ungdom till vuxenliv. 
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Tillsammans konstruerar detta individens biografibyggande, som en del av den psykosociala 

utvecklingen. Denna synvinkel handlar mer om konstruktion av ungdomstiden med 

subjektperspektivet i förgrunden. Individen kan i olika grad reflektera över hur han/hon 

psykologiskt mognar till vuxen och blir även av sig själv och andra allt mer identifierad som 

vuxen och en vuxenidentitet växer fram (Mørch & Andersen, 2006).  

 

Sannolikt är övergången från skola till arbete en mycket viktig markör av skillnaden mellan 

livet som ungdom och vuxen i det västerländska samhället. Vuxenblivandet innehåller förstås 

många fler sidor, som handlar om exempelvis människans biologiska utveckling, familjeliv, 

andra sociala relationer och tillgång till resurser både materiella och i form av olika sorters 

socialt kapital. Innehållet i vuxenblivandeprocessen kan också skifta beroende på kultur. Så 

när blir en individ egentligen vuxen? Det går alltså inte att avgöra en exakt punkt vid vilken 

en eller alla individer definitivt kan kallas för helt vuxna, utan vuxenblivande är något som 

sker gradvist. Ett stadium behöver inte helt vara överstökat innan nästa kan inträda, utan att 

överlappning mellan stadier sker, ofta med individuella tids- och ordningsförlopp, (se t ex 

Leccardi & Ruspini, 2006). 

 

2.2.2 Övergången historiskt 
 

Livsbaneperspektivet behandlar även hur övergången mellan ungdomsliv och vuxenliv har 

förändrats över tid. Det räcker att stega ett tiotal år tillbaka i tiden, så syns att processerna 

delvis såg annorlunda ut än idag. Ett par hundra år tillbaka i tiden, så handlade övergången 

mindre om formell skolning än idag, individerna integrerades istället i arbetslivet i tidig ålder. 

Enligt Jacobsson (2000) skulle individen, ett par hundra år tillbaks i tiden, ha genomgått den 

första nattvarden, gift sig, flyttat hemifrån och skaffat barn för att betraktas som vuxen. Hur 

dessa övergångar såg ut och när de skedde hos individen varierade. Ungdomar betraktades 

också som en egen grupp, och de betraktade även sig själva som sådan. De hade ett eget 

nöjesliv, där de till exempel träffade andra ungdomar av det andra könet och unga män ingick 

i ynglingalag för arbete. När en ung individ fick komma med i ungdomsgemenskapen berodde 

inte så mycket på ålder som på vad hon klarade av ifråga om arbete. Ju närmare modern tid 

desto mer kom giftermålet och föräldraskapet att ta ett steg tillbaka, en individ kunde så 

småningom betraktas som vuxen utan att ha genomgått dessa övergångar. (Jacobsson, 2000). 
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Under 1800- och 1900-talet har familjen, åtminstone i Europa, i stor utsträckning genomgått 

en förändringsprocess från att vara så kallade produktionsenheter, till att bli så kallade 

konsumtionsenheter. Familjen som produktionsenhet innebär att familjen själv producerade 

vad den behövde för sitt uppehälle. I familjen sedd som konsumtionsenhet så lönearbetar 

istället de vuxna i hushållet för att med hjälp av lönen kunna konsumera de nödvändigheter 

som behövs för överlevnad (Frykman & Löfgren, 1979; Mitterauer, 1988). Detta har också 

fört med sig skillnader i hur ungdomstiden utvecklar sig för barn i familjer. För det första så 

fostras de inte längre för att producera för sin uppväxtfamiljs uppehälle, utan de kan på ett 

annat sätt själva styra över sin tillvaro och framtid. Förut var ungdomarna tvungna att hjälpa 

till i familjens försörjning, för att den skulle klaras av. Idag är situationen den omvända, 

föräldrarna är tvungna att sörja för sina barns försörjning tills barnen år omkring 20 år. Istället 

för att ingå i hushållets arbetsstyrka måste ungdomar nu utbilda sig. 

 

Under de senaste hundra åren har utbildningssystemet utvecklats för att möta ett 

industrialiserat samhälles krav på kompetent arbetskraft och för att individerna ska vara 

konkurrenskraftiga på lönearbetsmarknaden. Skolplikt har genomförts och gradvis har 

utbildningssystemet vuxit till minst 12-årig skolgång för de allra flesta. Den förlängda 

utbildningstiden har inneburit att ungdomar är ekonomiskt beroende av sina föräldrar under 

lång tid. Fritid blir ett begrepp med innebörderna tid att själv bestämma om, tid att roa sig på, 

tid att konsumera på. Så var inte fallet i samma utsträckning förr, då fritiden ofta spenderades 

i samma gemenskap som den där arbetet utfördes och utan större möjligheter till egen 

konsumtion. Fritid och arbete var så att säga mer integrerade med varandra (Mitterauer, 

1988). 

 

Ungdomstidens övergångar, eller cesurer enligt Mitterauer (1988), har både förskjutits i tid 

och ändrat betydelse i och med samhällsutvecklingen. Mitterauer ser att många av de 

övergångar som dagens unga genomgår är lika inom varje nation, till exempel när det gäller 

skolgången. Detta kan kopplas till de likriktningstendenser som idag syns i västvärlden. 

Utvecklingen har gått från likriktning inom nationerna till likriktning inom hela västvärlden. 

Modemagasinen, snabbmatskedjorna, barnleksakerna, skolsystemen – allt dylikt organiseras 

centralt av stora företag eller organisationer, till exempel Europeiska unionen, vilket leder till 

att mycket av det vi ser och använder i vardagen är sig likt oberoende av var i västvärlden vi 

befinner oss. Tidigare så hade miljöspecifika faktorer större betydelse för när och hur 

övergångar genomgicks, till exempel så var giftermålstiden för de unga starkt beroende av hur 
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deras familjesituation i övrigt såg ut – hur kunde hushållet och försörjningen skötas om en av 

sönerna eller döttrarna försvann ur det? Tiden för giftermål fick därigenom anpassas efter när 

det var lämpligt med tanke på omständigheterna.  

 

Även övergripande händelser för ett land eller en region har kommit att forma hela 

generationers livsbanor. Till exempel är det tydligt att krig eller ekonomiska depressioner har 

inverkat på vuxenblivandet för hela generationer av unga från ett eller flera länder (Modell, 

1989). 

 

2.2.3 Från stabilitet till jojo-effekt 
 

Under de stora industriernas storhetstid i Västeuropa gick många från skola direkt till arbete, 

för att i många fall vara trogna samma arbetsplats livet ut. Idag existerar denna distinkta form 

av transformation mellan ungdomsliv och vuxenliv, som brukar kallas för övergång i enlighet 

med normalbiografin, mer sällan. Istället pendlar många unga mellan ekonomiskt beroende 

och oberoende. Individerna går från skola till tillfälliga arbeten och tillbaka till skola. På ett 

sätt kan alltså bondesamhället och det tidiga industrisamhället sägas ha stått för en stabilitet 

ifråga om övergången mellan ungdom och vuxenhet, medan dagens situation istället kan 

illustreras av jojons upp-och-ner-rörelse, där individerna rör sig fram och tillbaka mellan olika 

positioner och status (Biggart & Walther, 2006). 

 

De långa utbildningstiderna som unga idag genomgår, tillsammans med arbetsmarknadens 

osäkra förhållanden har gjort att ungdomstiden idag är längre än tidigare, individen är alltså 

äldre när hon betraktas som vuxen än vad fallet var tidigare under 1900-talet. Detta beror på 

förhållanden som individen inte själv kan råda över. Faktorerna som styr övergången till 

vuxenhet är mestadels ekonomiska, och sådana som ligger bakom möjligheten till ekonomiskt 

oberoende, medan de biologiska faktorerna är närmast helt utan betydelse. När unga 

människor skaffar egna hem och får fast arbete, så är de så gamla så att det biologiska 

vuxenblivandet redan är överstökat. Under långa perioder avbryts övergången till vuxenliv för 

många individer, eller så avstannar den i tempo (Leccardi, 2006). Många unga vuxna flyttar 

tillbaka till föräldrahemmet under en period efter färdig utbildning istället för att gå ut i arbete 

och sedan bilda familj. Arbetsmarknaden erbjuder ofta inte så pass säkra förhållanden så att 

de unga vuxna kan ta ”steget ut ur boet” fullt ut, utan de måste kanske finna sig i en längre 

övergångsperiod med osäkra anställningsförhållanden och osäker ekonomi. Många unga 
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vuxna stannar längre i utbildningssystemet i väntan på att de ska besluta sig om vilken väg de 

ska ta in i framtiden, eller vilken väg som ger bäst möjligheter till försörjning, eller till och 

med i väntan på en väg till egen försörjning genom lönearbete vilket som helst, då 

möjligheterna inte alltid haglar över den som väntar (Leccardi, 2006). 

 

Många ungdomar idag räknar inte med att gå normalbiografins väg, det vill säga direkt från 

skola till arbetsliv. Istället kanske de måste komplettera sin utbildning vid till exempel 

Komvux, eller gå ut i arbetslivet under kortare perioder mellan vilka arbetslöshet eller kanske 

utbildning tar vid. Beroendet av föräldrarnas ekonomiska support varierar med den ställning 

som ungdomar för tillfället har på arbetsmarknaden eller i utbildningsfältet.  

 

Ungdomar kan på andra plan än det ekonomiska vara självständiga och leva ett ”vuxet” liv 

(Hurrelmann, 1989). Unga vuxnas status som just icke helt ”färdiga” vuxna, främst i 

bemärkelsen att de ännu inte själva kan försörja sig, medför att de hamnar i ett slags 

mellantillstånd mellan självständighet och beroende. Enligt Hurrelmann har de unga vuxna 

stor frihet att styra sitt handlande i många situationer, medan de ifråga om ekonomi och att 

kunna försörja sig själva ofta är beroende av sina föräldrar eller någon form av ekonomiskt 

stöd som samhället ibland kan erbjuda.  

 

Många gånger kan ungdomar inte heller göra upp hållbara planer för framtiden. Var behoven 

av arbetskraft kommer att behövas är inte alltid förutsägbart på så sätt att det går att planera 

för med utbildning. Ändå menar Hurrelmann att de unga vuxna ofta lever i en tillvaro i vilken 

de kan skapa mycket användbara kontakter, bygga upp ett socialt liv av vänskapsrelationer 

och bygga upp sin egen sociala förmåga och konsumera. 

 

Enligt Walther, du Bois-Reymand med flera (2006), så har utbildningsnivå tidigare ofta 

tydligt varit kopplat till vilken position en individ senare har fått i samhället. De menar dock 

att denna tydliga struktur nu eroderar alltmer och utbildning behöver inte med säkerhet leda 

till någon viss position i samhället. Ungdomsarbetslösheten är hög i stora delar av Europa och 

motiven för individerna att utbilda sig är inte längre tydliga. Lärandeinstitutionerna måste 

därmed förnyas på så sätt att nya meningsskapande incitament för lärande skapas. 

 

Naturligtvis finns det fortfarande många ungdomar som går normalbiografins väg och uppnår 

ekonomisk självständighet relativt tidigt. I och med att utbildningstiden generellt har förlängts 
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så förlängs dock det ekonomiska beroendet, på grund av studiesituationens inbyggda 

ekonomiska osäkerhet. Här spelar även den osäkerhet som finns i möjligheten att flera år i 

förväg förutsäga arbetsmarknadens behov av individer med en specifik utbildning in. Många 

utbildade går ut på arbetsmarknaden, och upptäcker att behovet av deras kunskaper inte finns, 

trots att det kan ha funnits när de började utbilda sig. 

 

Ungdomar känner till dessa osäkra förhållanden redan innan de påbörjar vandringen från 

skola till arbetsliv, vilket sätter spår i deras attityder gentemot arbetslivet, utbildningar och 

framtiden. Det är alltså så att attityder gentemot arbete tycks finnas redan innan individen 

kommit in i arbetslivet, i motsats till tidigare synsätt där deltagande i arbetslivet setts som ett 

måste för att sådana attityder ska kunna utvecklas (Waara, 1995). Vilka värden som hamnar i 

förgrunden hos individen kan ändras i och med denna kännedom om arbetslivets förhållanden 

och utbildningens möjligheter att ge individen en god plats i det fortsatta livet. Ett fast arbete 

kanske får ta ett steg tillbaka på värderingsskalan, för att ersättas exempelvis av andra värden 

som är mer renodlat sociala. 

 

2.2.4 Individualiseringsprocesser 
 

Ytterligare en företeelse som det moderna samhället har fört med sig som påverkar 

individerna är den ökade individualiseringen. Allt mer ansvar för framtiden och utvecklingen 

av densamma både på det individuella planet, och om än något mer subtilt på det samhälleliga 

planet, läggs över på den enskilda individen. Att individen ges ansvar även för samhällets 

utformning och inte tvärtom, ses ofta som individualiseringsprocessens tidsmässigt senaste 

steg. Individen har mer blivit ett subjekt med eget ansvar, snarare än ett objekt för samhället 

att forma för att passa samhällets behov (Mørch & Andersen, 2006). Det är upp till var och en 

att göra ”de rätta” valen, som ska garantera en säker framtid ifråga om försörjning, yrke och 

så vidare. Många individer med säkra framtider gör också hela samhällets framtid mer stabil 

och säker. Frågan är bara hur den sociala integrationen av individer i olika sammanhang ska 

fungera – om den över huvud taget blir nämnbar om individualiseringen tar överhanden – när 

individerna själva ska ansvara för så mycket? Kommer de bara att se till sitt eget bästa, eller 

kan en demokratisk process som tar flertalet med i beräkningen ändå finnas, trots 

individualiseringen i samhället (Mørch & Andersen, 2006)? 

 



 20

Det sätt som dagens övergång till vuxenliv sker på ger upphov till många olika sätt för 

individen att organisera sitt liv. Men också utifrån kommande påverkan har betydelse för hur 

livsbanan organiseras (Buchmann, 1989). Även om många av processerna som rör arbetslivet 

och svårigheterna att snabbt skaffa sig en stabil position där, verkar på kollektivet, så innebär 

de samtidigt att livsbanorna blir olika för individerna. Det är inte alla som upplever samma 

sorts svårigheter utan de kan gestalta sig på olika sätt. Ett exempel är att valet av utbildning 

mer blivit upp till individen istället för att samhället utifrån behov går in med långsiktig 

styrning. Detta är inte längre möjligt eftersom marknadskrafterna idag till stor del har 

eliminerat möjligheten till sådan långsiktig planering. Dock ska påpekas att viss central 

styrning till exempel ifråga om vissa universitetsutbildningar finns. 

 

Buchmann (1989) skriver också att de många olika sätt som livsbanan numera kan gestalta sig 

på får följder även för gemenskapen i olika ungdomsgrupper. Livsbanan tillhör inte längre, i 

samma utsträckning som förr, något som individerna i gruppen delar kollektivt liksom de 

delar social bakgrund eller uppväxtområde. Livsbanan blir således inte en del av ”ett 

kollektivt öde” (Buchmann, 1989 s. 76), utan bestäms av andra faktorer som gör den mer 

individuellt unik. 

  

2.2.5 Sociala preferenser 
 

Trots individualiseringsprocesserna syns också gemensamma tendenser, exempelvis att de 

som är verksamma i arbetslivet ofta önskar en annan fördelning av arbetstiden. Här är det en 

skillnad mellan mäns och kvinnors önskemål. Det är alltså andra processer som styr denna del 

av arbetslivet än individualiseringsprocesserna. Kvinnor vill ofta arbeta mer än de idag gör, 

medan männen vill arbeta mindre. Ekonomiska förluster för männen och risken att förlora i 

position och status gör dock att de istället för att ge vika för sin vilja att arbeta mindre 

fortsätter som de gjort under lång tid och inte släpper in kvinnorna. Detta trots att den 

ekonomiska förlusten för männen säkerligen skulle uppvägas av att kvinnorna i och med 

utökad arbetstid också skulle öka sina inkomster och därmed även sina ekonomiska bidrag till 

hushållens ekonomier. Dessa förhållanden gäller även för unga kvinnor och män som är mitt 

uppe i övergången mellan skola och arbete, vilket på så sätt också påverkar deras attityder och 

värderingar rörande arbete och arbetsliv (Bielenski & Wagner, 2004). 
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När det gäller de värderingar och attityder till arbete som ungdomar bär på så tillskrivs 

könssocialisationen ofta stor betydelse. Detta är ett fenomen som de flesta torde känna till från 

vardagen, där vi ofta påminns om den könssegregerade arbetsmarknaden.  

 

Vidare pekar många undersökningar även på att social klass har stor betydelse för vilka 

värderingar och attityder en individ har till arbetslivet. Har en individ föräldrar från 

arbetarklasskiktet så är det mindre troligt att hon skaffar sig en akademisk utbildning. 

Förhållandet gäller även tvärtom, har en individ akademikerföräldrar så är sannolikheten 

större att även barnet skaffar sig en akademisk utbildning jämfört med barn från 

arbetarklassen. Här hänvisar Buchmann (1989) till sociologen Bourdieus modell där den olika 

tillgången till kapital, som beror på i vilken social klass individen är uppväxt, till exempel 

kulturellt kapital, ger olika statuspositioner för individer. Olika status är kopplat till olika 

möjligheter att utbilda sig eller få olika yrken, vilket i sin tur leder till olika värderingar. 

Liknande blir fenomenet om vi istället för föräldrarnas utbildningsbakgrund inriktar oss på 

föräldrarnas inkomst. Låg inkomst innebär lägre sannolikhet att studera vid 

universitet/högskola och tvärtom. 

 

De erfarenheter som ungdomar har med sig från skola och arbetsliv, kan se olika ut beroende 

på hur skolgången varit och om och hur de har kommit i kontakt med arbetslivet redan som 

unga. Dessa erfarenheter är också en del av vad som kan kallas för social bakgrund och är 

även de viktiga för formandet av attityder och värderingar rörande arbete. Vissa forskare 

hävdar att dylika erfarenheter har större inflytande på värderingar och attityder rörande arbete 

än vad tidigare socialisation under barndomen har (Kirkpatrick Johnson, 2002).  

 

Ytterligare en intressant faktor att ta med i beräkningen är vad Kirkpatrick Johnson kallar för 

överambitionen hos ungdomar när det gäller för dem att skatta vad som är viktigt ifråga om 

arbete. De flesta tänker sig arbeten som är intressanta och ger dem goda belöningar för väl 

utfört arbete, trots att dessa arbeten inte finns i sådan utsträckning så att alla som önskar dem 

kan få dem. Ganska många måste ta hand om arbeten som hos ungdomar inte betraktas som 

särskilt önskvärda, eftersom de inte ger de belöningar som de önskar sig och inte heller 

uppfyller kraven på vad de kallar för intressanta. 

 

Så länge ungdomar är relativt unga och går i skolan, så kan de inte koppla värderingar och 

attityder rörande arbete till verkligheten i särskilt stor grad. Det inträder däremot en 
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förändring i värderingar och attityder, när de möjligheter som står till buds på 

arbetsmarknaden blir uppenbara – realiteten kryper helt enkelt närmare inpå. Här är det troligt 

att den sociala bakgrunden som individen har spelar in i hur hon anpassar sig till de 

förutsättningar som råder på arbetsmarknaden och som hennes bakgrund ger. Ju större 

resurser, eller kapital av olika slag, individen har med sig hemifrån, desto större torde 

möjligheten vara att uppnå högt ställda mål (Kirkpatrick Johnson, 2002). 

 

Kirkpatric Johnson hänvisar också till Bourdieu när hon talar om att målen som individer 

sätter rörande yrkesframtid hela tiden förändras utifrån individens upplevelser och därmed 

med tiden skiftande verklighetsuppfattningar. Denna process pågår både medvetet och 

omedvetet, individen läser hela tiden av sin omgivning och drar slutsatser om hur sannolikt 

det är att hon uppnår vissa mål. Därefter formas och omformas individens målbild 

kontinuerligt. Den sociala bakgrunden är också här med i spelet och sorterar ut vad individen 

upplever och vilka uppfattningar hon har, får och formar. Så pågår hela tiden en process i 

vilken attityder och värderingar rörande arbete formas och anpassas efter de verkliga 

möjligheter som en individ har. 

 
2.2.6 Ytterligare reflektioner 
 

Det som jag sammantaget ser som viktigast att fästa blicken vid rörande det s.k. 

livsbaneperspektivet är dess syn på rörligheten mellan olika stadier i livet. Det tydliggör att 

livsbanans stadieväxlingar inte är enkla och enväga utan snarare sammansatta och kan gå både 

bakåt och framåt på samma gång. Det är med andra ord beskrivet som att individen kan 

befinna sig i två, eller kanske ännu fler stadier på samma gång. På vissa plan backar individen 

och befinner sig i ett stadium, medan hon på andra går framåt och befinner sig i ett annat 

stadium, eller så tar hon ett steg tillbaka till ett stadium där hon redan varit, för att sedan 

återigen fortsätta framåt. Denna dynamiska syn på människans livsbana och vad 

vuxenblivande och vuxenskap kan innebära speglar komplexiteten och mångsidigheten i att 

växa upp och skaffa sig ett ”vuxenliv”, med eget ekonomiskt ansvar, arbete, eventuell familj 

och allt annat som kan höra till i dagens samhälle i västvärlden. Dessutom beskriver 

livsbaneperspektivet att vissa faktorer som påverkar vuxenblivandet ligger inom individen, 

medan andra ligger utanför henne. Ibland kan hon påverka dessa och ibland inte. 
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När det gäller hur olika faser i övergången till vuxenliv har förändrats i ett historiskt 

perspektiv nämndes tidigare att miljön har haft betydelse för när olika faser genomgåtts. Idag 

infaller de olika faserna i övergången till vuxenliv i stort sett vid samma tidpunkter i de olika 

miljöerna i västvärlden. Miljön har dock fortfarande påverkan på hur övergångarna mellan 

olika livsstadier kommer att se ut. Vissa går från gymnasium till yrkesarbete, andra reser 

utomlands medan ytterligare andra börjar studera vid universitet direkt. Exempelvis kan sägas 

att växa upp i fattiga arbetarkvarter i Storbritannien jämfört med att växa upp i välbärgade 

Stockholmskvarter antagligen ger mycket olika förhållningssätt till vad ungdomstid, 

utbildning och arbete innebär, och de värden och attityder som kopplas till detta är sannolikt 

också mycket åtskiljda.  

 

2.3 Värderingar och attityder 
 

2.3.1 Värderingar som grund 
 

Denna uppsats handlar om attityder till arbete. Attityder baseras främst på värderingar. 

Värderingar är mer grundläggande och förändras i långsammare takt. När en individ ska ta 

ställning till vad som viktigt i ett arbete och på arbetsmarknaden för första gången, så kommer 

hennes attityder till detta att formas av hur hennes värderingar ser ut.  

 

Värderingar erhålls genom socialisation och levnadsförhållanden. I vissa fall betonas faktorer 

som klass, kön och kultur ifråga om vad som formar värderingar. I andra fall betonas istället 

inre psykologiska processer. Sedan finns det även forskare som visar hur båda dessa faktorer 

samverkar för att forma värderingar. Strukturella orsaker till värderingar behöver enligt dem 

inte utesluta individuella och tvärtom. 

  

Ronald Inglehart har skrivit flera böcker som behandlar värderingar, deras förändring och 

uppkomst (se t ex Inglehart, 1977, 1990). Inglehart argumenterar för två hypoteser:  

1. Knapphetshypotesen. Med utgångspunkt i Maslows behovstrappa beskriver Inglehart hur 

människan tenderar att sträva efter det hon lider brist på. Maslows behovstrappa är en 

beskrivning av människans behov, från grundläggande materiella via trygghet och andras 

uppskattning av den egna personen till självförverkligandet. Beroende på var i denna trappa 

en individ befinner sig, strävar hon efter olika saker. Saknar hon mat strävar hon för att få 

detta, har hon mat strävar hon efter trygghet och så vidare. Vad människan värderar högt 
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beror alltså på vad hon saknar. För att människan ska kunna röra sig uppåt i behovstrappan 

krävs att behoven från föregående steg är tillgodosedda.  

2. Socialisationshypotesen. Individens värderingar härstammar från de förhållanden under 

vilka hon växte upp och är sedan relativt fasta under resten av livet. Förvisso, menar 

Inglehart, finns exempel på värderingsförändringar under vuxenlivet, men efter uppväxttiden 

klingar förändringstakten av väsentligt.  

 

Med dessa två hypoteser i förgrunden menar Inglehart att vi går mot ett samhälle där de 

materiella värderingarna successivt får ge vika för postmateriella. Eftersom det västerländska 

samhället är relativt tryggt och har möjlighet att tillfredsställa de grundläggande behoven hos 

människorna, så har värderingarna med tiden kommit att skifta allt mer från materiella till 

postmateriella. Värderingsförändringar i samhället sker alltså gradvist, när en yngre 

generation tar över efter en äldre. Inglehart kallar detta fenomen för ”den tysta revolutionen”. 

Materiella och postmateriella värderingar kan då existera parallellt med varandra under en 

övergångsperiod, innan en generationsväxling helt är genomgången. Värderingarna speglar 

inte heller nödvändigtvis de varande förhållandena i samhället till punkt och pricka, särskilt 

när det gäller de äldre generationernas värderingar. Detta eftersom deras värderingar 

härstammar från tiden då de växte upp och alltså är baserade på de förhållanden som rådde då. 

 

Inglehart kan kritiseras på flera punkter. En individ kan ha postmateriella värderingar trots att 

hon befinner sig på ett steg i behovstrappan där grundläggande behov såsom mat och trygghet 

inte är tillgodosedda. Problemet ligger i att behovstrappan förutsätter att ett steg är helt 

tillgodosett innan nästa steg blir målet. Det är inte särskilt långsökt att en individ strävar efter 

att få uppskattning och att kunna förverkliga sig själv eller åtminstone ge sina barn den 

möjligheten, samtidigt som hon strävar efter trygghet eller mat för att klara dagen (se t ex 

Sennett, 2000). Rörande socialisation, så kan Ingleharts hypotes kritiseras exempelvis med 

utgångspunkt i den Symboliska interaktionismen. Socialisationen är ur detta perspektiv 

livslång. Beroende på vilka andra människor individen möter, så förändrar hon sitt perspektiv 

på världen. Ingen fast jag-kärna finns, i vilken värderingar är stabila över tid. Värderingar blir 

snarare beroende av i vilken livsfas individen befinner sig i, än något som ligger oförändrat 

sedan uppväxttiden. Inglehart jobbar med tvärsnittsdata ur olika undersökningar. Han följer 

alltså inte samma individer över tid. Därför är det svårt att urskilja vilken sorts 

värderingsförändringar han egentligen tittar på. Det kan lika gärna handla om förändringar 
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mellan generationer som det kan handla om förflyttning av fokus från materiella värden till 

postmateriella under en livscykel. 

 

En svensk undersökning om vad företag och politiker bör veta om dagens unga, det vill säga 

de som ska ut i arbetslivet härnäst, är boken ”the Mewe generation” (Lindgren mfl, 2005). 

Boken bygger på Ingleharts teori om den tysta revolutionen då föregående generations 

värderingar dör ut och stegvis ersätts med nya, när den förra generationen går ur livet. 

Lindgren med flera menar att den nya generationen värderar den egna personens möjligheter 

högst, dock utan att totalt negligera vänskap och andra kollektiva värden. Detta för att det nya 

samhället belönar detta mest. Att mest se till den egna individen skulle alltså helt ha tagit över 

som den huvudsakligen rådande värderingen, från föregående generationers mer kollektiva 

tänkande.  

 

Problemet är att det inte finns några bevis för att en generations värderingar helt plötsligt dör 

ut och helt ersätts med nya värderingar. Eftersom värderingar till stor del erhålls genom 

socialisation så har även tidigare generationers värderingar påverkan på dagens unga. 

Förvisso socialiseras ungdomar även genom att ta del av samhällsprocesser och i samhället 

syns en intensifierad individualiseringsdiskurs. Denna kan dock inte radera ut den primära 

socialisationen som sker i familjen, även om den kan vara med och påverka och till viss del 

ändra värderingar och attityder. Vad som har varit möjligt att se är att många unga handlar 

efter de premisser som samhället sätter upp, de skapar sina egna möjligheter för att det är den 

väg som samhället erbjuder som ger bäst avkastning. Det är emellertid möjligt att detta inte är 

något som har fäste i deras värderingsbas, de kan istället värdera något helt annat högt, men 

samhällets utformning ger dem inte handlingsutrymme för att förverkliga detta. Var 

värderingarna eller förändringarna av dem ligger är alltså inte tydligt, så därför är det också 

omöjligt att säga att den generation som snart ska ut i arbetslivet till största del har 

individualistiska värderingar. Något som också motsäger detta är att många fortfarande går 

den normalbiografiska vägen och inte kan eller vill arbeta med att skapa den individuella 

vägen. 

 

Hans L Zetterberg med flera (1983) har i en studie av 80-talets arbetsliv utvecklat en 

värderingstypologi. Den baserar sig på de skilda behov som olika samhällstyper ger upphov 

till hos befolkningen. Agrarsamhället sägs främst ge upphov till basbehov, som rör 

överlevnad och trygghet. I industrisamhället förutsätts att basbehoven är tillgodosedda, 
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eftersom lönen för arbetet ska bekosta dessa. Detta ger upphov till värderingar som riktar sig 

mot den yttre världen, s.k. yttrevärldsvärderingar. Individerna arbetar för lönen av arbetet, de 

kan köpa sig högre levnadsstandard och de värdesätter solidaritet mellan arbetarna. När även 

hög levnadsstandard är tillgodosedd hos ett samhälles befolkning, menar Zetterberg att 

värderingarna återigen förskjuts. I detta fall inriktar sig individerna på att skapa livskvalitet, 

genom personlig utveckling och genom att vilja se värden även i själva arbetets utformning. 

 

Zetterberg menar också att var och en av dessa värderingskategorier troligen motsvaras av en 

personlighetstyp.  

• I en individs psykologiska utveckling är det första som behöver tillgodoses fysiska 

behov och trygghet. På detta stadium är individen basbehovsstyrd, de göromål hon 

uträttar gör hon för sin överlevnad.  

Efter detta stadium finns två vägar att gå, antingen blir individen utifrånstyrd, eller 

inifrånstyrd.  

• De utifrånstyrda behöver uppskattning och känsla av tillhörighet. Utifrån dessa behov 

utför de sedan sitt arbete och sina sysslor.  

• De inifrånstyrda behöver självutveckling och arbetar mot ett självförverkligande. De 

utför arbete och andra sysslor för att det får dem att känna sig bättre. 

(Zetterberg, 1983) 

 

I västvärldens samhällen finns idag inslag av industrisamhällen, samtidigt som vi även 

befinner oss i en postindustriell epok. I Norrbotten finns exempelvis tung basindustri med 

gruv- och skogsnäring även om de sysselsätter färre idag än tidigare. Samtidigt breder 

postindustrialismen ut sig och sysselsätter många norrbottningar med informationshantering, 

tjänsteproduktion och kunskapsförmedling. Ett exempel på detta är att två av Luleås största 

arbetsgivare är Luleå tekniska universitet och SSAB, kunskapsförmedling parallellt med tung 

industri. Detta innebär att yttrevärlds- och inrevärldsvärderingar sannolikt existerar parallellt i 

västvärldens samhällen idag. 

 

Liknande uppdelningar av attityder som ovan beskrivna finns hos ett flertal forskare. De 

grova drag som dessa delar är att de delar upp värderingarna efter vilka behov som är 

tillgodosedda i olika samhällen. Att olika behov ger upphov till olika värderingar är alltså 

något som kan ses som en generell åsikt hos många forskare som studerar värderingar. 
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Nedanstående tabell visar en jämförelse av några olika forskares begrepp uppdelade på olika 

behovsnivåer. 

 
Tabell 1 Terminologisk jämförelse 
 
Livhanken Levnadsstandard Livskvaliteten FÖRFATTARE 

 Sensate Ideational Sorokin 

Bodily needs Security Recognition Self-actualizing Maslow 

 Having Beeing Fromm 

 Materialist Postmaterialist Inglehart 

Need driven Outer-directed Inner- directed Mitchell 

First wave Second wave Third wave Toffler 

Försörjningsvärderingar Yttrevärldsvärderingar Inrevärldsvärderingar Zetterberg mfl. 

Terminologisk jämförelse (Zetterberg, 1983). 

 

2.3.2 Attitydbegreppet 
 

En för denna undersökning väsentlig följd av ovanstående resonemang omkring värderingar, 

är att ur en teoretisk synvinkel diskutera de attityder till arbete som uppkommer ur dessa 

värderingar. Thomas Berglund ritar i sin avhandling ”Attityder till arbete i Västeuropa och 

USA” (2001: 139 ff) upp en definition av attityder som bygger på den s.k. 

trekomponentsteorin (Eiser, 1988). De tre komponenter som attityder enligt den består av är: 

1. En affektiv komponent som involverar individens känsloliv. 2. En kognitiv komponent som 

handlar om hur individen genom sina erfarenheter uppfattar omvärlden. 3. En intentionell 

komponent som gör att individen utifrån attityden också kommer att handla. Berglund drar 

dock bort den intentionella komponenten, eftersom han inte studerar de handlingar som kan 

uppkomma ur attityder. Detta stämmer väl överens med hur denna studie är upplagd, då den i 

första hand inte heller studerar attityders eventuella följder i form av handlingar (följder 

studeras dock i form av samhörighetskänslor med hembygd och intresse för internationella 

utblickar och kontakter). Istället definierar Berglund attityder som ett förhållningssätt till 

omvärlden som formas genom individens känslor och erfarenheter, utan att det i sig behöver 

leda vidare till handling.  

 

Attityder är alltså i högsta grad subjektiva, men genom att de formas delvis av erfarenheter, så 

har de även ett socialt inslag när det gäller ursprung. Vilken kontext en individ befinner sig i 

och är uppväxt i grundar hennes erfarenheter och påverkar således hennes attityder. Detta 
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innebär att trots attitydernas subjektiva dimension, så kan de i generell bemärkelse delas av 

grupper som lever och har växt upp under liknande förhållanden. Den affektiva komponenten 

är dock kopplad till psykologiska aspekter. Ett känsloliv har alla människor, och de känslor vi 

känner finns hos de flesta, till skillnad från våra erfarenheter som är individuella, även om de 

kan vara likartade hos grupper där individerna har liknande bakgrund. Skillnaden mellan 

individers känslor ligger istället i när vi känner och vad som framkallar olika känslor. Detta är 

något som främst grundläggs under livets första skede av primär socialisation (Berglund, 

2001). Därför får attitydbegreppet här innebörden ”vad som är viktigt i ett arbete utifrån 

individens psykologiska och sociala preferenser”.  

 

Attityderna till arbete betraktas här också som övervägda och värderade omdömen (Berglund, 

2001). Att överväga och värdera handlar om att jämföra med den egna uppfattningen av 

verkligheten och de egna känslorna, innan ställning till en fråga som knyter an till en attityd 

tas. 

 

2.3.3 Attityder till arbete 
 

John H. Goldthorpe med flera analyserar attityder till arbete i sitt verk ”Arbetaren i 

överflödssamhället” (1971). Goldthorpe hittar tre huvudkategorier av attityder. Dessa ska 

främst ses som idealtyper, eftersom det i praktiken knappast förekommer att en individ 

renodlat tillhör endast en av attitydkategorierna. Kategorierna är det instrumentella 

attitydkomplexet, det solidariska attitydkomplexet och det byråkratiska attitydkomplexet. 

 

Den instrumentella attityden innebär att arbetstagaren har arbetet främst för att få lön för att 

kunna nå mål som ligger utanför arbetet, som att kunna bekosta fritidsintressen etcetera. Den 

solidariska attityden till arbete innebär att arbetstagaren ser arbetet som en givande aktivitet, 

där arbetets sociala kontakter, arbetarkollektivet och arbetet tillsammans med andra är 

meningsfullt och ett mål i sig. Den byråkratiska attityden innefattar en lojalitet gentemot den 

organisation i vilken arbetstagaren arbetar. Pliktkänslan gentemot organisationen och 

möjligheten till karriär om plikterna fullföljs, ger ett personligt engagemang i arbetet hos 

arbetstagaren. Arbetstagare med en byråkratisk attityd till arbete lever mer eller mindre för sitt 

arbete (Goldthorpe, 1971). 
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Ytterligare en aspekt av förhållningssätt till arbete tecknar sociologen Richard Sennett upp 

med sin bild av den nya kapitalismens arbetsattityder i sin essäliknande bok ”När karaktären 

krackelerar” (Sennett, 2000). Han beskriver hur konsumentmarknaden ständigt ändras och hur 

aktieägare i företag ständigt kräver högsta möjliga avkastning. Detta har lett till en flexibel 

arbetssituation, där anpassningar ska kunna göras i företagsorganisationer för att passa den för 

dagen gällande marknaden. Denna flexibilitet, med osäkra anställningsförhållanden, litet 

fackföreningsinflytande och låga löner på grund av vinstkraven har lett till att arbetare känner 

sig likgiltiga inför sina arbetsuppgifter. De värderar trots detta att vara en god arbetare högt. 

Idag är platta snabbt omformbara organisationer vardag. De tidigare hierarkiska 

organisationsformerna, där det tog tid att komma till en viss position och dessa sedan inte 

direkt kunde tillsättas av vem som helst, blir allt ovanligare. Istället ska organisationerna 

kunna anpassas snabbt, enkelhet i arbetsuppgifterna är viktigt. Svårigheterna som kräver att 

arbetare måste höja sin kvalifikationsgrad är minskade till ett minimum, för att flexibiliteten 

ska kunna upprätthållas. 

 

Den nya kapitalismens övre skikt, de som inte utgör den kraft som utför tjänster eller 

producerar, måste även de leva i flexibilitetens värld. De måste ta risker antingen genom att 

riskera kapital eller sin anställning, genom att våga utföra förändringar, rätt eller fel får 

konsumentmarknaden sedan tala om. Fåtalet av dem som vågar lyckas, och får ekonomisk 

belöning. Till detta ska också läggas att det bara är, i relation till hela arbetskraften, ett fåtal 

som vågar. Att ta risker tär på människan, på hennes självkänsla och livskraft. Endast de som 

orkar med detta har chansen, för resten ser det mörkare ut.  

 

Sennetts något mörka syn på dagens och morgondagens samhälle, ser alltså att likgiltighet 

inför arbete är den attityd som kommer att bli förhärskande. Detta eftersom arbetet har 

förlorat sin värdeskapande plats i människors liv. Kortsiktigheten och flexibiliteten har gjort 

att människan inte längre känner att just hon som individ är viktig i arbetet, och därmed har 

arbetet inte heller något värde förutom det rent instrumentella (Sennett, 2000). 

 

Monica Kirkpatrick Johnson (2001, 2002) har valt en annan modell för att analysera vad som 

är viktigt för individer i deras arbeten. Hon analyserar vad hon kallar för ”Job/work values”. 

Kirkpatrick Johnson börjar med att klargöra att inom socialpsykologin används ofta 

begreppen ”intrinsic values” och ”extrinsic values”, som kan jämföras med inrevärlds- och 

yttrevärldsbegreppen (Zetterberg, 1983). Intrinsic, står för något som kan kallas för inifrån 
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kommande. För de människor som har dessa attityder är inifrån dem själv kommande 

belöningar det viktiga, de vill med andra ord göra sådant som utvecklar dem själva och får 

dem att känna inre tillfredsställelse. Extrinsic är snarast motsatsen, där utifrån kommande 

belöningar är den viktigaste bekräftelsen för en människa med sådana attityder. Kirkpatrick 

Johnson har utvecklat detta vidare genom att dela upp attitydkategorierna ytterligare för att 

tydliggöra de olika attitydernas mångfacettering. I sina verk finner hon följande kategorier 

ifråga om vad som värderas i arbete:  

1. Utifrån kommande belöningar, lön, karriär, status är viktigt.  

2. Säkerhet, att arbetet ger en trygg framtid och en stabil tillvaro är viktigt.  

3. Inflytande, deltagande i beslut och utmanande arbetsuppgifter är viktiga.  

4. Inifrån kommande belöningar, intressanta arbetsuppgifter, se resultat av arbetet, utveckling 

utbildning, kreativitet är viktigt.  

5. Altruistisk inställning, där betydelsen av arbetet är viktigt för andra än arbetstagaren.  

6. Sociala värden, där möjligheterna till vänskap genom arbetet är stora och de sociala 

kontakterna många.  

7. Fritid, frihet, där arbetet lämnar mycket fritid och inte övervakas av andra. 

(Kirkpatrick Johnson 2001, 2002) 

 

3. Metod 
 

3.1 Urval 
 

Denna uppsats baserar sig på en postenkätstudie, som genomfördes under hösten 2005. 

Enkäten gick ut till alla ungdomar i årskurs nio i grundskolan och årskurs tre på gymnasiet i 

samtliga kommuner i Norrbotten. 784 ungdomar besvarade enkäten, detta motsvarar ett 

externt bortfall (Rosengren & Arvidsson, 1992) på cirka 50 procent. Kvinnor har i något 

större utsträckning än män besvarat och återsänt enkäten. Annars syns inget tydligt 

bortfallsmönster. Ungdomarna är i de flesta fall födda 1987 och 1990. I nionde årskursen i 

grundskolan ska eleverna genomföra val till gymnasiets program och i tredje årskursen på 

gymnasiet ska eleverna göra andra betydelsefulla val rörande framtiden efter den snart 

kommande studenten. Med tanke på dessa brytpunkter i ungdomarnas liv antogs de vara i ett 

stadium av reflektion inför framtiden, varför en enkät som behandlar just framtidsfrågor 

ansågs passande för dem att besvara. 
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Enkäten skickades ut från Luleå tekniska universitet, Institutionen för arbetsvetenskap, 

avdelningen för Industriell produktionsmiljö och ansvariga för utformning, utskick och 

datainmatning var Mats Jacobsson och Peter Waara. Enkäten ska delvis ses som en 

uppföljning av Ungdomsstyrelsens undersökningar från 1997 och 2002, samt NUTEK:s 

undersökningar om det svenska företagsklimatet 2004. 

 

3.2 Metodens lämplighet 
 

Metoden postenkät har valts för att på ett lätt sätt kunna nå ut till alla ungdomar i årskurs nio i 

grundskolan och årskurs tre i gymnasiet i alla Norrbottens kommuner. Förfaringssättet 

medger att ett stort antal individer nås till en rimlig kostnad. Även arbetsmängden för att 

distribuera enkäterna är förhållandevis liten vilket gör tidseffektiviteten stor. Huruvida 

postenkäter är ett bra sätt för att nå kunskap om ungdomars tankar om framtiden kan dock 

diskuteras. Ett alternativ hade varit en uppsökande metod, där enkäten delats ut i skolorna. 

Bortfallet hade då sannolikt minimerats och eventuella oklarheter i enkätens frågeställningar 

hade kunnat klargöras av undersökningsledaren. Problemet är att en sådan metod är mycket 

resurskrävande. Tidsåtgång och kostnader skulle omöjliggöra ett stort urval. De flesta av de 

återsända enkäterna var dock fullständigt ifyllda, så det interna bortfallet (Rosengren & 

Arvidsson, 1992) var litet. Även seriositeten i svaren kan ifrågasättas, men eftersom de flesta 

av de ganska långa enkäterna som återsändes var fullständigt ifyllda, är det rimligt att tro att 

de som gjort sig besväret att fylla i och återsända har fyllt i svar som de tycker 

överensstämmer med deras åsikter. Av etiska skäl har de enkäter som gick ut till 9:e-klassarna 

adresserats till ungdomarnas målsmän, varför det är omöjligt att säga hur många enkäter som 

faktiskt nådde ungdomarna som var avsedda att besvara dem, utöver de som faktiskt 

besvarades. Det går också att diskutera vilka individer det är som gör sig besväret att fylla i 

och återsända enkäter av detta slag. Ungdomar som av olika orsaker lever i mer socialt utsatta 

situationer har sannolikt lägre svarsfrekvens än ungdomar som lever i socialt stabila familjer. 

 

Ungdomar i femtonårsåldern och i artonårsåldern har naturligtvis skilda preferenser rörande 

arbete och arbetsliv. En femtonåring har mindre livserfarenhet och längre tid till dess att 

arbetssökande börjar vara en realitet i deras vardag. Även artonåringar har knappast någon 

större erfarenhet av arbete eller arbetsmarknad, även om detta börjar vara inslag som gör sig 

påminda i deras vardag, som något som de måste förhålla sig till reellt. Sannolikt kommer 

deras attityder till arbete att förändras med tid och erfarenhet. Det är dock viktigt att veta vad 
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både femton- och artonåringar tänker om arbete och arbetsmarknad, för att se hur attityder 

byggs och förändras. Därigenom kan insatser göras för att göra dem delaktiga i den framtida 

arbetsmarknadens uppbyggnad och regionens fortlevnad på villkor som de också kan 

godkänna utifrån den ståndpunkt de har i dagsläget. På så sätt blir de också delaktiga i det 

framtida samhällets utformning och därmed i sin egen framtid. 

 

Det är också möjligt att diskutera huruvida ett antal frågor ställda på ett papper, utan 

möjlighet för mig att fördjupa eller ställa följdfrågor till, kan beskriva komplexiteten i hur 

ungdomarna i denna undersökning förhåller sig till arbete och arbetsliv. Då denna studie avser 

att ge en översiktsbild över alla ungdomar i Norrbotten och deras attityder till arbete, så kan 

tillvägagångssättet dock vara lämpligt. Djupare förståelse för mönster eller diskrepanser som 

framkommer i denna studie kan senare ges i andra studier med hjälp av andra metoder.  

 

Denna uppsats brister i vissa hänseenden när det gäller perspektiv på genus. Exempelvis 

betraktas familjernas klassbakgrunder som konsistenta utifrån faderns yrkesstatus. Ibland 

bortses helt ifrån betydelsen av kön när olika bakgrundsfaktorer antas verka lika på båda 

könen. Eller så generaliseras flickors och pojkars/unga mäns och unga kvinnors beteenden i 

viss mån utifrån kön. Detta blir tyvärr ofta fallet när stor del av det teoretiska fokuserar på 

social bakgrund och klass. Hänsyn till detta måste tas vid tolkning och användning av 

resultaten. 

 

3.3 Brister i datamaterialet 
 

Denna studies upplägg möjliggör inte en redovisning av individernas eventuellt över tid 

skiftande förhållningssätt till arbete och yrkesval. Det material som denna studie bygger på, 

innehåller inte några longitudinella data på individnivå. Vad som däremot görs är att studera 

hur förhållningssätten skiljer sig åt mellan de två åldersgrupper som ingår i studien, vilket kan 

ge en fingervisning om hur förhållningssätten hos individerna skulle kunna skifta över tid. Vi 

följer inte den enskilda individens skiftningar över tid, men kan ändå mäta förhållningssätten 

hos två åldersgrupper. 
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3.4 Attityder i det empiriska materialet 
 

Nästa steg är att testa empiriskt vilka attityder till arbete som kan hittas i enkätsvaren. Det 

som bör hållas i åtanke här är att de undersökningar Goldthorpe, Berglund och Kirkpatric 

Johnson gjort baserade sig på människor som hade ett arbete, medan respondenterna i denna 

studie inte har det. 

 

För att ta fram vilka typer av attityder som finns hos respondenterna har jag använt mig av 

faktoranalys. Faktoranalysen analyserar den korrelationsmatris som tas fram då alla frågor 

som rör attityder till arbete i de enkäter som denna studie bygger på korreleras mot varandra. 

Faktoranalys är en flerstegsmodell, där faktorerna extraheras utifrån korrelationsmatrisen, i 

detta fall med hjälp av s.k. principal axis factoring. Endast faktorer med Eigenvalue över 1 

(enligt de s.k. Kaiser-kriterierna) har tagits med. Därefter roteras faktormatrisen för att 

tydliggöra sambanden mellan olika frågor, det vill säga vilka frågor som kan sägas besvara 

samma sak i detta fall när det gäller attityder. Varimax rotation är den metod för rotering som 

använts här (Cureton, 1983).  

 

I ett första skede fick jag fram fem kategorier, som skulle kunna motsvara attityder hos 

respondenterna. Några frågor laddade dock över gränsvärdet 0,3 (brukar anges som det värde 

en fråga ska ladda med för att tas med i analysen, visar på en signifikant korrelation mot 

faktorn i fråga) i flera kategorier i faktoranalysen. I en av kategorierna fanns ett antal frågor 

som inte hade något gemensamt. Detta innebar att det inte gick att hitta någon slags attityd 

som skulle kunna förklara varför dessa frågor skulle kopplas ihop med varandra. Därför ströks 

dessa frågor1 och faktoranalysen gjordes sedan om. Denna gång framträdde fyra distinkta 

kategorier. I två fall laddade frågor även här över 0,3 i flera kategorier. I ett fall var 

laddningen i en av kategorierna mycket högre och där ströks frågan ur den kategori där den 

laddade lägre. I det andra fallet ströks frågan om huruvida god arbetsmiljö ansågs viktigt helt 

eftersom laddningarna var likartade i två kategorier, och det inte är möjligt att genom frågans 

utformning avgöra om den handlar om fysisk eller/och social arbetsmiljö (faktortabellen finns 

i bilaga 2). 
                                                 
1 Frågorna som ströks var: Att arbetet sker i team. Arbete stämmer överens med din utbildning. Att det finns bra 
möjligheter att knyta internationella kontakter och resa utomlands. Det är en jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen. Svaren utgjordes av sju skalsteg från ”Inte alls viktigt” till ”Mycket viktigt”. 
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Kategorierna av attityder som hittats är följande:  

1. Innehållet i arbetet och möjligheten till personlig utveckling genom arbetet betraktas som 

viktigt för att individen ska vara intresserad av det. Här kallad arbetsinnehåll. 

2. Möjligheten att göra karriär och tjäna mycket pengar är viktigt för att individen ska vara 

intresserad av det. Här kallad karriär. 

3. Den sociala delen av arbetet betraktas som viktig för att individen ska vara intresserad av 

det. Här kallad sociala värden. 

4. Arbetet bidrar till en trygg levnad. Här kallad trygghet/säkerhet. 

(För att se vilka frågor som ingår i varje kategori se bilaga 4.) 

 

Jämfört med Kirkpatric Johnson (2001, 2002), så finns flera likheter. Kategorin i hennes 

undersökningar som tycker att utifrån kommande belöningar är viktiga, kan jämställas med 

den här funna kategorin lön och karriär. Vidare finns även motsvarande 

säkerhets/trygghetskategori i denna undersökning som hos Kirkpatrick Johnson. Även när det 

gäller kategorin sociala värden/belöningar finns likheter mellan den här funna kategorin och 

den som innefattar sociala värden i Kirkpatric Johnsons skrifter. Om övriga kategorier 

(punkterna 3,4,5 och 7 i teorikapitlet, sista stycket under rubriken ”Attityder till arbete”) hos 

Kirkpatrick Johnson slås ihop, får vi det som här motsvarar kategorin arbetsinnehåll. 

Undantaget aspekten att arbetet ska lämna mycket fritid. Så i denna undersökning finns även 

attityder som motsvaras av attityder till arbete som värdesätter inifrån kommande belöningar 

tydligt. Dock kan inte en lika tydlig uppdelning i underkategorier som Kirkpatrick Johnsons 

(2001, 2002) göras, även om uppdelningen här är tydligare än den ursprungsmodell som 

Kirkpatrick Johnson nämner som grund för sin uppdelning. 

 

Den instrumentella attityden till arbete som återfinns i Goldthorpes (1971) verk, motsvarar i 

någon mån attitydkategorin lön och karriär som vi funnit här. Målet att få lön för arbetet delas 

med Goldthorpes begrepp instrumentell attityd, däremot finns inte karriärkomponenten med i 

Goldthorpes begrepp, vilken återfinns i kategorin lön och karriär. Den solidariska attityden till 

arbete kan vi här se både i kategorin där arbetets innehåll ses som viktigt och i kategorin där 

den sociala biten av arbetet ses som viktiga. Detta är företeelser som finns i och runt själva 

arbetet, som ses som viktiga, vilket är vad som kännetecknar den solidariska attityden. Någon 

motsvarighet till den byråkratiska attityden till arbete går dock inte att hitta. 
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Antalet respondenter som värderat respektive attitydkategori högt är: 269 för attitydkategorin 

”Arbetsinnehåll”, 402 för attitydkategorin ”Karriär och lön”, 594 för attitydkategorin ”Sociala 

värden”, samt 177 för attitydkategorin ”Säkerhet/trygghet”. Eftersom antalet respondenter 

sammanlagt är 784 st., så innebär detta att flera respondenter har värderat flera kategorier 

högt. 

 

Att så få värderat attityden trygghet/säkerhet högt, kan ha att göra med respondenternas ringa 

ålder. Få av dem vet vad det innebär att ha barn och på ett tryggt sätt kunna försörja en familj 

och även veta värdet av att kunna kombinera familj och arbete. Relativt många av 

respondenterna har värderat kategorin sociala värden högt. Detta kan ha att göra med att 

ungdomar befinner sig i en ålder då det sociala nätverket får gott om tid till uppbyggnad och 

sociala kontakter överlag är viktiga (jmf Hurrelmann, 1989).  

 
3.5 Databearbetning 
 

3.5.1 Variabler och variabelkonstruktion 
 

Huruvida respondenterna värderar någon eller några av de fyra kategorierna av attityder till 

arbete högt har kontrollerats med hjälp av logistisk regression (logit). Logit kan användas när 

den beroende variabeln endast kan anta två värden (se t ex Fritzell & Lundberg, 1994; 

Menard, 2002). I detta fall motsvarar de två värdena hur respondenten har värderat de frågor 

som kan kopplas till de olika attitydkategorierna, 0 för lägre värdering, 1 för högre. 

Attitydfrågorna bakom varje attitydkategori har var och en sju skalsteg från ”Inte alls viktigt” 

till ”Mycket viktigt”. Skalstegen har inte värderats annat än de etiketter som det högsta och 

det lägsta fått. De två översta skalstegsvärdena, 6 och 7, ses i denna uppsats som en hög 

värdering av frågan. Detta för att ta fram hur många som värderar en viss aspekt högt oavsett 

antalet individer det rör sig om. Förfaringssättet innebär att attitydkategorierna blir mer 

renodlade än om exempelvis den kvartil av respondenterna som värderat frågor ur en kategori 

högst utgör underlaget. Ett sådant förfaringssätt skulle kunna innebära att individer som inte 

gör en särskilt hög värdering av en viss kategori ändå hamnar i den grupp som här anses 

värdera en attitydkategori högt, vilket jag vill undvika.  

 

Av frågorna som ligger bakom respektive attitydkategori har index gjorts, vilket innebär att de 

sammanlagda skalstegsvärdena av svaren har lagts ihop. Exempelvis, om det finns två frågor 

bakom en attitydkategori, och en respondent har besvarat dessa frågor vardera med något av 
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de två högsta svarsalternativen (skalstegen 6 eller 7), så kan alltså indexet variera mellan 12 

och 14, när skalstegsvärdena adderas (6+6=12, 6+7 eller 7+6=13, 7+7=14). Ifall respondenten 

svarat med lägre värden på någon/några av de ingående frågorna – så att svaren vid addering 

understiger värdet 12 – så definieras det här som en lägre värdering av just denna kategori. 

Finns det istället fyra frågor bakom attitydkategorin kan indexet variera mellan 24 och 28 om 

respondenten värderat kategorin högt och så vidare.  

 

De oberoende variablerna utgörs här av olika faktorer som påverkar värderingar och attityder. 

Dessa är kön, geografisk placering, ålder och social bakgrund.  

 

Geografisk placering handlar om var en respondent bor. Norrbotten har indelats i regionerna 

Norrbottens inland, Fyrkanten, Malmfälten och Östra Norrbotten. Norrbottens inland utgörs 

av alla kommuner förutom de i andra kategorier nämnda. Fyrkanten utgörs av kommunerna 

Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn. Malmfälten utgörs av kommunerna Kiruna och Gällivare. Östra 

Norrbotten utgörs av Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Norrbottens inland 

är en region som än idag är beroende av skogsindustrin, även om biltestverksamhet har 

tillkommit på senare år i flera kommuner. Kommunerna i fyrkanten utgör traditionellt en och 

samma arbetsmarknad, eftersom det geografiska avståndet mellan kommunerna är relativt 

litet. Malmfälten har tung basindustri i form av gruvnäring, som inte finns på samma sätt i 

någon annan Norrbottensregion. Östra Norrbotten präglas idag av de stora 

affärsetableringarna i Haparanda och närheten till Finland. 

 

Åldersvariabeln kan här anta två värden efter vilken årskurs respondenterna går i. Antingen 

går respondenten i årskurs nio i grundskolan (värde 0), eller så går respondenten i årskurs tre 

på gymnasiet (värde 1).  
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Social bakgrund är fastställt efter respondenternas fäders s.k. SEI. SEI är den 

socioekonomiska indelningen av Sveriges befolkning enligt SCB (www.scb.se). SEI grundar 

sig främst på vilket yrke individerna har. Yrkena är sedan indelade i kategorier, arbetare, lägre 

tjänstemän, tjänstemän på mellannivå etcetera I denna undersökning har indelningen av social 

bakgrund förenklats ytterligare: 

• ”Arbetare” utgör en grupp  

• Tjänstemän på låg- och mellannivå har grupperats till ”lägre tjänstemän” 

• Högre tjänstemän inklusive dem med ledande befattning har grupperats till ”högre 

tjänstemän” 

• Egna företagare inklusive jordbrukare har grupperats till ”egna företagare” 

• De som är studerande, sjukskrivna, arbetslösa etcetera har grupperats till ”utanför 

arbetslivet” 

De som inte lämnat något svar på frågan om vilket yrke deras fäder har, är inte med i 

undersökningen. Främsta anledningen till att båda föräldrarnas SEI inte utgör grunden för 

variabeln social bakgrund, är att det inte går att göra ett additivt index som visar den 

sammanlagda sociala bakgrunden. Detta vore det enklaste och för denna studie tydligaste 

sättet att visa den sammanlagda sociala bakgrunden på. Egna företagare och de som är utanför 

arbetskraften går dock inte att placera in på givna platser i skalan som mäter social bakgrund. 

Skalstegen kan alltså inte rangordnas utan skalan blir snarast en nominalskala som mäter 

egenskaper, utan att rangordna dem, varför ett additivt index skulle kunna bli missvisande. 

Detta är givetvis ett dilemma, eftersom det är sannolikt att respondenterna ibland ingår i 

familjer där modern är högre utbildad och har ett yrke med högre status än fadern. Generellt 

sett i Sverige som helhet, så har dock män oftare yrken med högre status än kvinnor. Genus 

och klass kan emellertid inte klumpas ihop på detta enkla sätt utan att det får konsekvenser för 

resultaten. Alternativa tillvägagångssätt hade naturligtvis kunnat användas men för tydlighet 

och enkelhet i tolkningen gjordes detta val i denna uppsats, dock med förbehåll att hänsyn till 

detta tas i tolkningen av resultaten. 

http://www.scb.se
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Tabell 2 Oberoende variabler frekvensfördelningar 
 
Oberoende variabler frekvensfördelningar 
Kön     
Kvinna 419 53,4%
Man 358 45,7%
Svar saknas 7 0,9%
Social bakgrund     
Arbetare 333 42,5%
Lägre tjänstemän 175 22,3%
Högre tjänstemän 104 13,3%
Egna företagare 91 11,6%
Utanför arbetskraften 33 4,2%
Svar saknas 48 6,1%
Skolåldrar     
9:an gr 414 52,8%
3:an gy 365 46,6%
Svar saknas 5 0,6%
Ortstyp     
Inlandskommuner 126 16,1%
Östra Norrbotten 234 29,8%
Malmfälten 85 10,8%
Fyrkanten 325 41,5%
Svar saknas 14 1,8%
 

 

Graden av förankring i/samhörighet med hembygden beroende på bakgrundsvariablerna kön, 

ålder, social bakgrund och geografisk placering/ortstyp har mätts med hjälp av ett index, som 

jämförts mot bakgrundsvariablerna i korstabeller. Index för samhörighet inkluderar tre 

variabler där respondenterna fått värdera hur stor samhörighet de känner med invånarna i 

samma by/bostadsområde, invånarna i samma kommun och invånarna i Norrbotten, som lagts 

samman. Sedan har indexet förkortats från att innehålla värden mellan 1 och 30, till att 

innehålla värden mellan 1 och 3, där 1 motsvarar 1-10, 2 motsvarar 11-20 och 3 motsvarar 21-

30. Detta för att korstabellerna ska bli rimliga i formatet och mer överskådliga. Ju högre värde 

desto större samhörighet känner individen. 

 

För att se om det finns någon koppling mellan att tillhöra en viss attitydkategori, och 

samhörighet till hembygden respektive intresse för internationella kontakter/utblickar, har 

index konstruerats av variabler som mäter samhörighet med hembygden (samma som ovan) 

och intresset för internationella kontakter/utblickar.  
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Index för internationella utblickar/kontakter innehåller de tre variabler där respondenterna fått 

svara på om de vill bo utomlands under minst sex månader, om de tycker att internationella 

kontakter och resor är viktiga i ett framtida arbete, om de vill flytta utomlands under de 

närmaste tre åren efter gymnasiet och om de tycker att det är viktigt att vid 35 års ålder ha rest 

och sett världen. Frågan om huruvida respondenterna vill bo utomlands under minst sex 

månader har omkodats så att de som svarat ”nej” och ”vet inte” fått värde 1, och de som 

svarat ”ja kanske” fått värde 2, medan de som svarat ”ja absolut” fått värde 3. Indexet för 

internationella utblickar/kontakter har förkortats till värdena 1-3, där högsta värdet 18 delats i 

tre lika delar för att motsvara värdena 1,2 och 3. Ju högre värde desto större intresse för 

internationella utblickar och kontakter känner individen. Även här har förkortningen gjorts för 

att korstabellerna ska bli rimliga i formatet och mer överskådliga. 

 

Därefter har kopplingarna undersökts genom att attitydkategorierna har jämförts mot de båda 

indexen i korstabeller. Signifikanstest Chi-square har använts för att testa signifikansnivåerna. 

 

4. Resultat 
 
4.1 Attityderna och människorna bakom dem 
 

Jag ska här undersöka vilka människor som har värderat frågorna bakom respektive idealtyp 

av attityder som viktiga. Med hjälp av logitregressionens koefficienter, kan s.k. oddskvoter tas 

fram. I varje oberoende variabel finns en referensgrupp, kvinna i könsvariabeln, 

inlandskommuner i ortstypvariabeln, årskurs nio i åldersvariabeln och arbetare i social 

bakgrundsvariabeln. De andra grupperna inom respektive variabel jämförs mot 

referenskategorins värde, som är 1. Vid ett värde lägre än 1, är oddset för att den kategori som 

jämförs mot referenskategorin ska tillhör attitydkategorin ifråga sämre än för 

referenskategorin och tvärtom (Fritzell & Lundberg, 1994). Oddskvoterna ska jämföras för de 

oberoende variabler som är signifikanta först och främst på 1- och/eller 5-procentsnivån. I 

andra hand kommer även variabler som har något sämre signifikansvärden, på 10-

procentsnivån att tas med i jämförelsen. Dessa kommer då att jämställas med ”en tendens” till 

att variabeln har betydelse för vem som tillhör attitydkategorin ifråga (jmf Berglund, 2001). 
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Tabell 3 Attitydkategorier 
 

  
Arbetsinnehåll Karriär Sociala 

värden 
Trygghet/ 
säkerhet 

  Oddskvoter Sign Oddskvoter Sign Oddskvoter Sign Oddskvoter Sign
Kön                 
Kvinna (ref) 1   1   1   1   
Man 0,659 *** 0,965   0,685 ** 1,015   
Ortstyp       *         
Inlandskommuner 
(ref) 1   1   1   1   
Östra Norrbotten 1,113   1,525 * 0,723   1,028   
Malmfälten 1,158   1,607   0,762   0,781   
Fyrkanten 0,981   1,014   0,906   1,165   
Ålder                 
9:an gr (ref) 1   1   1   1   
3:an gy 0,939   0,636 *** 0,866   0,704 * 
Social bakgrund           *     
Arbetare (ref) 1   1   1   1   
Lägre tjänstemän 1,276   1,26   0,788   1,202   
Högre tjänstemän 1,629 ** 1,65 ** 0,639 * 1,101   
Egna företagare 1,411   1,414   0,882   1,238   
Utanför arbetslivet 1,333   1,222   8,742 ** 0,357 * 
                  
Constant 0,516   0,899   5,476   0,3   
         
Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
 

(Kompletta tabeller med beta-koefficienter och standardfelsvärden återfinns i bilaga 6). 

 

Kön är som synes signifikant på 1-procentsnivån i kategorin arbetsinnehåll. Detta gör att det 

utan tvekan är så att kvinnorna i denna studie värderar arbetets innehåll högre än vad männen 

gör. Barn som har en far som är högre tjänsteman värderar också arbetets innehåll högt i 

jämförelse med referensgruppen barn som har en far som är arbetare. 

 

I attitydkategorin karriär och lön syns att de som går i tredje årskursen på gymnasiet värderar 

egenskaperna lön och karriär lägre än de som går i årskurs nio i grundskolan. Det är också 

tydligt att de som har en far som är högre tjänsteman och eventuellt också innehar en ledande 

befattning tycker att karriär är viktigare än de som utgör referenskategorin, det vill säga de 

som har en far som är arbetare. Det finns också en tendens till att ungdomar från östra 
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Norrbotten tycker att karriär och lön är viktigare egenskaper i ett arbete, än vad 

referenskategorin ungdomar från inlandskommunerna tycker. 

 

Det är signifikant att män värderar sociala värden inom arbete lägre än vad kvinnor gör. 

Vidare är det också tydligt att de som är utanför arbetskraften har en mycket hög oddskvot för 

att värdera sociala värden inom arbete högt. Individerna som har en far som står utanför 

arbetskraften är dock relativt få, cirka 40 stycken, varför det är svårt att dra några generella 

slutsatser av det höga värdet. Det finns dock en tendens till att variabeln social bakgrund 

generellt har betydelse för vem som betraktar sociala värden som en viktig egenskap för att 

han/hon ska vara intresserad av ett arbete. För barn till män som är högre tjänstemän finns en 

tendens till att värdera sociala värden inom arbete lägre än referenskategorin barn till män 

som är arbetare. 

 

De som går i trean på gymnasiet har en tendens att värdera trygghet och säkerhet i och som ett 

resultat av arbete som mindre viktiga egenskaper i arbete, än vad referenskategorin bestående 

av dem som går i nian i grundskolan gör. Det finns också en tendens att de som har en far som 

studerar eller är utanför arbetskraften värderar trygghet och säkerhet betydligt lägre än vad de 

ungdomar som har en far som är arbetare gör. Emellertid är det som sagt svårt att dra några 

generella slutsatser av detta på grund av att det var förhållandevis få respondenter som hade 

en far som var utanför arbetsmarknaden. 

 

Jag har vidare undersökt hur befolkningen i enskilda kommuner ställer sig till de olika 

attityderna. Då framkommer snart att det finns en tendens att invånarna i Luleå värderar 

trygghets- och säkerhetsattityderna högt. Detta fenomen förekommer inte i de andra 

kommunerna. Vidare har även jämförelser gjorts mellan kommuner med olika 

betygsgenomsnitt för dem som går ut grundskolan, dock utan att resultaten visar på några 

signifikanta skillnader. 

 

4.1.1 Resultatdiskussion – attityder och människorna bakom dem 
 

Arbetsinnehållet betraktas som viktigt främst av kvinnor och personer som har fäder ur det 

övre tjänstemannaskiktet. Det är främst unga kvinnor som flyttar ifrån glesbygden idag, näst 

största gruppen är män ur de högre klasskikten. Eftersom de unga som flyttar, oftast gör det 

för att utbilda sig, så tyder detta på att de har en högre ambition ifråga om utbildning och 
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arbete än vad övriga kan tänkas ha. Kvinnor, även unga som ännu inte inträtt på 

arbetsmarknaden, visar som tidigare diskuterats, också en ambition att arbeta mer än vad 

kvinnor generellt sett gör idag.  

 

Högre utbildning och vilja att arbeta mer är komponenter som kan antas sitta ihop med en 

vilja att ha kvalificerade arbetsuppgifter. Högutbildade väljer och vill knappast arbeta med 

yrken under den kompetensgrad som deras utbildningssatsning gett dem. Därmed är det inte 

heller konstigt att det är gruppen kvinnor och personer ur hem med fäder ur det högre 

tjänstemannaskiktet som betraktar arbetsinnehållet som viktigt. För dessa personer är ansvar, 

intressanta arbetsuppgifter, utveckling, utbildning och självständighet mer viktigt än vad det 

är till exempel för den grupp som i störst utsträckning blir kvar i glesbygdskommunerna, det 

vill säga unga män med arbetarklassbakgrund. Det är även tydligt att den sociala bakgrunden 

spelar roll för hur karriärmöjligheterna i arbete värderas. De som värderar karriär och lön högt 

kommer ofta från en familjebakgrund där fadern är högre tjänsteman, eventuellt också med 

ledande befattning. 

 

Kopplingen mellan ovanstående och Buchmanns (1989) diskussion om den sociala 

bakgrundens roll, där hon kopplar sitt resonemang till Bourdieus tes om hur olika tillgångar i 

det sociala rummet ger access till olika statuspositioner är tydlig. Sociala kontakter och 

kunskaper om vilka sociala koder som är giltiga i ett visst sammanhang ger tillgång till olika 

fält i det sociala rummet. Till exempel så syns här att de respondenter som har kontakter inom 

det högre tjänstemannaskiktet och kunskaper om dess koder, visar högt intresse för 

arbetsuppgifter som kräver tillgång till fält där positionerna är inom det högre 

tjänstemannaskiktet. 

 

Ungdomsarbetslöshet och osäkerheten i om en viss utbildning verkligen leder till ett jobb, kan 

dock vara på väg att urholka detta resonemang. Det är inte längre lika säkert att individer från 

högutbildade hem utbildar sig för att det kanske ändå inte leder till bra jobb. När de ändå 

utbildar sig, vilket de än så länge oftare gör än till exempel arbetarklassungdomar, så kan det 

hända att de trots detta inte får jobb. Detta leder till att de måste göra en omvärdering och 

söka en annan väg, vad än deras bakgrund säger (Walther, du Bois-Reymand m.fl. 2006). 

 

Ifråga om att den yngre åldersgruppen i denna undersökning värderar karriär och lön högre än 

den äldre åldersgruppen, så tyder detta på att Kirkpatrick Johnsons (2001) resonemang om 
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ungas så kallade överambition ifråga om vad som är viktigt i arbete är rättvisande i detta fall. 

Det är fullt möjligt att den äldre åldersgruppen har börjat få sådan insikt i arbetslivet att de 

inser de begränsningar som för många finns inför möjligheterna att nå höga positioner med 

god betalning. 

 

Det finns också en tendens till att ungdomar i Östra Norrbotten finner karriär och lön viktiga, i 

högre grad än vad ungdomar från övriga Norrbotten gör. Detta kan ha att göra med de 

nyetableringar som pågår i detta område. När arbetstillfällena ökar, så ökar naturligtvis också 

möjligheterna att göra karriär och framtidsutsikterna/-visionerna blir mer hoppfulla. 

Ungdomarna i denna region kan möjligen tack vare detta, se arbete med hög lön som möjligt i 

högre utsträckning än vad ungdomar i de andra regionerna gör. 

 

Männen i denna studie värderar den sociala biten av arbete lägre än vad kvinnor gör. Detta 

kan bero på att män i högre grad än kvinnor ser sitt framtida sociala umgänge utanför arbetet. 

Unga män står i högre utsträckning utanför arbetsmarknaden efter skolavslut. Detta gör att de 

då har tid att bygga upp sociala nätverk utanför arbetet, på så sätt som Hurrelmann (1989) 

menar att många ungdomar tillbringar ungdomstiden. Många kvinnor kommer också att ha 

större ansvar för hemmet och eventuella barn, än vad männen har. Detta leder till att de har 

mindre tid utanför arbetet för att skapa och underhålla sociala kontakter. Detta är en tänkbar 

orsak till att kvinnor i högre grad än män ser den sociala biten av arbete som viktigt. 

 

Att det finns en tendens till att de som går i trean på gymnasiet värderar trygghetsaspekter av 

arbete högre än den yngre åldersgruppen kan ses som en motvikt mot den yngre gruppens så 

kallade överambition (jmf Kirkpatrick Johnson, 2001). När insikten om att alla inte kan nå 

höga, bra betalda positioner och arbetslivets realitet och en vardag med eventuell familj 

kommer närmare, är det möjligt att trygghetsaspekterna av arbete istället börjar värderas högt. 

 

Den likgiltighetstendens ifråga om attityder till arbete som Sennett (2000) ser, verkar inte 

finnas bland respondenterna i denna studie. De har förvisso inte kommit ut på 

arbetsmarknaden ännu, utan har bara börjat fundera på sina framtida arbeten, vilket kan vara 

orsak till detta. Många av respondenterna sätter höga värden på olika av värderingsfrågorna, 

vilket också tyder på att arbete är viktigt för dem. Inte minst de respondenter som menar att 

innehållet i arbetet är viktigt motsäger en likgiltighetstendens, åtminstone inom denna 

kategori. Dock kan inga generella slutsatser dras av detta, på grund av respondenternas ringa 
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eller obefintliga arbetslivserfarenhet. Vad som sedan utvecklas med tiden går inte att sia om 

utifrån detta material. 

 

4.2 Samhörighet med och förankring i hembygden 
 

I tabellen nedan visas samhörighets/förankringsgraden för respondenterna uppdelat på kön, 

skolålder, social bakgrund och vilken del av Norrbotten som respondenten bor i. 

 

Tabell 4 Samhörighetsgrad uppdelad på några bakgrundsfaktorer. Procent. 
 

 

Signifikansnivå (Chi-square): * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 

  
Samhörighetsgrad 

1 
(svag) 

2 3 
(stark) 

 
Antal 

Kön ** Kvinna 10,8 44,8 44,3 406 
 Man 6,8 41,2 52,0 352 
Skolålder Grundskola (9:an) 9,4 40,4 50,2 406 
 Gymnasium (3:an) 8,5 46,3 45,2 354 
Social bakgrund Arbetare  7,7 41,7 50,6 326 
 Tjänsteman 11,1 46,2 42,7 171 
 Högre tjänsteman 7,7 39,4 52,9 104 

 Egen företagare 
inkl. jordbrukare 6,8 44,3 48,9 88 

 Studerande 
Ej i arbetslivet 6,3 40,6 53,1 32 

Ortstyper ** Inlandskommuner 7,4 35,2 57,4 122 
 Ö:a Norrbotten 6,6 42,1 51,3 228 
 Malmfälten 14,5 38,6 47,0 83 
 Fyrkanten 9,7 47,8 42,5 318 

I all löpande text har procenttalen avrundats enligt gängse avrundningsregler. 
 

När samhörigheten med hembygden studeras uppdelat på kön, så är det signifikant att männen 

i undersökningen i högre grad än kvinnorna känner stark samhörighet med sin hembygd. 52 

procent av männen jämfört med 44 procent av kvinnorna uppger i de frågor som bildar 

samhörighetsindexet att de känner stor samhörighet med sin hembygd. Kvinnorna känner stor 

samhörighet och varken stor eller liten samhörighet – det vill säga samhörighetsgraden de 

känner ligger någonstans mittemellan stor och liten – i ungefär lika stor utsträckning, 44 

procent uppger att de känner stor samhörighet och 45 procent uppger att de varken känner stor 

eller liten samhörighet med sin hembygd. Det är också en större andel kvinnor än män som 

känner liten förankring/samhörighet med sin hembygd. 11 procent bland kvinnorna jämfört 

med 7 procent hos männen. 

 

När samhörigheten/förankringen i hembygden uppdelat på om respondenterna gick i åk nio på 

grundskolan, eller i åk tre på gymnasiet, så syns inga signifikanta skillnader i förankringsgrad 
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beroende på ålder. Noteras kan dock att något fler av dem som gick i åk nio känner stor 

samhörighet med hembygden jämfört med dem som gick i åk tre på gymnasiet. 

 

Det tycks inte heller finnas några signifikanta skillnader mellan individer med olika social 

bakgrund, ifråga om grad av samhörighet/förankring i hembygden. Generellt är det betydligt 

fler som uppger att de känner hög samhörighet, eller varken hög eller låg samhörighet med 

hembygden jämfört med dem som uppger att de känner liten samhörighet med hembygden. 

Ofta är emellertid andelarna som uppger att de känner stor samhörighet något större än de 

som uppger att deras grad av samhörighet är någonstans mittemellan liten och stor. 

 

Noterbart är att det finns signifikanta skillnader i samhörighetsgrad med hembygden, 

beroende på i vilken ortstyp respondenterna bor. I inlandskommunerna är det hela 57 procent 

som uppger att de känner en stor grad av samhörighet med sin hembygd, medan det i 

fyrkantskommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn bara är 43 procent som uppger att de 

känner stor samhörighet. De i inlandskommunerna som känner varken stor eller liten 

samhörighet med sin hembygd uppgår till 35 procent av respondenterna från dessa 

kommuner, medan denna kategori i fyrkantskommunerna uppgår till 48 procent. Mellan 

respondenterna i östra Norrbotten och i Malmfälten, är andelarna av dem som känner stor 

samhörighet mer lika 51 procent respektive 47 procent. Liknande är skillnaden mellan dem 

som ligger i mellankategorin, där samhörighetsgraden är varken stor eller liten. Dock ska 

påpekas att respondenterna i Malmfälten i något högre grad än i de andra områdena känner 

liten samhörighet med sin hembygd. 

 

4.2.1 Resultatdiskussion – samhörighet och förankring 
 

Att män i högre grad än kvinnor känner stor samhörighet/förankring i sin hembygd kan vara 

ett resultat av att det är unga män ur arbetarklassen som i störst grad stannar kvar i 

hembygden. Unga kvinnor flyttar generellt sett bort från hembygden i större utsträckning än 

män, även om den näst största gruppen utflyttare är unga män ifrån de högre klasskikten 

(Waara, 2003). Att förhållandena är sådana kan bero antingen på 

individualiseringsprocesserna i samhället som de unga männen från arbetarklassen inte har 

verktyg att klara av. Eller/och så kan det bero på att dessa i hembygden starkt förankrade unga 

män var de som var manliga, ”de tuffa” och därmed de populära under skoltiden, en stämpel 

som de har internaliserat och som inte går ur dem trots att de växer upp. De är alltså tidigt 
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nöjda med sin situation som tuffa och populära, varvid deras ambitioner stannar upp (jmf 

Phoenix, 2003). De kommer därför inte ut i vidare utbildning och kan inte konkurrera på 

arbetsmarknaden utan blir kvar i sin hembygd antingen med enkla jobb eller helt utan. 

Tuffheten och populariteten i ungdomen som gruppen unga arbetarklassmän internaliserar till 

att bli en identitet kommer alltså sedan att bli något av ett stigma för dem. 

 

Graden av förankring eller känsla av samhörighet med hembygden har inget med ålder att 

göra, åtminstone så länge det gäller de ålderskategorier som respondenterna i denna 

undersökning består av. Detsamma gäller om de olika sociala bakgrunderna studeras. Vare sig 

respondenterna kommer från arbetarklass, eller högre tjänstemannaklass etcetera så finns inga 

större skillnader ifråga om förankring i och samhörighet med hembygden. 

 

Studeras ortstyp i förhållande till grad av samhörighet hos respondenterna, så uppkommer 

intressanta resultat. Respondenterna från inlandskommunerna uppger att de har en mycket 

stor grad av samhörighet med sin hembygd. Även respondenterna från Östra Norrbotten och 

Malmfälten visar höga grader av förankring/samhörighet med hembygden, dock inte fullt i 

samma grad som de i inlandskommunerna. Tvärtom är det med fyrkantsområdet, där 

samhörighetsgraden är relativt låg. I små kommuner finns ofta en rådande kultur, och inte en 

mångfald, som större städer kan erbjuda (jmf Trondman, 1995). Det är tänkbart att detta kan 

leda till att det är lättare att känna samhörighet med hembygden, då denna består av en liten 

relativt homogen ort. Homogeniteten kan tänkas göra ortens karaktäristik utpräglad och 

därmed något som det är lätt att ta fasta på och känna igen sig. Det kan även vara så att bristen 

på mångfald och homogeniteten leder till att utflyttningen är stor, de som inte passar in eller 

inte vill passa in i den rådande kulturen flyttar. Se till exempel siffrorna från enkätsvaren på 

frågan om hur många som tänker sig att flytta från sin hemort under de närmsta fem åren 

(bilaga 3). Att bli en del av ett nytt kulturellt sammanhang på en ny ort, behöver emellertid 

inte betyda att samhörighetskänslan med hemorten försvinner. 

 

4.3 Koppling mellan attityder och samhörighet med hembygd respektive intresse för 
internationella utblickar och kontakter 
 

4.3.1 Leder en viss attityd till en viss grad av samhörighet? 
 

När denna typ av koppling mellan en viss typ av attityd och att den får vissa följder, är det 

viktigt att veta att det för det mesta är omöjligt att veta huruvida attityden leder till en bestämd 
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följd eller om det är det som här betraktas som en följdverkan av en attityd, som istället leder 

till en viss attityd. Metaforen om hönan eller ägget och vilken/vilket som kom först är väl vad 

som tydligast illustrerar denna problematik. Här förutsätter jag emellertid att en viss typ av 

attityd leder till en viss grad av förankring i hembygden. Detta därför att attityder uppkommer 

ur värderingar som individen internaliserar genom socialisationsprocesser, där 

socialisationsagenter, till exempel föräldrar och skola, förmedlar vad som är viktigt och inte. 

De olika sociala och kulturella miljöer i vilka socialisationsagenterna är verksamma påverkar 

dessa till att förmedla olika värden. Jag vill alltså påstå att attityder primärt är ett resultat av 

socialisation och i detta fall inte av individens förankringsgrad i hembygden eller intresse för 

internationella utblickar/kontakter.  

 

Därför menar jag att attityden uppkommer först, och därefter leder den till en viss grad av 

förankring, även om attityden indirekt genom socialisationsagenten är formad av den 

omgivande sociala miljön och således även av agentens förankringsgrad. 

 
Tabell 5 Attityder och samhörighetsgrad. Procent. 
 

 

Signifikansnivå (Chi-square): * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 

  
Samhörighetsgrad 

1 
(svag) 

2 3 
(stark) 

 
Antal 

Arbetsinnehåll index ** Tillhör kategorin 8,8 37,3 53,8 406 
 Tillhör inte kategorin  8,9 46,3 44,8 505 
Karriär index ** Tillhör kategorin 7,8 39,4 52,8 396 
 Tillhör inte kategorin  10,0 47,4 42,5 369 
Trygghet index Tillhör kategorin 7,6 38,2 54,1 170 
 Tillhör inte kategorin  9,2 44,7 46,1 595 
Sociala värden index *** Tillhör kategorin 7,8 41,2 51,0 580 
 Tillhör inte kategorin  12,4 49,7 37,8 185 

I all löpande text har procenttalen avrundats enligt gängse avrundningsregler. 
 

De som angett höga värden på de frågor som är underlag för indexet för samhörighet med 

hembygden, utgör en större andel av dem som säger att arbetsinnehållet är viktigt för att ett 

arbete ska vara intressant, än av dem som menar att arbetsinnehållet inte är så viktigt. 54 

procent av dem som tycker att arbetsinnehållet är viktigt känner en stark samhörighet med sin 

hembygd, jämfört med 45 procent av dem som inte tycker att arbetsinnehållet är viktigt för att 

arbetet ska betraktas som intressant. Andelarna som känner liten samhörighet med sin 

hembygd är likartade vare sig respondenterna tillhör kategorin som värderar arbetets innehåll 

högt eller inte. Däremot så är andelen som tillhör mellankategorin som känner att 
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samhörigheten med hembygden är varken stor eller liten mindre bland dem som tycker att 

arbetsinnehållet är viktigt jämfört med dem som inte tycker att arbetsinnehållet är viktigt. 

 

Av dem som värderar karriärmöjligheterna högt, så syns att denna kategori känner större 

samhörighet med sin hembygd än övriga. Med tio procentenheter större andel, 53 procent 

jämfört med 43 procent, så är karriäristerna mer förankrade i sin hembygd. De som inte tillhör 

karriäristerna känner dock att de inte har någon stor samhörighet med sin hembygd eller 

känner varken eller inför frågan om samhörigheten med hembygden är stor eller inte, i högre 

grad än vad karriäristerna gör. 10 procent som inte tillhör kategorin karriär som viktigaste 

egenskap i arbete jämfört med 8 procent i karriäristkategorin känner liten förankring till 

hembygden. 47 procent av icke karriärister jämfört med 39 procent av karriäristerna känner 

att samhörigheten med hembygden är någonstans mittemellan liten och stor.  

 

Att attityden trygghet skulle ha något samband med en viss grad av samhörighet eller någon 

grad av förankring med/i hembygden, är inte sannolikt enligt nedanstående ”Chi-square”-test. 

Detta ifall signifikansnivån hålls på 5 procents risk att sambandet är felaktigt. Här visar 

signifikanstestet att det är 18 procents risk att det inte finns något samband mellan att inneha 

eller inte inneha attityden att trygghet är den viktigaste egenskapen i ett arbete och att känna 

en viss grad av samhörighet med sin hembygd. Viktigt att ha för ögonen här är dock att det 

totala antalet som tillhör kategorin som värderar trygghet i arbete högt är liten, 170 individer, 

jämfört med de 595 individer som inte tillhör denna kategori. 

 

De som tillhör kategorin som anser att sociala värden är viktigt i arbete, känner betydligt 

större samhörighet med sin hembygd än dem som inte tycker att sociala värden är särskilt 

viktigt i arbete. 51 procent av dem som värderar sociala värden högt känner också en stark 

samhörighet med sin hembygd, medan det bland övriga är 38 procent som delar den starka 

samhörigheten med hembygden. De som inte tillhör kategorin sociala värden känner i högre 

grad, andelen är 12 procent, låg samhörighet med sin hembygd, jämfört med dem som 

värderar de sociala värdena högt, där andelen istället är 8 procent. Här ska påpekas att det är 

en stor andel av det totala antalet respondenter som ansluter sig till kategorin sociala värden, 

580 individer jämfört med 185 st. som inte betraktar sociala värden som viktigt. 
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4.3.2 Leder en viss attityd till en viss grad av intresse för internationella utblickar och 
kontakter? 
 
Samma typ av problematik som i föregående avsnitt finns även när denna koppling mellan 

attityder till arbete och intresse för internationella utblickar och kontakter undersöks. Se 

därför under rubriken ”Leder en viss attityd till en viss grad av samhörighet?”, för vidare 

förklaring. 

 
Tabell 6 Attityder och internationellt intresse. Procent. 
 

 

Signifikansnivå (Chi-square): * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 

  
Samhörighetsgrad 

1 
(svag) 

2 3 
(stark) 

 
Antal 

Arbetsinnehåll index *** Tillhör kategorin 3,8 38,9 57,3 262 
 Tillhör inte kategorin  11,5 51,7 36,8 497 
Karriär index *** Tillhör kategorin 4,1 41,8 54,1 390 
 Tillhör inte kategorin  13,8 53,1 33,1 369 
Trygghet index Tillhör kategorin 8,8 51,5 39,8 171 
 Tillhör inte kategorin  8,8 46,1 45,1 588 
Sociala värden index *** Tillhör kategorin 6,7 46,0 47,2 580 
 Tillhör inte kategorin  15,6 51,4 33,0 179 

I all löpande text har procenttalen avrundats enligt gängse avrundningsregler. 
 

Av dem som betraktar arbetets innehåll som viktigt för att arbetet ska betraktas som 

intressant, så är det 57 procent som värderar internationella utblickar och kontakter högt. 

Detta medan det bland övriga respondenter är 37 procent som gör samma värdering av 

internationella utblickar och kontakter. De som betraktar de internationella utblickarna och 

kontakterna som varken intressanta eller ointressanta utan snarare som något mellanting, är 

bland dem som inte värderar arbetsinnehållet högt 52 procent, medan det bland dem som 

värderar arbetsinnehållet högt är 39 procent. Av dem som inte tycker att internationella 

utblickar och kontakter är viktigt tillhör mycket få kategorin som värderar arbetsinnehåll som 

en viktig egenskap i arbete. 

 

En betydligt större andel av de respondenter som säger sig värdera karriäraspekter av arbete 

högt, 54 procent, visar också ett högt intresse för internationella utblickar och kontakter, än 

vad fallet är hos dem som inte värderar karriäraspekterna av arbete högt, där 33 procent visar 

samma höga intresse. Ickekarriäristerna finns i högre grad, 53 procent av dem, i den kategori 

som visar varken högt eller lågt intresse internationellt utbyte. I denna mittenkategori finns 42 

procent av karriäristerna. Noterbart är också att bara 4 procent av karriäristerna inte är 
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intresserade av internationella utblickar och kontakter, medan andelen av ickekarriärister som 

gör denna värdering är 14 procent. Karriäristerna respektive ickekarriäristerna är också 

ungefär lika många till antalet, 390 respektive 369 st. 

 

Det finns inget signifikant samband mellan att värdera, eller inte värdera trygghet som viktig 

egenskap för att ett arbete ska betraktas som intressant och en viss grad av intresse för 

internationella utblickar och kontakter. Risken att ett sådant samband skulle vara felaktigt är 

hela 44 procent, varför inga sådana slutsatser kan dras utifrån nedanstående tabell.  

 

Av dem som inte värderar sociala värden inom arbete högt återfinns 51 procent i 

mellankategorin som tycker varken eller ifråga om intresse för internationella utblickar och 

kontakter, medan 33 procent i samma attitydkategori menar att de har ett högt intresse för 

sådana. Inom kategorin som värderar sociala värden högt är de två intressenivåerna varken 

högt eller lågt intresse och högt intresse ungefär lika stora, 46 procent respektive 47 procent. 

Bland dem som inte tycker att sociala värden i arbete är viktigt finns också 16 procent som 

inte heller tycker att internationellt utbyte är intressant, medan det bland dem som värderar det 

sociala i arbete högt finns 7 procent som inte tycker att internationella utblickar och kontakter 

är intressant. 
 

4.3.3 Resultatdiskussion – attityder, hembygd eller internationalitet 
 

Synligt är att kvinnor i högre grad än män värderar arbetsinnehållet som det formulerats här 

högre än män. De som värderar arbetsinnehåll högt har också en hög grad av samhörighet 

med hembygden och en hög grad av intresse för internationella utblickar. Detta innebär att 

samhörighet med hembygden inte utesluter en hög grad av intresse för internationella 

utblickar och kontakter. Varför just kvinnor är i majoritet i den kategori som värderar 

arbetsinnehåll högt och också har hög grad av intresse för både det lokala och det 

internationella, är svårt att förklara. Kopplingen mellan attitydkategorin arbetsinnehåll och 

intresset för hembygd och internationella utblickar är dock tydlig. 

 

Samma koppling som ovanstående kan göras bland dem som tycker att karriär är viktigt. 

Kopplingen mellan kön och attitydkategori har emellertid i det fallet ersatts av en koppling 

mellan ålder och attitydkategori. De yngre respondenterna värderar karriär högt och finns då i 

högre utsträckning bland dem som värderar både det lokala och det internationella högt. I den 
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period då unga ännu inte har börjat arbeta bygger de sociala nätverk och ägnar tid till 

umgänge och konsumtion (Hurrelmann, 1989). Detta kan förklara intresset för internationella 

kontakter och utblickar, speciellt i en tid då kommunikationsmöjligheterna på global nivå är 

stora. Att just de yngre respondenterna i och med att de värderar karriär högt också skulle 

värdera det internationella högre än de äldre, ser jag däremot som svårt att argumentera för.  

 

Alla attitydkategorier utom den som handlar om trygghet och säkerhet värderar internationella 

utblickar högt, och i den kategorin är värdena inte heller signifikanta. Att de inte värderar det 

internationella högt kan dock förklaras med att de istället värderar sådant som att arbetet är på 

hemorten och att arbetet är tryggt och välordnat. De tycks söka tryggheten i det nära samhället 

istället för att rikta uppmärksamheten mot det stora som säkerligen, spekulativt sett, kan verka 

äventyrligt och farligt. Att de är relativt få jämfört med det totala antalet respondenter, kan 

förklara de icke signifikanta värdena. Kopplingen mellan någon viss attitydkategori och 

intresset för internationella kontakter och utblickar kan inte sägas vara särskilt stor, eftersom 

större delen av de som tillhör kategorierna arbetsinnehåll, karriär och sociala värden värderar 

detta högt. Det innebär att majoriteten av respondenterna faktiskt är intresserade av 

internationella utblickar och kontakter oavsett vilken/vilka attityder till arbete de har. 

 

Att vara intresserad av internationella utblickar och kontakter kan ses som ett sätt att öka de 

egna konkurrensmöjligheterna på en arbetsmarknad där kunskapsflödet går från de perifera 

regionerna till de centrala. Det skulle innebära att dörren hos de unga hålls öppen för att följa 

med kunskapsströmmen och därmed öka de egna möjligheterna. Allt i enlighet med den 

modifierade och utökade Galtungbaserade teori som presenteras i denna uppsats, men även i 

enlighet med de teorier som säger att de unga flyttar till platser med bättre 

utbildningsmöjligheter (Waara, 2003). 

 

Kvinnor värderar sociala värden i arbetslivet högt i större utsträckning än män. Denna 

attitydkategori värderar också samhörigheten med hembygden högt, förutom att de värderar 

internationella kontakter högt. Det som dock ska påpekas i detta sammanhang är att en stor 

del av alla respondenter tillhör attitydkategorin sociala värden, så det finns även gott om män 

i denna kategori. Att respondenterna i denna kategori värderar hembygden högt, kan ha att 

göra med att de idag är unga och troligen har största delen av sitt sociala nätverk i just 

hembygden. Därför kopplar de också dessa värden till hembygden. Att de i framtiden kan 

komma att se annorlunda ut, går bara att spekulera om, men de som flyttar till exempel för att 
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studera skaffar sig sannolikt ett nytt socialt nätverk på orten för studierna. Klart är i alla fall 

att det finns ett samband mellan att värdera sociala värden i arbete högt och att sätta värde på 

samhörighet med hembygden. 

 

En ganska stor andel av dem som inte värderar sociala värden i arbete högt, har 

mittemellanåsikten ifråga om internationella kontakter och utblickar, och 15,6 procent av dem 

bryr sig inte om internationell orientering. Det är inte osannolikt att de som inte bryr sig så 

mycket om sociala värden eller omvärlden också är de individer som redan har byggt upp ett 

socialt nätverk utanför arbete (jmf Hurrelmann, 1989), och redan är fast i hemortens kultur 

och värderingssystem (jmf Trondman, 1995). Kanhända är de även socialt desillusionerade 

och kanske på väg mot en likgiltig attityd till arbete (jmf Sennett, 2000). 

 

5. Slutsatser 
 

Till att börja med har det i denna undersökning framkommit att ungdomar i Norrbotten har 

attityder till arbete som kan indelas i fyra kategorier: Arbetsinnehåll som viktigaste egenskap 

för att ett arbete ska betraktas som intressant; Karriär och lön som viktigaste egenskaper för 

att ett arbete ska betraktas som intressant; Trygghet och säkerhet som viktigaste faktorer för 

att ett arbete ska betraktas som intressant; Sociala värden i arbetet för att ett arbete ska 

betraktas som intressant. Dessa värden framkommer som viktiga redan innan respondenterna 

har någon större eller ingen erfarenhet av arbetslivet. Ändå stämmer de överens med flera 

viktiga egenskaper som tidigare undersökningar av attityder till arbete bland yrkesverksamma 

har. Belöningar för arbete kommer antingen inifrån individen själv eller utifrån och ger 

möjlighet antingen till självutveckling eller till att öka materiell standard eller trygghet i livet 

utanför arbetet (jmf Goldthorpe, 1971; Zetterberg, 1983; Kirkpatrick Johnson, 2001, 2002 m 

fl). 

 

Det är många värden som inte är signifikanta ifråga om vilken typ av individ som tillhör 

vilken attitydkategori. Detta kan betyda två saker. Det kan antingen handla om att individer 

med likartade bakgrunder har så individuella planer för hur deras livsbanor ska se ut, att de 

inte kan kategoriseras. Detta skulle innebära – hårt draget för vissa skillnader finns ju som vi 

sett – att de som innehar en viss attityd till arbete alltså kan vara individer med vilket kön som 

helst, med vilken social bakgrund som helst, de kan komma från vilken del av Norrbotten som 

helst och de kan tillhöra vilken som helst av de två ålderskategorierna. Eller, så skulle det 
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kunna innebära att individerna i Norrbotten tänker ganska lika om sin framtid oavsett kön, 

social bakgrund, hemort eller ålder. Det som talar emot detta är att det då inte borde ha funnits 

någon spridning mellan de olika attitydkategorierna. Om alla unga i Norrbotten tänkte ungefär 

lika, så skulle antagligen alla tycka att samma attitydkategorier är viktiga. Så är dock inte 

fallet i denna undersökning (se bilaga 6). Även om flera av ungdomarna har angett flera av 

attitydkategorierna som viktiga, så finns ändå en spridning där olika ungdomar också ser olika 

saker som viktiga i sina framtida arbeten. 

 

Detta tyder på att individualiseringsprocesserna som diskuterats tidigare har genomslag även i 

praxis. Tankegångar och planering inför framtida yrkesliv har alltså inte så mycket med de 

bakgrundsfaktorer vi studerat här att göra. Snarare tycks den individuella livsbanan, med 

skolgång, sociala förbindelser och de erfarenheter, av arbetsliv med mera, som individen 

samlar på sig ha större genomslagskraft för hur hon värderar olika aspekter av arbete. 

 

Det stora antalet som värderar sociala värden i arbete högt, tyder på att arbetet trots 

moderniseringsprocesserna bort från ett samhälle där arbete och fritid var mer integrerade 

med varandra, till ett där dessa är åtskilda, fortfarande fyller en viktig social funktion. Därför 

är det viktigt för dagens arbetsgivare att betona den sociala funktionen av arbete, i 

rekryteringsarbete. 

 

Sedan gäller det även att se de individuella livsbanorna som viktiga, för de formar alla 

personer olika, även om målet med dem är att de allra flesta ska finna en väg ut i arbetslivet. 

De erfarenheter som varje unik individ har torde skilja sig åt mer än tidigare i och med senare 

års individualiseringsprocesser och så länge dessa kan hanteras, så gäller det för Norrbottniska 

arbetsgivare att hitta rätt kvaliteter och appellera till dem hos sina potentiella arbetstagare för 

att fånga deras intresse. 

 

Förankringen i hembygden är stor främst bland män samt bland respondenter i det 

Norrbottniska inlandet och i östra Norrbotten. Att män känner större samhörighet med 

hembygden kan förklaras med att det främst är män ur arbetarklassen som blir kvar i 

hembygden, medan ungdomar ur andra klasser har större flyttningsbenägenhet. I enlighet med 

Trondmans (1995) teorier om att små samhällen mestadels har en dominerande normskapande 

kultur, kan det förklaras att respondenter från inlandet och östra Norrbotten, där samhällena är 

mindre, känner större förankring till sin hembygd. En dominerande kultur torde göra det 
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lättare att känna igen hembygden och känna samhörighet med den, så länge som individen 

delar den dominerande kulturens normer. Detta jämfört med större kulturellt heterogena orter, 

som återfinns vid Norrbottenskusten. Där är det tänkbart att mångfalden gör att kopplingen 

snarare blir till det egna kulturella sammanhanget än till orten ifråga. 

 

Det finns överlag tydliga samband mellan att tillhöra någon av attitydkategorierna och att 

känna stor samhörighet med hembygden. Värdena är signifikanta förutom när det gäller 

kategorin trygghet. Allra främst gäller de tydliga sambanden för dem som värderar det sociala 

i arbete högt. Mycket av det sociala livet hos unga människor, som har tid att bygga sociala 

nätverk och umgås (Hurrelmann, 1989), kretsar förståeligt nog omkring hembygden. Det är 

också möjligt att denna koppling mellan det sociala livet och hembygden framträder tydligare 

för respondenterna i de små orterna, där förankringsgraden är hög. Detta just för att orterna är 

små och det är tydligt för respondenterna att hur det sociala är knutet till andra människor som 

också är tydligt knutna till orten. Det är där som de möter människor i skola och på fritiden, 

även om internationella kontakter säkerligen också finns. Detta inte minst i en tid då globala 

kommunikationsmöjligheter är betydligt mer utbyggda än tidigare.  

 

Intresset för internationella utblickar och kontakter bland ungdomar i Norrbotten tycks 

överlag vara stort. Detta allra främst bland dem som värderar karriär och arbetsinnehåll högt. 

De som värderar karriär högt tillhör ofta den yngre åldersgruppen, och dessa individer ser inte 

alltid de begränsningar som finns. Alla kan inte ha starka band till det internationella, alla kan 

inte få arbeten med goda karriärmöjligheter, även om dessa respondenter i dagsläget värderar 

detta högt. Detta är inte alltid tydligt för den yngre åldersgruppen (Kirkpatrick Johnson, 

2001). Karriäristerna och de som värderar arbetsinnehåll högt kommer ofta från en familj i 

högre tjänstemannaskiktet. Hur detta kan kopplas till ett starkt intresse för internationella 

kontakter och utblickar är svårt att uttala sig om utifrån det teoretiska ramverk som denna 

uppsats vilar på.  

 

Slutsatsen som kan dras av ovanstående är att förankring i hembygden inte på något sätt står i 

motsatsförhållande till intresse för internationella utblickar och kontakter. Att något 

motsatsförhållande inte finns och att intresset både för hembygden och för internationella 

kontakter och utblickar är stort är något som Norrbotten och dess arbetsgivare kan ta fasta på. 

Möjligheterna torde finnas att ta med dessa komponenter i beräkningen när de vänder sig till 

sina framtida arbetstagare. 
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Den kategori som inte ger några signifikanta värden vid sambandskontrollen mellan 

internationellt intresse och attityder till arbete är kategorin trygghet. Denna kategori är som 

sagt få till antalet jämfört med de andra kategorierna. Vad som dock kan ses är att intresset för 

internationella utblickar i denna kategori är relativt ljumt. Respondenterna i denna kategori är 

dock mest intresserade av att arbetet är på hemorten och att vardagslivet ska fungera tryggt 

och säkert. Vilka som tillhör denna kategori är svårt att uttala sig om, eftersom signifikanta 

värden för detta nästan helt saknas. 

 

6. Vidare forskning 
 

Framförallt ser jag ett behov av longitudinella studier av ungdomars attityder till arbete och 

arbetsliv. För att nå en mer utförlig förståelse för hur attityderna utvecklas och omsätts i 

praxis, behöver ungdomar följas över tid från någonstans omkring åk nio, till dess att de är 

etablerade på arbetsmarknaden. Detta skulle kunna ge arbetsgivare i Norrbotten ytterligare 

verktyg för att rikta sina rekryteringsinsatser mot personer med rötter i Norrbotten som också 

kan komma att ha rätt kvalifikationer. 

 

Vidare skulle det vara intressant att följa individuella livsbanor djupare, med en kvalitativ 

ansats, för att förstå hur eventuella individualiseringsprocesser inverkar på formandet av 

unika individer med unika erfarenheter. Sedan borde även dessa följas upp longitudinellt för 

att förståelse för följderna ska nås. Detta kan även ge förståelse för varför vissa inte klarar 

övergången till ett mer individcentrerat samhälle utan hamnar utanför gängse system. 
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Bilaga 1 
 
Orsak till att vilja flytta från hemorten inom fem år (varje respondent kan ha angett 
flera orsaker): 
 
  Arb.tillf. Byta arb.plats Stud.möjl. Partner Miljöbyte Bost.brist Andra skäl 
Luleå 16 4 19 7 40 4 14 
De andra 149 11 275 24 132 8 88 
Totalt 165 15 294 31 172 12 102 
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Bilaga 2 
 
Roterad faktormatris  
 

Faktor 
  1 2 3 4 
Viktiga egenskaper i arbete: 
Bidra med nåt som är viktigt för 
andra 

,563 ,040 ,203 ,049

Viktiga egenskaper i arbete: 
Bra lön och löneutveckling ,140 ,151 ,153 ,600

Viktiga egenskaper i arbete: 
Goda möjligheter för karriär - 
bli chef 

,336 -,003 ,014 ,615

Viktiga egenskaper i arbete: 
Goda möjligheter för personlig 
utveckling 

,693 ,131 ,053 ,120

Viktiga egenskaper i arbete: 
Arbeta självständigt ,447 ,185 -,034 ,259

Viktiga egenskaper i arbete: 
Goda möjligheter till 
utbildning/utveckling i jobbet 

,694 ,085 ,122 ,250

Viktiga egenskaper i arbete: 
Omväxlande arbete ,620 ,072 ,234 ,170

Viktiga egenskaper i arbete: 
Ansvarsfullt arbete ,686 ,098 ,157 ,149

Viktiga egenskaper i arbete: 
Intressanta arbetsuppgifter ,550 ,086 ,268 ,087

Viktiga egenskaper i arbete: 
Bra chef/ledning ,291 ,165 ,732 ,085

Viktiga egenskaper i arbete: 
Trevliga arbetskamrater ,211 ,184 ,687 ,130

Viktiga egenskaper i arbete: 
Lugnt, tryggt och välordnat ,145 ,672 ,174 ,097

Viktiga egenskaper i arbete: 
Kombinera hem, familj, barn, 
fritid 

,213 ,631 ,048 -,022

Viktiga egenskaper i arbete: 
Fast jobb ,138 ,401 ,177 ,353

Viktiga egenskaper i arbete: 
På hemorten -,036 ,487 ,056 ,079

Rotationsmetod: Varimax rotation 
De fetmarkerade värdena är värdena för de frågor som tagits med när varje attitydkategori bildats. 
  
Total förklarad varians 
 

Faktor Initiala Eigenvalues 
  Total % av varians Kumulativ % 
1 4,877 32,513 32,513
2 1,696 11,304 43,817
3 1,236 8,243 52,060
4 1,114 7,427 59,487
5 ,834 5,559 65,046
6 ,797 5,312 70,357
7 ,679 4,530 74,887
8 ,619 4,129 79,017
9 ,536 3,571 82,587
10 ,522 3,480 86,067
11 ,501 3,337 89,404
12 ,496 3,306 92,710
13 ,401 2,674 95,384
14 ,362 2,417 97,801
15 ,330 2,199 100,000
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Bilaga 3 
 
Tydliggörande – frågor i respektive attitydkategori: 
 
Kategorin ”Arbetsinnehåll” 
 

• Det är intressanta arbetsuppgifter 
• Det är ansvarsfulla arbetsuppgifter 
• Det är omväxlande arbetsuppgifter 
• Det finns goda möjligheter till utbildning och utveckling i yrket 
• Att få planera och genomföra mitt arbete utan andras inblandning 
• Det finns goda möjligheter till personlig utveckling 
• Att du bidrar med något som är viktigt för andra 

 
Kategorin ”Trygghet/säkerhet” 
 

• Anställningen är fast (tillsvidareanställning) 
• Arbetet är på hemorten 
• Det finns goda möjligheter att kombinera arbete med hem, barn och fritid 
• Att arbetet är lugnt, tryggt och välordnat 

 
Kategorin ”Sociala värden” 
 

• Det är trevliga arbetskamrater 
• Det är en bra chef/ledning 

 
Kategorin ”Karriär” 
 

• Det finns goda möjligheter att göra karriär, bli chef 
• Det är en bra lön och löneutveckling 

 
Varje fråga kunde besvaras genom att sätta ett värde på en sjuskalig stege från lägsta värdet 
”Inte alls viktigt” till högsta värdet ”Mycket viktigt”. De mellanliggande skalstegen var inte 
graderade. 
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Bilaga 4 
 
Antal och andel som anger att tror att de kommer att flytta från sin hemort under de 
närmaste fem åren 
 
 
 
 
  Antal Andel (%) 
Ja 453 57,8
Nej 99 12,6
Vet inte 222 28,3
Total 774 98,7
Svar saknas 10 1,3
Total 784 100,0
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Bilaga 5 
 
• I kategorin ”Arbetsinnehåll” återfinns 269 st. som svarat med höga värden på de 

ingående frågorna. 
• I kategorin ”Sociala värden” återfinns 594 st. som svarat med höga värden på de 

ingående frågorna. 
• I kategorin ”Trygghet/säkerhet” återfinns 177 st. som svarat med höga värden på de 

ingående frågorna. 
• I kategorin ”Lön och karriär” återfinns 402 st. som svarat med höga värden på de 

ingående frågorna. 
 

• Antal och andel som inte ingår i någon attitydkategori: 105 st, 13,4 % 
• Antal och andel som ingår i en attitydkategori: 212 st, 27 % 
• Antal och andel som ingår i två attitydkategorier: 228 st, 29,1 % 
• Antal och andel som ingår i tre attitydkategorier: 182 st, 23,2 % 
• Antal och andel som ingår i fyra attitydkategorier: 57 st, 7,3 % 

 

4,00 3,002,001,00,00 
Antal värderingskategorier som respondenterna tillhör 
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Antal respondenter som tillhör 0, 1, 2, 3 eller 4 attitydkategorier
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Bilaga 6 
Arbetsinnehåll som viktigaste egenskap för att arbetet ska betraktas 

som intressant 
  Beta Standardfel Oddskvoter   
Kön         
Kvinna (ref)     1   
Man -0,417 0,161 0,659 *** 
Ortstyp         
Inlandskommuner (ref)     1   
Östra Norrbotten 0,107 0,245 1,113   
Malmfälten 0,147 0,308 1,158   
Fyrkanten -0,019 0,235 0,981   
Ålder         
9:an gr (ref)     1   
3:an gy -0,063 0,160 0,939   
Social bakgrund         
Arbetare (ref)     1   
Lägre tjänstemän 0,244 0,204 1,276   
Högre tjänstemän 0,488 0,236 1,629 ** 
Egna företagare 0,344 0,257 1,411   
Utanför arbetskraften 0,287 0,385 1,333   
          
Constant -0,662 0,249 0,516   
     
Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
 

Karriär som viktigaste egenskap för att arbetet ska betraktas som 
intressant 

  Beta Standardfel Oddskvoter   
Kön         
Kvinna (ref)     1   
Man -0,036 0,153 0,965   
Ortstyp       * 
Inlandskommuner (ref)     1   
Östra Norrbotten 0,422 0,234 1,525 * 
Malmfälten 0,474 0,296 1,607   
Fyrkanten 0,014 0,223 1,014   
Ålder         
9:an gr (ref)     1   
3:an gy -0,452 0,153 0,636 *** 
Social bakgrund         
Arbetare (ref)     1   
Lägre tjänstemän 0,231 0,194 1,260   
Högre tjänstemän 0,501 0,232 1,650 ** 
Egna företagare 0,347 0,248 1,414   
Utanför arbetskraften 0,200 0,371 1,222   
          
Constant -0,106 0,237 0,899   
     
Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
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Sociala värden som viktigaste egenskap för att arbetet ska betraktas 
som intressant 

  Beta Standardfel Oddskvoter   
Kön         
Kvinna (ref)     1   
Man -0,378 0,179 0,685 ** 
Ortstyp         
Inlandskommuner (ref)     1   
Östra Norrbotten -0,324 0,283 0,723   
Malmfälten -0,272 0,351 0,762   
Fyrkanten -0,099 0,275 0,906   
Ålder         
9:an gr (ref)     1   
3:an gy -0,144 0,179 0,866   
Social bakgrund       * 
Arbetare (ref)     1   
Lägre tjänstemän -0,238 0,225 0,788   
Högre tjänstemän -0,449 0,256 0,639 * 
Egna företagare -0,125 0,288 0,882   
Utanför arbetskraften 2,168 1,026 8,742 ** 
          
Constant 1,700 0,292 5,476   
     
Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
 
 
Trygghet/säkerhet som viktigaste egenskap för att arbetet ska betraktas 

som intressant 
  Beta Standardfel Oddskvoter   
Kön         
Kvinna (ref)     1   
Man 0,015 0,182 1,015   
Ortstyp         
Inlandskommuner (ref)     1   
Östra Norrbotten 0,028 0,284 1,028   
Malmfälten -0,247 0,377 0,781   
Fyrkanten 0,153 0,269 1,165   
Ålder         
9:an gr (ref)     1   
3:an gy -0,351 0,184 0,704 * 
Social bakgrund         
Arbetare (ref)     1   
Lägre tjänstemän 0,184 0,226 1,202   
Högre tjänstemän 0,096 0,273 1,101   
Egna företagare 0,214 0,285 1,238   
Utanför arbetskraften -1,031 0,623 0,357 * 
          
Constant -1,202 0,285 0,300   
     
Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 %. 
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