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Sammanfattning 

Kvinnor har sedan länge tillbaka presterat bättre än män genom hela deras skolgång. Fler 

kvinnor än män börjar läsa på högskola/universitet och fler kvinnor avlägger examen. Denna 

studie är ett bidrag till tidigare forskning inom området genom att enbart studera Norrbottens 

län, som delvis har en annan struktur än andra län, samt studiet av relationen mellan social 

klass, genus, geografiskt område och attityder till högre utbildning. Syftet med studien är att 

undersöka vilken inställning ungdomar (15-19 år) i Norrbottens län har till högre studier och 

deras planer för att fortsätta studera efter gymnasiet. Studien avser att undersöka, ur ett 

genusperspektiv, om ungdomar i Norrbotten påverkas av deras sociala bakgrund och 

geografiska område, i deras val av högre utbildning efter avslutade gymnasiestudier. Studiens 

avgränsning är till Norrbottens län och elever som går i årskurs 9 och sista året på gymnasiet. 

Denna kvantitativa studie avgränsas till 1177 ungdomar och 784 ungdomar som besvarade 

enkäten. Teoretiska ramverket består av ungdomsbegreppet, social bakgrund, genus, social 

snedrekrytering, språkliga koder, Bourdieus kapitalteori och social och kulturell reproduktion. 

Det huvudsakliga resultatet är att fler kvinnor än män, oavsett klassbakgrund och geografiskt 

område, ser sig studera vid högskola/universitet de närmaste tre åren efter gymnasiet, fler kan 

tänka sig flytta från sin hemort för att studera och fler kvinnor tror att de har en akademisk 

examen när de är 35 år. Ungdomarnas klassbakgrund påverkar deras inställning till högre 

studier och männen påvisade i högre utsträckning än kvinnor att de är påverkade av sin 

klassbakgrund och inställning till högre studier. Även geografiskt område påverkar män mer än 

kvinnor. Oavsett var kvinnor än bor har de en mer positiv inställning till studier vid 

högskola/universitet och män är mer positiva till högre utbildning om de har närhet till ett 

lärosäte. 

Nyckelord: Ungdomar, kön, social klass, geografiskt område, utbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Women have since a long time performed better than men throughout their schooling. More 

women than men start reading on university and more women are graduating. This study is a 

contribution to previous research in the field by merely studying the Norrbotten county, part 

of which has a different structure from other counties, and the study of the relationship 

between social class, gender, geographic region and attitudes to higher education. The purpose 

of this study is to examine the attitude young people (15-19 years) in the county has to higher 

education and their plans to continue studying after high school. This study intends to 

examine, from a gender perspective, if young people in Norrbotten is influenced by their 

social class and geographical area, in their choice of higher education after secondary 

education. The limitation of the study is the county of Norrbotten and students in grade 9 and 

final year in high school. This quantitative study is limited to 1177 adolescents and 784 

adolescents responded to the survey. The theoretical framework consist of the concept youth, 

social background, gender, social bias in recruitment, linguistic codes, Bourdieu´s capital 

theory and social and cultural reproduction. The main result is that more women than men, 

regardless of class background and geographical area, looking to study at university the next 

three years after high school, more would consider moving from their home to study and 

more women think they have an academic degree when they are 35 years old. Young 

people´s class background affects their attitude to higher education and the men showed a 

greater extent than women that they are influenced by their class background and attitude to 

higher education. Even geographic area affects men more than women. Regardless of where 

women may live, they have a more positive attitude to study at university, and men are more 

positive to higher education if they live near to a university. 

Keywords: Youth, gender, social class, geographic area, education. 
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1. Inledning 

 

I bondesamhället lärde barnen sig sitt yrke av föräldrarna och deras horisont sträckte sig 

vanligtvis inte längre än till familjen och det lokala samhället. Föräldrarnas yrke, egendom och 

sociala position gick oftast i arv till barnen. Människan hade då en till stor del tillskriven och 

nedärvd identitet. Vilken position du fick och var du hamnade var helt enkelt något som ofta 

på förhand var givet. I och med industrialiseringens genombrott förändrades denna ordning. 

Det var inte längre gården och familjen som dominerade, utan fabriken och staden. Samhällets 

struktur förändrades när människor flyttade in till städerna och större samhällen växte fram. 

Barnens framtid fanns nu på fabriksgolvet eller i kontoren. Nya yrken växte fram och 

föräldrarnas roll att lära upp sina barn sitt yrke suddades ut. Det blev ett ökat behov av fler 

skolor och nya utbildningar och de tillskrivna egenskaperna var inte längre något självklart. De 

förvärvade egenskaperna fick i stället större betydelse. Människor började värderas mer av deras 

symboliska och kulturella kapital än efter deras ursprung. Idag ska utbildningssystemet ge alla 

samma förutsättningar och tillgång till att skaffa sig dessa förvärvade egenskaper. Ändå finns det 

stora skillnader i valet att utbilda sig efter grundskolan, bland annat är det fler kvinnor än män 

som väljer att utbilda sig vid högskola/universitet (Åberg, 1998). Den sociala bakgrunden talar 

också sitt tydliga språk: fler barn från medelklassen går vidare till en högre utbildning än barn 

från arbetarklassbakgrund (Högskoleverket, 2008:20). 

År 1977 skedde en högskolereform som innebar att de eftergymnasiala utbildningar som stått 

utanför högskolan blev högskoleutbildningar. Många av dessa utbildningar var starkt 

kvinnodominerade som exempelvis vård- och lärarutbildningar. Sedan dess har kvinnor varit i 

majoritet i grundutbildningarna på högskolan. I Högskoleverkets rapport från 2008 visar det 

att kvinnor, sedan länge tillbaka, presterar bättre än män genom hela deras skolgång. Redan i 

grundskolan är det fler pojkar än flickor som inte har ett slutbetyg; läsåret 2006/07 var av alla 

icke behöriga till gymnasiestudier 57 procent pojkar. Flickorna fortsätter sedan att prestera 

bättre än pojkarna i gymnasieskolan och 91 procent av flickorna får ett slutbetyg mot 86 

procent av pojkarna. Tendensen fortsätter även på högskola/universitet där fler kvinnor än 

män avlägger en examen (Högskoleverket, 2008:20).  

Sett ur ett samhällsperspektiv är utbildning viktig för nyskapande, tillväxt och 

kompetensutveckling. Det faktum att fler unga män väljer bort utbildning är oroväckande 

eftersom utbildning även är utvecklande för individen, och skolan är mer än en institution där 

människor utbildar sig och skaffar sig betyg, det är också en viktig plats för att forma sin 

identitet i olika sociala processer (Högskoleverket, 2008:20). Den kände sociologen Pierre 

Bourdieu ser skolan som en plats för individen att öka sitt kulturella kapital och därigenom 

skapa en större jämlikhet mellan människor från olika klasser (Broady, 1998). Det finns en 

strävan efter en jämställd skola, men faktum kvarstår, det är fler kvinnor som utbildar sig än 

män och även ett könssegregerat val upprepas genom hela utbildningssystemet. 

Arbetsmarknaden visar också på olika villkor för män och kvinnor gällande karriär och 

löneutveckling. De tydliga maktstrukturerna, med fler män än kvinnor på toppositioner i 



8 

 

samhället, har inte förändrats nämnvärt trots att vi har fått fler högutbildade kvinnor 

(Högskoleverket, 2008:20).  

Den beskrivna situationen avser Sverige som helhet, men det finns regionala variationer. Det 

är intressant att studera hur detta ser ut i Norrbottens län, med hänsyn till länets sociala 

struktur; näringslivet, befolkningsstruktur, livsmönster samt kultur, men även av arbetsmarknad 

och geografiskt läge. Den areella näringen, som avser jordbruk, skogsbruk, renskötsel och 

yrkesfiske, är den dominerande näringsgrenen i Norrbottens län med en koncentration i främst 

östra Norrbotten, men även i inlandet och malmfälten. Samtliga kommuner i Norrbottens län 

ligger över genomsnittet för hela riket avseende den areella näringen. Industrinäringen ligger 

över riksgenomsnittet i främst malmfälten, men även i delar av östra Norrbotten och inlandet 

(Regionfakta, 2011). Råvaruindustrin är motorn i Norrbottens näringsliv med malmen, stålet, 

skogen och vattenkraften (Länsstyrelsen, 2010). De fyra största arbetsgivarna ligger i fyrkanten 

och genererar mest arbetstillfällen som främst är inom tjänstenäringen, och tätt efter kommer 

malmfälten med LKAB som en stor arbetsgivare (Regionfakta, 2011). 2,8 procent av Sveriges 

befolkning bor i Norrbottens län, som har en yta vilket är 1/4 av Sveriges landareal, och 

koncentrationen av innevånarna finns i fyrkanten (Länsstyrelsen, 2010). Det är också en 

minskande folkmängd i länet förutom i Boden, Luleå och Piteå där den ökar, och den 

genomsnittliga arbetslösheten i länet är högre än genomsnittet för riket. Att bo i en 

glesbygdskommun i länet innebär oftast långa avstånd till utbildning vid universitet och det 

kan även innebära långa pendelavstånd till ett arbete (Regionfakta, 2012). För att studera vid 

ett universitet i Norrbottens län finns Luleå tekniska universitet1 med campus i Skellefteå, Piteå 

och Kiruna. På LTU finns framförallt tekniska utbildningar och utbildningar inom 

hälsovetenskap. De tekniska utbildningarna lockar över tre gånger fler män än kvinnor, och 

hälsovetenskapen lockar nästan lika många kvinnor och män, men med en liten andel fler 

män. Samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna erbjuds, men i betydligt lägre 

omfattning, och även på dessa utbildningar är det en liten andel fler män (Högskoleverket, 

2009:29). På grund av långa avstånd i glesbygdskommunerna till ett lärosäte så innebär det att 

de personer som väljer att studera vid högskola/universitet vanligtvis måste flytta från sin 

hemort.  

Denna studie är relevant för den sociologiska forskningen eftersom Norrbottens län och dess 

näringsstruktur och geografiska struktur är tämligen annorlunda mot för andra län i Sverige 

och i tidigare utbildningssociologiska studier har inte Norrbotten studerats specifikt. Den 

areella näringen och industrin är de dominerande näringsgrenarna, speciellt i 

glesbygdskommunerna. Norrbottens län kännetecknas av stor landareal och långa avstånd 

mellan orter. Det innebär att många i Norrbotten har långt till högskola/universitet och många 

gånger ett arbete. På LTU finns även ett begränsat utbud av utbildningar, det är främst 

tekniska utbildningar och hälsovetenskap som erbjuds. Att bo i Norrbotten innebär många 

gånger att bli tvungen att lämna sin uppväxtort och flytta långt bort för att ha möjlighet att 

studera vidare och det kan påverka ungdomars inställning och attityd till högre utbildning.  

                                                           
1 I fortlöpande text kommer förkortningen LTU användas. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken inställning ungdomar (15-19 år) i Norrbottens län har till högre 

studier och deras planer för att fortsätta studera efter gymnasiet. Denna studie avser undersöka, 

ur ett genusperspektiv, om ungdomar i Norrbotten påverkas av deras sociala bakgrund och 

geografiska område, i deras val av högre utbildning efter avslutade gymnasiestudier.  

 Vilken inställning har ungdomar till högre utbildning med hänsyn taget till 

bakgrundsfaktorerna genus, social klass samt uppväxtort? 

 Vilken betydelse har genus, social klass samt uppväxtort för om ungdomar söker sig 

vidare till en högre utbildning? 

1.2 Avgränsning 

Studien har avgränsats till Norrbottens län och elever som går i årskurs 9 och sista året på 

gymnasiet. Enkätmaterialet utgick från LTU hösten 2006 och skickades ut till 1177 ungdomar.  

1.3 Disposition 

Första kapitlet börjar med inledning som kortfattat beskriver bakgrunden till problemet och 

varför det är intressant att studera detta ämne, därefter presenteras studiens syfte och dess 

frågeställningar, samt avgränsningen som har gjorts. Därefter introduceras dispositionen av 

uppsatsen, hur den är upplagd kapitel för kapitel. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

tidigare forskning som har gjorts inom detta område och som har relevans för denna 

undersökning. I kapitel två beskrivs studiens teoretiska referensram. I kapitel tre redogörs det 

för studiens metodval, urval och datainsamling, och sedan diskuteras etik och undersökningens 

reliabilitet och validitet. I kapitel fyra får läsaren en bakgrund och genomgång av Norrbottens 

län, dess geografi och demografi, hur arbetsmarknaden ser ut samt utbildning och högskola. 

Kapitel fem är en redogörelse av resultatet av enkäterna och i kapitel sex en diskussion kring 

resultaten med hjälp det teoretiska ramverket. I kapitel sju redogörs slutsatsen som har kommit 

fram utifrån insamlat material och uppsatsens syfte. Kapitel åtta avrundar uppsatsen med 

avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning inom området. 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning kring ungdomar, region och studier. Den forskning som jag 

presenterar nedan är två rapporter från Högskoleverket samt två rapporter från SCB som är 

relativt nyligen genomförda. Denna forskning är riksrepresentativ på så sätt att en jämförelse 

mellan län kan göras. Statistiken är dock begränsad till att beskriva kön i relation till 

utbildning, men utan relation till social klass eller andra attityder relaterade till utbildning. Min 

studie är ett bidrag till denna forskning genom att enbart studera Norrbottens län, som delvis 

har en annan struktur än andra län, samt studiet av relationen mellan social klass, genus, 

geografiskt område och attityder till högre utbildning.  

1.4.1 Studenter på högskolan; genus och social bakgrund i högskolan 

Att sträva efter en jämställd grundskola, gymnasieskola och högskola bidrar till nyskapande och 

tillväxt, det är en viktig individuell kunskapsresa och utvecklande för demokratin, men för att 

forskningen ska kunna ha hög kvalitet så behövs båda könen (Högskoleverket, 2008). 



10 

 

”Våra könsmönster skapas under uppväxten i hemmet och i sådana institutioner som förskolor och skolor, 

och även i högre utbildning och på arbetsmarknaden. Valet till, och prestationerna i gymnasieskolan formar 

till stor del de unga männens och kvinnornas möjligheter att välja fortsatta studier” (Högskoleverkets 

rapport, 2008:12). 

I högskoleverkets rapport (2008) visas en tydlig bild av en stark segregering inom den högre 

utbildningen, men även på gymnasienivå med fler kvinnor på de studieförberedande 

utbildningarna och en kraftig könsuppdelning som ses främst på de yrkesförberedande 

utbildningarna. Det är på de yrkesförberedande gymnasieutbildningar som bygg, el, fordon, 

industri och energi som männen dominerar och det är även i dessa yrkesgrupper som det finns 

flest män. Kvinnor presterar bättre än män på gymnasieskolan, de har bättre betyg och de 

planerar i betydligt högre utsträckning att läsa vidare på universitet eller högskola. 

Det är även fler kvinnor som får en grundläggande behörighet till högskola och universitet och 

får en examen från gymnasiet. På de högre yrkesutbildningarna så är det fler kvinnor än män 

som tar examen och kvinnorna är fler på de korta och medellånga prestigeutbildningarna. 

Däremot så är det betydlig färre kvinnor i toppen i den akademiska världen, bland 

professorerna finns det endast 18 procent kvinnor. Trots fler kvinnor i högskola och universitet 

och fler kvinnor med examen så är fortfarande lönerna högre för männen. Där löneskillnaden 

är som störst är bland dem som har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Trots att fler 

kvinnor utbildar sig och tar examen från högskola och universitet så kvarstår skillnaden mellan 

män och kvinnor i karriär och löneutveckling. De tydliga maktstrukturerna lever fortfarande 

kvar idag (Högskoleverket, 2008). 

År 2007 genomförde SCB en enkätundersökning om studieintresset bland gymnasieskolans 

avgångsklasser (en undersökning som genomförs vartannat år). Närmare 5 000 elever ingick i 

undersökningen. Resultaten visar på stora skillnader mellan mäns och kvinnors framtida studie-

planer, där fler kvinnor planerar börja läsa på högskola/universitet tre år efter avslutade 

gymnasiestudier. Av de som börjar studera på en högre utbildning kommer de flesta från 

studieförberedande gymnasieutbildningar och färre från de yrkesförberedande, och speciellt de 

mansdominerade, gymnasieutbildningarna. Dock kvarstår det att övergångsfrekvensen från 

nästan alla program är högre för kvinnor än för män. Hösten 2007 var antal sökande, som helt 

saknade tidigare högskolestudier, till högskolan 60 procent kvinnor och 40 procent män 

(Högskoleverket, 2008). 

Personer som börjar studera vid högskola är fler med föräldrar som är högutbildade än de som 

kommer från ett hem med lågutbildade föräldrar. På ämnesområden medicin-odontologi 

märks en tydlig skillnad, med 48 procent som har högutbildade föräldrar. Stora andelar med 

elever från hem med högutbildade föräldrar fanns även på utbildningarna till arkitekt, 

psykolog, jurist, tandläkare och civilingenjör. Lägst är det på undervisningsområdet, med 20 

procent med högutbildade föräldrar. De högskolestuderande som har föräldrar med en 

förgymnasial utbildning är liten på alla ämnesområden, mellan 2 och 7 procent 

(Högskoleverket, 2011). 

SCB (2010) utför vartannat år en enkätundersökning av studieintresset för att börja på högre 

utbildning och under flera år har resultaten varit detsamma, nämligen att fler kvinnor än män 
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planerar att påbörja högre utbildning inom de närmsta tre åren. Det finns ett samband mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå och barnens val att studera vid högskola/universitet. De som har 

föräldrar med forskarutbildning påbörjar 86 procent sina studier vid högskola/universitet innan 

26 års ålder och sedan minskar det med föräldrarnas utbildningsnivå. Endast 22 procent av 

barnen till föräldrar som saknar gymnasieutbildning påbörjar en högre utbildning, men oavsett 

utbildningsnivå så påbörjar fler kvinnor än män en högre utbildning (SCB, 2010:1). De 

ungdomar som inte väljer att studera vid högskola/universitet anger som främsta anledning att 

de är skoltrötta eller att de vill ut i arbetslivet. Det är främst pojkar som vill arbeta istället för 

att studera vidare på högskola/universitet. Det som är intressant är att nästan inga flickor har 

angett att de har ”tillräcklig med utbildning” som anledning att inte studera vidare, utan det är 

i främst pojkar som anser att de tillräckligt med utbildning (SCB, 2010:2). Redan på 

grundskolan märks en tydlig skillnad mellan könen vid valet av program i gymnasieskolan. 

Pojkar väljer i större utsträckning yrkesförberedande utbildningar och fler flickor väljer 

studieförberedande program. Redan där är flickor mer förberedda för fortsatta studier på 

högskola och universitet (SCB, 2010:1). Det finns ett stort intresse av att studera utomlands 

och ända sedan början av SCB:s undersökningar har intresset för utlandsstudier varit aningen 

större bland kvinnor än män. I SCB:s beräkningar fram till år 2030 visar på att kvinnorna 

fortsätter att ta mer plats på de traditionellt manligt dominerade eftergymnasiala utbildningarna, 

och männen kommer inte i lika stor utsträckning öka inom de traditionellt kvinnodominerade 

utbildningarna. År 2030 antas 51 procent av kvinnorna ha en eftergymnasial utbildning och 

männen 36 procent. Däremot kommer de som har den gymnasiala utbildningen som högsta 

utbildning öka bland männen från 47 procent år 1990 till 50 procent år 2030. För kvinnorna 

kommer den att sjunka från 47 procent år 1990 till 40 procent år 2030 (SCB, 2010:1).  
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2. Teoretisk referensram 

Teorierna i denna studie är relevanta för att kunna analysera resultatet av enkäterna och svara 

på studiens frågeställningar. Begreppet ungdomar är ett komplext begrepp med sociala, 

psykologiska och biologiska aspekter. Ungdomarnas utvecklingsprocess från ungdom till att bli 

vuxen genom fyra nyckelövergångar behandlas kortfattat. Att definiera begreppet ungdom 

innebär även att förstå var ungdomar befinner sig i livet och vad som kan påverka deras 

inställning till högre utbildning. Social bakgrund är en av bakgrundsfaktorerna och en diskussion 

av klassbegreppet och familjens klasstruktur berörs. Ungdomars sociala identitet behandlas och 

relateras till social klass och genus. Kön är också en av studiens bakgrundsfaktorer och tillämpas 

utifrån ett genusperspektiv. Genus är ett socialt konstruerat begrepp som ger ”kön” en riktning 

åt något håll och som innebär att manligt och kvinnligt är en social och kulturell tolkning. 

Genussystemet och genusklyftan tas upp i relation till skola och arbetsliv. Social snedrekrytering 

handlar om snedfördelningen av kön och klassbakgrund inom den högre utbildningen. 

Bernsteins språkliga koder tjänar som en del i förklaring till varför vissa barn anpassar sig till 

skolans språk och formella krav lättare och varför andra barn har det svårare i skolan. Bourdieus 

kapitalteori är intressant för denna studie eftersom det förklarar varför det finns en skillnad i 

värden, tillgångar eller resurser bland människor och på vilket sätt det påverkar deras inställning 

och val av fortsatta studier vid högskola/universitet. Reproduktionen av sociala strukturer och 

samhällsklasser är relevant för denna studie för att kunna förstå den process som gör att barn 

från arbetsklasshem själva blir arbetare som vuxna, och barn från akademikerhem själva blir 

akademiker. 

2.1 Ungdomar 

Att vara ungdom är en fas mellan barn och vuxen och det finns ingen exakt ålder som kan 

anges när en individ är ungdom. Att ge en känslomässig/psykologisk definition av begreppet 

ungdom är en period då ”(---) utvecklar individen sin självbild och identitet” (Flyghed et. al, 

2001:13), och det sker mellan ungefär 11 års ålder till drygt 20 år. Det finns även en social 

definition och är en period då ”(---) den unge frigör sig från sin familj och växer in i en 

gemenskap med jämnåriga” (Flyghed et. al, 2001:14). Ungdomarnas väg till att bli vuxna är 

inte lika klart idag som tidigare. Ungdomars val påverkas inte i lika hög grad av familjen och 

deras levnadssätt och värderingar som förut. I stället finns en yttre påverkan från sociala nätverk 

och massmedia som ger ungdomar en annan omvärldsbild. Att vägen till att bli vuxen har 

blivit mer oklar beror även på att ungdomars möjligheter och val av studier, boende, resor, 

identiteter etc. har ökat betydligt. Utvecklingsprocessen mot att bli vuxen sker i förhållande till 

de förväntningar som finns på individen, och vuxen blir ungdomarna när de vet vilka 

förväntningarna är och sedan kan uppfylla dem (Waara, 1996). Att kunna uppfylla dessa 

förväntningar har fördröjts på grund av att ungdomar har svårt att flytta hemifrån och försörja 

sig själv på grund av längre skolgång och svårigheter som ung att få arbete. Det finns även en 

kulturell definition av begreppet som innebär att ungdomar ”(---) agera på ett visst sätt, lägger 

till sig med en ”stil” som avgränsar dem från vuxenvärlden och andra ungdomar” (Flyghed et. 

al, 2001:15). Den officiella definitionen av begreppet ungdom är den ålder som individen 

betraktas som vuxen vad gäller rättigheter och ansvar. I Sverige är den myndighetsåldern 18 år 

(Flyghed et. al, 2001:15). Vägen för en ungdom till att bli vuxen, det så kallade 

vuxenblivandet, går ungdomar genom fyra nyckelövergångar. En är att gå från att vara 
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ekonomiskt beroende till att försörja sig själv, som innebär att börja studera och/eller arbeta. 

Den andra är att gå från att bo med sina föräldrar till att skaffa ett eget boende och att på egen 

hand ta ansvar över sin vardag. En tredje är att bilda familj och skaffa barn (Jakobsson, 

1995:62) och en fjärde är ett ”gradvist införskaffande av medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter” (Czaplicka, 1993:103). Ungdomars förhållningssätt till utbildning, om de tänker 

fortsätta till högre utbildning efter gymnasium eller försöka få ett arbete är således nära 

förknippat med att etablera ett självständigt liv och ”vuxenhet”. 

2.2 Social bakgrund 

Lena Karlsson (2005) skriver i sin avhandling ”Klasstillhörighetens subjektiva dimension. 

Klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor” om klassbegreppet som en objektiv och 

subjektiv kategori. Hon menar att de är starkt relaterade till varandra där den objektiva 

klasstillhörigheten är den grundläggande och i sin tur påverkar den subjektiva 

klasstillhörigheten. Det objektiva klassbegreppet är en indelning av individer på grund av deras 

yrke och position i arbetslivet. Det är den faktiska klasstillhörigheten. Det subjektiva 

klassbegreppet är den klass individer själva anser sig tillhöra. Begrepp som Lena Karlsson 

(2005:10) använder sig av för att förklara det subjektiva klassbegreppet är ”klasskänsla, 

egenupplevd klass och klassidentifiering”.  

Social identitet är en del av vår identitet och det handlar om att känna samhörighet och 

identifiera sig med olika grupper eller kategorier. Varje grupp och kategori som en individ 

identifierar sig med bildar var för sig en gruppidentitet och tillsammans blir det den sociala 

identiteten. Att tillhöra en kategori kan vara frivillig och icke-frivilligt som till exempel kön, 

ålder, etnicitet, klasstillhörighet. Skillnaden mellan den sociala identiteten och den privata 

identiteten är att den sociala förenar oss med andra människor och vår privata är det som skiljer 

oss åt från andra. Vår klassidentitet är en del av den sociala identiteten och inte den personliga 

identiteten, även om dessa påverkar och flyter ihop med varandra (Karlsson, 2005).  

I många familjer finns en blandad klasstillhörighet, exempelvis med en av föräldrarna i en 

högre tjänstemannaposition och den andra har ett arbetarklassjobb, och därför är det rimligt att 

beskriva klasstrukturen med utgångspunkt i familjen som helhet. Att se till familjens 

klasstruktur gör att klassbestämningen blir mer komplicerad och uppluckrad (Ahrne, 2008). 

Bourdieu menar enligt Ahrne (2008) att uppväxtmiljön har en betydande roll i form av en 

människas habitus. Föräldrarnas yrken och klassposition är en del av vårt habitus, men är inte 

det som avgör vår framtid. 

Med social rörlighet kan människor istället skapa sin egen framtid och göra sin klassresa. I Mats 

Trondmans studie ”Bilden av en klassresa” beskrivs hinder och problem med denna klassresa; 

att gå från arbetarbakgrund till student på högskolan. Studenterna kände ett främlingskap och 

osäkerhet att börja på högskola och den största skillnaden låg i språket, men även i smak av 

litteratur, musik och fritidsvanor (Trondman, 1994). 

Begreppet klass är inte entydigt, utan kräver en mer komplex förklaring. Klassbegreppet tolkas 

och uppfattas på olika sätt hos människor. Begreppet klass kan i ett sociologiskt perspektiv 

förklaras med att inordna individer i olika klasskategorier som baseras på yrkeskategorier. Det 

finns en socialgruppsindelning som används i svensk statistik som kallas för SEI, 
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socioekonomisk indelning. Det är ett sammansatt mått för att ta in olika dimensioner som kan 

förklara innebörden i begreppet social klass. SEI baseras på yrke, typ av produktion/sektor, 

företagstyp och organisationstillhörighet. Utifrån dessa krav fördelas de in i olika grupper, 

vilket är åtta grupper: arbetare är två nivåer, tjänstemän fem och företagare tre. De som inte 

förvärvsarbetar delas in i studerande, hemarbetande och pensionärer (Giddens, 2007). 

2.3 Genus 

Genus är ett socialt konstruerat begrepp som ger ordet en värderande riktning åt något håll. 

Som Simone de Beauvoir konstaterade i ”Det andra könet” (1949) så föds man inte till 

kvinna, man blir det. Det är inte bara en biologisk distinktion, utan en social och kulturell 

tolkning av vad manligt och kvinnligt är (Chancer et. al, 2009). En central utgångspunkt i 

kvinnoforskningen är frågan varför kvinnor generellt, geografiskt och historiskt sett, har ett 

socialt lägre värde än män. Enligt Hirdman handlar genus om det vi ser och det vi inte ser, om 

man och kvinna och om alla de föreställningar som bildas kring kön. Genussystemet kan 

beskrivas som en ordningsstruktur av kön, inom detta begrepp har Hirdman urskilt två 

bärande principer: den ena är dikotomin (isärhållandet) som innebär en segregering av könen, 

det vill säga att det kvinnliga och manliga inte ska blandas. Den andra principen är hierarkin, 

att det är mannen som är norm och kvinnan står för det generellt underordnade. En 

segregering av könen är en förutsättning för kvinnornas underordning. Dessa principer finns 

överallt i samhället, ordningen av människor i genus är ett fundament för de politiska, sociala 

och ekonomiska ordningarna. Utifrån tänkandet att mannen är norm blir det tydligt att 

könsordningen även är en maktordning. Hirdman anser att detta genusskapande är 

föreställningar som lagrats historiskt och geografiskt och att de förs vidare från generation till 

generation. Vi alla, både kvinnor och män, är med och skapar denna genusordning, oftast helt 

omedvetet. Segregeringen, det vill säga relationen mellan män och kvinnor i genussystemet 

beskrivs genom begreppet genuskontrakt. Genuskontrakt är en kulturell ordning som finns i 

alla samhällen, det är föreställningar om hur relationen mellan könen ska vara (Hirdman, 

1988).  

Genusklyftan som finns i skolvärlden kan bero på skillnader i inlärningsstil mellan pojkar och 

flickor. Flickorna mognar fortare än pojkar och de är ofta mer disciplinerade och motiverade 

än pojkarna i skolan. Detta visar sig genom att flickor använder sina verbala färdigheter med 

varandra och pojkarna umgås med andra pojkar på ett mer handlingsinriktat sätt som 

exempelvis idrott, tv-spel och annan fysisk aktivitet, samt beter sig mer störande på 

lektionerna. Dessa beteenden förstärks utav läraren genom att ge pojkarna mer 

uppmärksamhet, om än negativ, för att lugna och tygla ner dem (Giddens, 2007). Sen finns det 

en tydlig ”antipluggkultur” hos pojkar som går emot skolans regler och normer. Denna kultur 

passar inte in i skolan och därför kan de känna att de inte passar in i skolans värld (Willis, 

1991). 

Trots att flickor och pojkar växer upp med samma klassbakgrund kan kön forma en människas 

handlingar och livschanser. Kön spelar en roll i vilken position en individ hamnar i olika 

organisationer i samhället. Männen har ofta större tillgång till resurser, makt och status på 

grund av könsarbetsdelningen. Kvinnorna intar ofta andra positioner än män och de olika 

positionerna rangordnas med kvinnan som underordnad mannen (Abrahamsson, 2009). I 



15 

 

”Finns det ett glastak för kvinnor?” (1998) av Meyerson & Petersen så kommer de emellertid 

fram till att det faktiskt finns ett glastak2 för kvinnor, men att det inte bara beror på 

diskriminering utan att toppbefattningarna kräver en annan sorts utbildning än det kvinnor 

oftast väljer, exempelvis ingenjörsutbildningar. 

2.4 Social snedrekrytering 

Kvinnodominansen är tydlig inom grundutbildningarna, men desto högre upp studenterna 

kommer i studierna desto lägre andel kvinnor. Männen är i majoritet bland professorerna. 

Förutom att det finns en skillnad hur länge individer läser så finns det en könsuppdelning i vad 

män eller kvinnor läser; fler män läser teknikorienterade ämnen och kvinnor läser mer 

humanistiskt och socialt inriktade ämnen (Högskoleverket, 2008). Den sociala 

snedrekyteringen handlar om att det är färre från arbetarklassen som läser vid högskolan och 

fler från de högre socioekonomiska grupperna. Människor från arbetarklassen är 

underrepresenterade på högskola och universitet, 2005/2006 var andelen med arbetarbakgrund 

38 procent. Den sociala snedfördelningen märks tydligt på de så kallade prestigeutbildningarna, 

2005/2006 påbörjade 57 procent från högre tjänstemannahem läkarlinjen mot åtta procent från 

arbetarhem. De som har arbetarklassbakgrund väljer oftare utbildningar inom social omsorg 

och yrkesutbildningar. De som fortsätter med en forskarutbildning kommer oftast från 

tjänstemannahem, hela 46 procent, och att jämföra med fem procent från arbetarhem. Det är 

också här männen ökar i antal mot för kvinnorna, oavsett social bakgrund (Giddens, 

2007:527). Enligt Eriksson & Jonsson (2002:215-216) fortsätter den sociala snedrekryteringen i 

Sverige på grund av uppväxtmiljön i familjen där föräldrarnas utbildning, klass och inkomst 

spelar en tydlig roll i barnens inställning till högre utbildning. 

2.5 Bernstein: språkliga koder 

Bernstein menar att barn med olika sociala och ekonomiska bakgrunder har också olika 

språkliga koder. Den begränsade (restricted) koden innebär att individer tar vissa normer och 

värderingar som givna och därför behöver de inte uttrycka dem i språket. Föräldrarna har en 

tendens att uppfostra sina barn på ett mer direkt sätt genom att inte förklara varför det är på ett 

visst sätt eller varför de inte får göra vissa saker. Språket passar bättre i konkreta upplevelser och 

innehåller mycket pronomen och få substantiv.  Barn som har en utarbetad (elaborated) kod har 

enligt Bernstein föräldrar som använder sig mer ofta av förklaringar och beskrivningar i sina 

samtal med barnen. Varför de gör som de gör och varför de har vissa regler osv. Språket är 

kontextoberoende och använder mer substantiv och färre pronomen. Bernstein menar att den 

begränsade koden är mer vanlig hos barn från arbetarklassen än hos barn från medelklassen 

(Bernstein, 1975). När arbetarklassbarnen och medelklassbarnen börjar skolan så har de barn 

som har en utvecklad kod lättare att anpassa sig till skolans språk och formella krav. De som 

har en begränsad kod upplever många gånger att de har det svårare i skolan eftersom deras sätt 

att hantera språket inte passar med språket som används i skolan. Dessa barn får också möta den 

utvecklade koden mer ofta först när de börjar i skolan (Bernstein, 1983).  

 

                                                           
2 En term som introducerades av två journalister i Wall Street Journal 1986. Termen tolkas som att kvinnor 
diskrimineras av arbetsgivare vid befordran och vid rekrytering till befattningar med viss typ av karriärutveckling 

(Meyerson et. al, 1998). 
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2.6 Bourdieus kapitalteori 

Bourdieus begrepp kapital handlar om värden, tillgångar eller resurser som antingen är av 

symbolisk eller ekonomisk art (Broady, 1998). 

Det symboliska kapitalet är ett generellt begrepp och är ”det som erkännes” (Broady, 1998:6), 

vilket betyder att kapitalet blir symboliskt först när det erkänns av sociala grupper som 

värdefullt. Det kan vara examina, titlar, vetenskapliga arbeten, konstverk etc. Det behövs andra 

människor som förstår vad en examen har för värde för att det ska få ett värde. Symboliskt 

kapital är således inte ett individuellt erkännande (Broady, 1998). 

Det kulturella kapitalet sorteras in under det symboliska kapitalet och är människans förmåga att 

exempelvis kunna uttrycka sig kultiverat i tal och skrift, har en ”finare” examina, förtrogenhet 

med finkulturen. Det kulturella kapitalet är inte helt statiskt, utan kan förändras: den kan öka 

med bl.a. utbildning eller minska och till och med förlora sitt värde genom ”inflation”; 

exempelvis genom att antalet utbildade inom samma område ökar. Mängden av kulturellt 

kapital är ett arv som överförs mellan generationer som sättet att tala, attityder, färdigheter. 

Vissa ärver en större mängd kulturellt kapital än andra, men eftersom kapitalet är föränderligt 

så bestäms den av den fortsatta livsbanan. Det kulturella kapitalet är således tillgångar som både 

är något nedärvt och förvärvat. I ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg” 

(1998) menar Broady och refererar till Bourdieu att skolan är ett viktigt redskap för att skapa 

jämlikhet mellan människor från olika klasser och det sker genom att människan får tillgång till 

kulturen genom utbildning: ”ingen institution kan ersätta Skolan när det gäller att ge så många 

som möjligt tillgång till kulturen i alla dess former” (Les héritiers, 1964, p. 92, not 1.) (Broady, 

1998:10). 

Ekonomiskt kapital är ”materiella tillgångar och kännedom om ekonomins spelregler” (Broady, 

1998:14) och det sociala kapitalet är tillgångar såsom släktband, nätverk, kontakter. Trots ett 

kulturellt kapital i form av en aktningsvärd examina är det inte säkert att det leder till en 

uppsatt position utan ett socialt kapital som ”kontakter”. Det sociala kapitalet är inte fast 

förankrat i titlar, materiella tillgångar eller texter, utan finns i de band som förenar individer i 

en grupp med varandra (Broady, 1998). 

Habitus är det system av dispositioner som påverkar en individs sätt att handla, tänka och 

orientera i samhället. Detta system av dispositioner, habitus, har individen fått lära sig under sin 

uppväxtmiljö i familjen och i livet som individen ditintills levt. Habitus kan förändras under 

individens livstid och är alltså inget som är statiskt.  

 

”Skillnader mellan människors habitus kan därmed relateras till sammansättningen hos deras nedärvda 

eller förvärvade kapital. Omvänt kan studiet av habitus förklara att människor hanterar sina 

kapitalinnehav på skilda sätt: människors habitus styr deras sätt att investera, ackumulera eller konvertera 

kapital, och en viss habitus kan under bestämda omständigheter, om ”efterfrågan” föreligger, fungera som 

kapital” (Broady, 1998:17).  

 

Ett habitus kan återskapa de sociala strukturerna som existerar i samhället på grund av att 

habitus härleds till individens uppväxtmiljö och sedan styr individens föreställningar och 

handlande i och om samhället. Individens habitus är som tidigare sagt inte statiskt utan 
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individen kan många gånger själv påverka sitt habitus genom mängden kapital och hur dess 

sammansättning kan se ut (Karlsson, 2005).  

2.7 Social och kulturell reproduktion 

Reproduktionsbegreppet avser ”hur samhällets sociala och kulturella ordning återskapas, 

framför allt genom den vuxna generationens socialisering av barn och ungdomar” (Jönsson et. 

al, 1993:23).  Reproduktionen av sociala strukturer och samhällsklasser är särskilt intressant och 

innebär att förstå den process som gör att barn från arbetsklasshem själv blir arbetare som 

vuxna, och barn från akademikerhem själva blir akademiker. För att försöka förstå denna 

reproduktion av sociala positioner i samhället studeras överföringen av kulturellt kapital. I 

barnens uppväxtmiljö grundläggs och överförs det kulturella kapitalet, som avser tillångar som 

”språkbruk, kunskaper, erfarenheter, värderingar, sätt att uppfatta och tänka, att tala och röra 

sig, det vill säga ett slags kulturell kompetens med vars hjälp individen praktiskt kan bemästra 

tillägnandet av den legitima kulturen och den högre utbildningen” (Jönsson et. al, 1993:24).  

Ungdomar kan uppleva en kulturell skam som kan ta uttryck i en känsla av ”vi” och ”dom”. 

De känner att de inte har det rätta språket, den rätta smaken eller värderingar (Jönsson et. al, 

1993).  
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3. Metod och genomförande 

3.1 Enkätundersökning 

Eftersom undersökningen handlar om ungdomars inställning till högre utbildning och på vilket 

sätt kön, social bakgrund och geografiskt område påverkar deras attityder, förutsätter det att 

kunna visa samband mellan dessa variabler, samt generella mönster bland ungdomar med 

avseende på hur de ser på högskoleutbildning. Med detta i åtanke valdes en kvantitativ metod 

som forskningsdesign eftersom data behövs om ett större antal ungdomar. Data har samlats in 

genom en enkätundersökning som har gått ut till ett stort antal ungdomar i Norrbotten. 

Enkäter är ett bra mätinstrument eftersom det når ut till många respondenter och ger ett stort 

underlag till undersökning och resultatet kan appliceras på den större populationen ungdomar i 

Sverige. Bearbetningen av materialet har gjorts i SPSS version 20.0. För att bearbeta materialet 

har korstabeller använts för att analysera kombinationerna på de valda variablerna. I 

korstabellerna har två eller flera variabler ställts mot varandra för att göra en jämförelse och se 

om de påverkar varandra. Ett chi2-värde har tagits fram, som tar sin utgångspunkt i 

avvikelserna mellan observerade och förväntade frekvenser i varje cell, för att undersöka 

styrkan i sambanden mellan variablerna. (Metodpraktikan, 2007). Uppsatsen är av deskriptiv 

karaktär då den ämnar beskriva vad ungdomar i Norrbotten har för inställning till högre 

utbildning. Med deskription innebär det att fakta samlas in och kategoriseras och sorteras för 

att få fram vetenskaplig data. Under processen gång måste ett urval ständigt göras med hjälp av 

syftet med uppsatsen. Valet av metod hjälper forskaren att på ett vetenskapligt sätt ta sig an och 

behandla ämnet (Ejvegård, 2000). Studiens material bygger på kvantitativ data som har samlats 

in och bearbetats under år 2007.  

Frågorna i enkäten är redan bestämda på förhand och därför ställs samma frågor till ett stort 

antal människor. Med hjälp av statistiska verktyg kan sedan materialet analyseras. I enkäter kan 

frågorna vara öppna eller fasta (Halvorsen, 1992).  

Enligt Knut Halvorsen ”Samhällsvetenskaplig metod” (1992:88) så är fördelen med öppna 

frågor att: 

1. ”de ger möjlighet att blottlägga bristande kunskaper, missförstånd och oväntade 

föreställningsramar; 

2. de suggererar inte respondenten att svara; 

3. det liknar mer ett vanligt samtal och påtvingar inte respondenten formuleringar och 

ord som kan upplevas som främmande”. 

Fördelen med fasta frågor är att: 

1. ”de underlättar intervjuarbetet och kodningen av svaren, 

2. frågorna får en klarare precisering när det föreligger svarsalternativ; 

3. möjligheterna blir större att jämföra svar från olika respondenter: 

4. de hjälper respondenten att minnas”. 

Intervjun i ett enkätmaterial är strukturerad när frågorna och registreringen av svaren sker på 

ett systematiskt sätt (Halvorsen, 1992). Intervjufrågorna i enkäten har varit strukturerad och 

registreringen av svaren har skett på ett systematiskt sätt i statistikprogrammet SPSS. 
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Enkätfrågorna för denna undersökning var både öppna och fasta. Öppna frågor för att inga 

missförstånd skulle uppstå eller för att påverka respondenten till att svara, samt fasta frågor för 

att underlätta intervjuarbetet och kodningen av svaren, få en klarare precisering och göra det 

lättare att jämföra svaren från alla respondenter. 

3.2 Urval och datainsamling 

De data som är underlag för denna undersökning består av ett enkätmaterial som skickades ut 

från LTU hösten 2006 till 1177 elever i årskurs 9 och tredje års gymnasister i Norrbottens län. 

Både SCB och Högskoleverket kommer löpande ut med rapporter kring ungdomar och deras 

studieplaner som är riksrepresentativt för Sverige. De slutsatser som kan tas omfattar i bästa fall 

län, kön och social bakgrund bland ungdomar relaterat till deras studieplaner. När det gäller 

ungdomarnas studieplaner i olika kommuner med hänsyn kön och social bakgrund måste ett 

urval finnas som är representativt för respektive kommun och tillräckligt stort för att kunna 

göra analyser som gör det möjligt att beakta nämnda bakgrundsfaktorer. Det är därför relevant 

att i den här studien undersöka hur ungdomars studieplaner och inställning till högre studier 

ter sig i Norrbotten eftersom länet har en social, geografisk och ekonomisk struktur som är 

tämligen annorlunda och som sannolikt är av betydelse för ungdomars studieplaner. 

Norrbottens län har i denna studie även delats in i fyra områden: inlandet, östra Norrbotten, 

malmfälten och fyrkanten för att undersöka om det geografiska området påverkar inställningen 

till högre studier. I inlandet utgör ungdomarna 91 flickor och 76 pojkar, i östra Norrbotten 

var det 100 flickor och 92 pojkar, malmfälten 44 flickor och 41 pojkar och i fyrkanten 184 

flickor och 149 pojkar (se vidare under avsnitt 5 ”Analytiska utgångspunkter”). 

3.3 Etik 

Forskning är viktig för samhället, men det finns krav på denna forskning. Den ska hålla hög 

kvalitet och inriktas på väsentliga frågor. Forskningskravet innebär ”att tillgängliga kunskaper 

utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” (Codex, 2012:5).  Samtidigt finns 

individskyddskravet som innebär att ”samhällets medlemmar har ett berättigat krav på skydd 

mot otillbörlig insyn (…)”, och de får ”(…) inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning” (Codex, 2012:5). Individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra 

grundläggande krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i studien vad som är syftet 

med forskningen, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan, samt att allt material som samlas in kommer endast användas endast forskning 

(Codex, 2012). Enkäten som är underlag för denna studie uppfyllde informationskravet. 

Med samtyckeskravet innebär det att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan, 

men även hur länge och på vilka villkor de ska delta. Om deltagaren väljer att avbryta sin 

medverkan ska det inte leda till några negativa konsekvenser. Det bör inte heller finnas något 

beroendeförhållande mellan forskaren och deltagare (Codex, 2012). Enkäten som är underlag 

för denna studie uppfyllde samtyckeskravet. 

 



20 

 

Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet ska förvaras på så sätt att det är 

praktiskt omöjligt för någon utomstående att komma åt det och att uppgifter om deltagarna 

samt intervjumaterialet ska hanteras på så sätt att det inte kan identifieras utav utomstående 

(Codex, 2012). Enkäten som är underlag för denna studie har förvarats och hanteras enligt 

konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för i forskningssyfte och 

deltagarnas personuppgifter får inte användas för beslut eller åtgärder som innebär en direkt 

påverkan på deltagaren, om inte ett särskilt medgivande har getts av den berörda (Codex, 

2012). Enkäten som är underlag för denna studie har hanterats enligt nyttjandekravet. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Att en undersökning har reliabilitet beror på hur pålitligt och exakt, samt användbart, ett 

mätinstrument och måttenheten har varit. Ett mätinstrument kan vara ett frågeformulär som 

forskaren själv konstruerar och då bör man vara observant med reliabiliteten hos 

mätinstrumentet (Ejvegård, 2003). Enkätmaterialet utgick från LTU hösten 2006 och 

skickades ut till 1177 elever i årskurs 9 och tredje års gymnasister i Norrbottens län.  Antalet 

som besvarade enkäten var 784 elever. Bortfallet var 393 personer vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 67 %. Enkäterna som har används i denna studie har ett bortfall på 33 %. Ett 

vanligt bortfall är på 20-35 procent av analysenheterna (Esaiasson, 2007:210). Bortfallet är inte 

systematiskt, det vill säga att någon särskild kategori inte har svarat på frågorna eller undvikit 

att svara. I förhållande till urvalsramen är andelen flickor som besvarat enkäten större jämfört 

med pojkar. Antalet pojkar är dock tillräckligt stort för att kunna analysera svaren där olika 

egenskaper (variabler och variabelvärden) hos dem kan kombineras. Reliabiliteten i 

mätinstrumentet är således god. Resultatet är även representativt och därför kan en 

generalisering ske till populationen i sin helhet. 

Validitet är kanske det svåraste, men även det mest centrala för den empiriska 

samhällsvetenskapen. Validitet definieras på följande tre sätt: 1) överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi 

mäter det vi påstår att vi mäter (Esaiasson et. al, 2007:63). I denna studie har ett färdigt 

material använts och vissa av frågorna i enkätmaterialet var anpassade för att kunna belysa 

ungdomars studieplaner och dessa frågor har använts för att besvara den här studiens syfte. 

Fördelen med att använda ett färdigt material är att ett stort material har använts. Ett liknande 

material hade inte kunnat användas till denna typ av studie eftersom det inte funnits tid eller 

möjlighet att samla in på grund av den givna tidsramen. Validiteten anses vara god eftersom 

det mäter det som påstås ska mätas, samt att det finns en frånvaro systematiska fel och en 

överenstämmelse finns mellan den teoretiska definitionen och operationell indikator. 
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4. Norrbotten; Arbetsmarknad och utbildning 

4.1 Om länet, geografi, demografi 

Norrbotten är till ytan det största länet och utgör en fjärdedel av Sverige. Det är det enda länet 

i Sverige som har landsgräns mot två länder – Norge och Finland. Här bor cirka 250 000 

människor och de flesta, cirka 170 000, bor i kustområdet i och runt om Luleå.  Norrbotten 

har stora naturtillgångar såsom järnmalm, koppar, skog och vattenkraft. Bland annat så utvinns 

90 procent av Europas järnmalm i länet. I Luleå finns SSAB som är en av världens ledande 

tillverkare av stål. I malmfältens område utgör gruvnäringen basindustrin och LKAB, som har 

järnmalmsbrytning i Kiruna, Malmberget och Svappavaara, är den femte största arbetsgivaren i 

Norrbottens län. Även Aitik gruvan finns i området som ligger söder om Gällivare, som är 

Europas största koppargruva (Länsstyrelsen, 2010). På LKAB arbetar 85 procent män och 

resten är kvinnor (LKAB, 2012.) Skogsnäringen är stor i Norrbotten och det finns tre massa- 

och pappersindustrier i länet varav två ligger i Piteå och ett i Kalix. Länet har 20 

vattenkraftverk som producerar 11 procent av Sveriges totala elproduktion. Den areella 

näringen är det som skapar mest antal arbetsställen i Norrbottens län och i jämförelse med riket 

i sin helhet skapar den areella näringen i Norrbotten stort antal arbetsställen. Turistbranschen 

är också stor och där arbetar fler kvinnor än män och det är främst i Haparanda, Arjeplog och 

Kiruna kommun där det är fler kvinnor som arbetar med turismen (Länsstyrelsen, 2010). I 

Norrbottens län finns totalt 32 samebyar och nio av tio renägare finns i Norrbotten (Samer, 

2005) I Luleå finns Skandinaviens nordligaste tekniska universitet och har ungefär 12 000 

studenter. Universitetet erbjuder även andra kommuner i regionen anpassade utbildningar, de 

finns förutom i Luleå också via campus i Skellefteå, Piteå och Kiruna. Det är fler kvinnor än 

män som har högskoleutbildning, både i Sverige och i Norrbotten.  År 2008 hade 37 procent 

av kvinnorna i Norrbotten en eftergymnasial utbildning och männen 26 procent 

(Länsstyrelsen, 2010).  

Karta över Norrbottens län, hämtad från regionfakta, 2012. 
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Tabell 1. Förändring av folkmängden 2010-2011 

     Kommun/Region Antal Förändring 2010-

2011 
2010 2011 Antal Procent 

Arjeplog 3 161 3 114 -47 -1,5 
Arvidsjaur 6 529 6 494 -35 -0,5 
Boden 27 471 27 643 172 0,6 
Gällivare 18 425 18 326 -99 -0,5 
Haparanda 10 059 10 041 -18 -0,2 
Jokkmokk 5 170 5 119 -51 -1,0 
Kalix 16 740 16 591 -149 -0,9 
Kiruna 22 944 22 967 23 0,1 
Luleå 74 178 74 426 248 0,3 
Pajala 6 282 6 270 -12 -0,2 
Piteå 40 892 40 942 50 0,1 
Älvsbyn 8 335 8 253 -82 -1,0 
Överkalix 3 611 3 549 -62 -1,7 
Övertorneå 4 812 4 810 -2 0,0 
Norrbottens län 248 609 248 545 -64 0,0 
Riket 9 415 570 9 482 855 67 285 0,7 
Källa: Statistiska centralbyrån (hämtat från regionfakta, 2012) 

 

Under 2011 ökade kommunerna Boden, Luleå och Piteå sin befolkning. Minskade mest 

gjorde Överkalix kommun med -1,7 procent. Länets folkmängd minskade med 64 personer 

under året och rikets folkmängd ökade med 0,7 procent. 

4.2 Arbetsmarknaden 

Den areella näringen för hela Norrbotten ligger över genomsnittet i jämförelse med riket. Där 

den areella näringen är som störst är i Pajala, Överkalix, Övertorneå och Arvidsjaur. 

Industrinäringen ligger en aning under genomsnittet i jämförelse med hela riket, och 

industrinäringen är som störst i Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Gällivare och Älvsbyn. I alla 

kommuner i Norrbottens län ligger tjänstenäringen en bra bit under genomsnittet för riket, 

men det är ändå i Luleå, Boden, Haparanda och Piteå som tjänstenäringen är som störst i 

Norrbotten (se bilaga 2: tabell 1). 

De fyra största arbetsgivarna ligger i fyrkanten och den femte största arbetsgivaren, LKAB, har 

sin huvudverksamhet i malmfälten. På sjätte plats kommer Försvarsmakten som finns i Luleå, 

Boden, Kiruna och Arvidsjaur, med den största andelen anställda vid F21 i Luleå 

(Försvarsmakten, 2012) (se bilaga 4: tabell 3). 

 

Flest kvinnor arbetar inom vård och omsorg, utbildning, hotell- och restaurangverksamhet, 

samt finans- och försäkringsverksamhet. Inom kulturella och personliga tjänster, handel, 

offentlig förvaltning och försvar och företagstjänster är det en ganska jämn fördelning mellan 

könen. Flest män arbetar inom byggverksamhet, energiförsörjning, tillverkning och utvinning, 

transport och magasinering, areell näring, samt fastighetsverksamhet och information och 

verksamhet (se bilaga 3: tabell 2). De arbeten där mest män arbetar har de flesta en gymnasial 

utbildning och yrkena kräver oftast inte en högskoleutbildning. För kvinnor som arbetar inom 

vård och omsorg beror det på vad de arbetar som, är du sjuksköterska krävs 

högskoleutbildning och för vårdbiträde räcker det med en gymnasial utbildning. Inom 
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utbildningsområdet som lärare eller forskare behövs en eftergymnasial utbildning (se bilaga 5: 

tabell 4). Trots att fler kvinnor studerar och har högre genomströmning vid 

högskola/universitet än män så tjänar kvinnor genomgående mindre än män både i 

Norrbottens län och i riket (se tabell 6: tabell 5). 

Det är fler män än kvinnor som är arbetslösa i riket och så även i Norrbotten. Störst 

arbetslöshet bland kvinnor är de som bor i Jokkmokk och Haparanda kommun och bland 

männen är det i Haparanda, Älvsbyn och Överkalix kommun. Den största skillnaden finns i 

Överkalix kommun där fler män än kvinnor är öppet arbetslösa. Lägst arbetslöshet finns i 

Kiruna kommun, med fler kvinnor som är arbetslösa än män.  

 

Tabell 2. Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011. Årsmedeltal. 

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med befolkningen i samma ålder. 

     Kommun/Region Kvinnor Män 

Antal Andel 

(%) 

Antal Andel 

(%) 

Arjeplog 36 4,0 43 4,3 

Arvidsjaur 64 3,6 84 4,2 

Boden 302 3,6 310 3,5 

Gällivare 191 3,6 197 3,2 

Haparanda 120 4,2 179 5,6 

Jokkmokk 68 4,5 65 4,0 

Kalix 180 3,9 221 4,3 

Kiruna 186 2,7 166 2,2 

Luleå 887 3,8 915 3,6 

Pajala 59 3,8 88 4,7 

Piteå 389 3,1 434 3,3 

Älvsbyn 88 3,8 133 5,2 

Överkalix 31 3,3 54 5,1 

Övertorneå 50 3,9 74 4,9 

Norrbottens län 2 650 3,6 2 962 3,7 

Riket 97 408 3,3 

 

109023 3,6 
 

Källa: Arbetsförmedlingen (hämtat från regionfakta, 2012) 

 
      

4.3 Utbildning och högskola 

Av kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Norrbottens län har 39,8 procent någon form av 

eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel av männen i länet är 27,7 procent. 

Riksgenomsnittet ligger högre än i Norrbottens län för både män och kvinnor med 43,7 

procent för kvinnor och 34,7 procent för män (Regionfakta, 2012). 
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Tabell 3. Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2011 i Norrbottens län. Procent. 

 

(Hämtat från regionfakta, 2012) 

Tabell 4. Påbörjat högskolestudier inom 3 år efter gymnasiet 2007/2008 i 

Norrbottens län. Procent. 

 

(Hämtat från regionfakta, 2012) 

Andel övergångar till högre studier inom tre år bland de som avslutat gymnasiet 2007/08 är 

högst i Arjeplog kommun där 59,1 procent började högskola/universitet. Lägst är andelen 

övergångar i Haparanda kommun med 30,7 procent. Genomsnittet för riket är 43,9 procent 

och för Norrbottens län är 39,4 procent. Männen i östra Norrbotten är de med lägsta andel att 

gå vidare till högskolestudier tre år efter avslutade gymnasiestudier, förutom i Kalix kommun 

som istället har näst flest män som går vidare till studier i Norrbottens län. Det är i Arjeplog 

kommun som det är högst andel män. För kvinnor är det flest från Övertorneå kommun som 
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går vidare till högre studier, tätt följt av Arjeplog kommun. Kvinnorna från Arjeplog och 

Övertorneå kommun ligger högt över genomsnittet både i Norrbottens län och i riket. Det är 

betydligt fler kvinnor från alla kommuner i Norrbottens län än män som påbörjar 

högskolestudier inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier. 

Sammanfattningsvis visar det att det är en negativ folkökning i glesbygdskommunerna, men en 

ökning i fyrkantenområdet och Kiruna kommun. Det är även en större arbetslöshet i länet än i 

riket. De fyra största arbetsgivarna, som är främst arbeten inom tjänstenäringen, är 

koncentrerade till fyrkanten och det är även i det området som de flesta i Norrbotten bor. 

Arbetsmarknaden är relativt könsuppdelad med flest kvinnor inom vård och omsorg och inom 

utbildningsområdet och flest män inom bygg- och energiverksamhet, tillverkning, transport 

samt areella näringar. I alla kommuner i Norrbottens län så tjänar kvinnor mindre än män och 

ändå är utbildningsnivån högre bland kvinnorna än bland männen; det är fler kvinnor än män 

som har en eftergymnasial utbildning. Det är även betydligt fler kvinnor i samtliga kommuner 

i länet som har påbörjat högskolestudier inom tre år efter gymnasiet. Det är i östra Norrbotten 

som flest människor arbetar inom den areella näringen, som är mansdominerad, och den 

kräver inte mer än en gymnasial utbildning. Det är även i östra Norrbotten som det är lägst 

andel män som går vidare till högskolestudier tre år efter avslutade gymnasiestudier. I 

malmfälten är det emellertid fler män i arbete i jämförelse med kvinnorna. Det kan bero på att 

industrinäringen i malmfälten är det som dominerar i området och även den näringen är 

mansdominerad. 
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5. Attityder till högre utbildning bland ungdomar i Norrbotten 

5.1 Analytiska utgångspunkter 

Åtta frågor har valts ut från enkätmaterialet ”Ung i Norrbotten” för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Ungdomarna har indelats i tre olika grupper: kön, geografiskt område och 

social bakgrund. Dessa indelningar har fungerat som en förklaringsmodell för att förklara hur 

de olika variablerna påverkar ungdomarnas inställning till högre utbildning. Enkätmaterialet 

har bearbetats i statistikprogrammet SPSS version 20.0. 

Kön som variabel har valts ut eftersom tidigare studier visar på att det finns en klar skillnad 

mellan kön och högre utbildning. Kvinnor har sedan länge tillbaka dominerat på 

högskola/universitet och det är också större genomströmning av kvinnor på de högre 

utbildningarna (Högskoleverket, 2008:20). Kön är därför en intressant förklaringsvariabel av 

ungdomars inställning till högre utbildning. 

När det gäller social bakgrund så har studier visat att personer som börjar studera vid högskola är 

fler med föräldrar som är högutbildade än de som kommer från ett hem med lågutbildade 

föräldrar (Högskoleverket, 2011). Därför är ungdomars sociala bakgrund en intressant 

förklaringsvariabel till deras inställning av högre utbildning.  

Geografiskt område kan också ha betydelse. Att ha nära till universitet och de högre 

utbildningarna påverkar utbildningsvalen på så sätt att individer har under sin skoluppväxt mött 

universitetsvärlden på något sätt (Lidegran, 2009). Att ha ett universitet eller högskola i sin 

närhet är en viktig faktor att vilja studera vid ett lärosäte (SCB, 2010). I SCB:s undersökning 

(2010) svarade 35 procent att närheten till bostaden var en den främsta anledningen att studera 

vid ett lärosäte. De geografiska områdena har delats in efter den sociala strukturen i regionerna; 

vilka näringar som är typiska, hur befolkningsstrukturen ser ut, livsmönster samt kultur. 

De geografiska områdena som ungdomarna är uppdelade i är: 

Inlandet – innefattar Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur kommun. Typisk näringsstruktur är 

den areella näringen och kännetecknas av små gles- och landsbygdskommuner med många 

samebyar (Länsstyrelsen, 2010). 

Östra Norrbotten – innefattar Haparanda, Pajala, Övertorneå, Kalix och Överkalix 

kommun. Typisk näringsstruktur är den areella näringen och kännetecknas av gles- och 

landsbygdskommuner (Länsstyrelsen, 2010). I Tornedalen, som består av kommunerna 

Haparanda, Pajala och Övertorneå, talas även minoritetsspråket meänkieli. 

Malmfälten – innefattar Kiruna och Gällivare kommun. Typisk näringsstruktur är gruv- och 

industrinäringen samt den areella näringen och kännetecknas som glesbygd med stor landareal. 

Även här finns många samebyar (Länsstyrelsen, 2010). 

Fyrkanten – innefattar Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn kommun. Typisk näringsstruktur är 

industri och tjänstenäringen. De flesta människorna i Norrbottens län bor i kustområdet i och 

runt om Luleå (Länsstyrelsen, 2010). 
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5.2 Att flytta från hemorten 

I enkäten fick ungdomarna en fråga om de tror att de kommer att flytta från sin hemort under 

de närmaste fem åren, och om de trodde sig flytta vad skälet är till det. Denna fråga hade flera 

svarsalternativ och ett av dessa svarsalternativ var att ”de har inte några möjligheter att studera 

vidare på hemorten”. Detta svarsalternativ valdes isolerat ut för denna undersökning. 

Tabell 5. Kön samt geografiskt område och andelen som tror sig flytta från sin 

hemort under de närmaste fem åren på grund av att det inte finns några 

möjligheter att studera vidare på hemorten bland ungdomar i Norrbotten 2006. 

Procent. 

 Kvinna Man 

 Flytt studier Totalt antal Flytt studier Totalt antal 

Inland 56 % 91 30,3 % 76 

Östra Norrbotten 60,0 % 100 38 % 92 

Malmfälten 70,5 % 44 31,7 % 41 

Fyrkanten 33,2 % 184 16,8 % 149 

 

Tabellen visar att överlag är det fler kvinnor än män som tror sig flytta på grund av att det inte 

finns några möjligheter att studera vidare på sin hemort. För kvinnor är det främst de från 

malmfälten, östra Norrbotten och inlandet som kan tänka sig att flytta på grund av studier och 

samma tendens kan även utläsas bland männen, fast de är färre i antal. De lägsta siffrorna är, för 

både männen och kvinnorna, i fyrkanten. Att det är låga siffror i fyrkanten beror troligtvis på 

att LTU finns i närheten och dessa ungdomar behöver inte flytta från sin hemort för att kunna 

studera vidare. Skillnaden mellan könen är tydligast i malmfälten med 70,5 procent av 

kvinnorna som kan tänka sig flytta på grund av studier och 31,7 procent av männen.  
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Tabell 6. Kön samt faderns och moderns yrke och andelen som tror sig flytta från 

sin hemort under de närmaste fem åren på grund av att det inte finns några 

möjligheter att studera vidare på hemorten bland ungdomar i Norrbotten 2006. 

Procent. 

 

De kvinnor som har högst benägenhet att flytta på grund av studier är de som har en mor som 

är mellan tjänsteman och en far som är högre tjänsteman. Bland männen är det de som har en 

far som är högre tjänstemän som kan tänka sig flytta på grund av studier. Den lägsta siffran för 

att flytta på grund av studier, för både män och kvinnor, är de med föräldrar som är lägre 

tjänstemän. Däremot så är siffran hög, lite över hälften av kvinnorna kan tänka sig att flytta på 

grund av studier, där båda föräldrarna är arbetarklass. Det finns inget samband för kvinnor och 

män och som har en mor som är högre tjänsteman. Det kan bero på att svarspersonerna var för 

lite till antal och därför inte tillräckligt för att kunna påvisa ett statistiskt samband. 

  

 Kvinna Man 

 
Flytt studier Totalt antal Flytt studier Totalt antal 

Arbetare, far 52,1 % 167 29,6 % 152 

Arbetare, mor 51,0 % 153 26,4 % 140 

Lägre tjänstemän, far 37,5 % 40 13,6 % 22 

Lägre tjänstemän, mor 37,5 % 40 15,8 % 38 

Mellan tjänstemän, far 43,9 % 57 24,4 % 45 

Mellan tjänstemän, mor 57,9 % 95 36,0 % 75 

Högre tjänstemän, far 56,8 % 37 38,7 % 31 

Högre tjänstemän, mor 43,3 % 30 46,7 % 15 

Övriga, far 46,6 % 118 23,1 % 108 

Övriga, mor 38,2 % 34 24,1 % 29 
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5.3 Att utbilda sig de närmaste tre åren efter gymnasiet 

I enkäten fick ungdomarna en fråga om vad de tror att de huvudsakligen kommer att göra de 

närmaste tre åren efter gymnasiet. De fick välja högst tre alternativ av totalt åtta. De olika 

alternativen var ”söka ett arbete att satsa på för framtiden”, pröva på olika tillfälliga arbeten 

under några år oavsett yrke”, ”söka arbete som kan ge praktik och underlätta vidare studier”, 

”studera vidare minst tre år på universitet eller högskola”, ”studera vidare på enstaka 

högskolekurs eller annan utbildning”, åka utomland ett eller några år”, ”skaffa familj och 

barn”, ”vet inte”. Svarsalternativen kodades om så att de som hade valt att studera vidare minst 

tre år på universitet eller högskola blev kodat till ett och övriga svarsalternativen blev kodat till 

två: övrigt. 

Tabell 7. Kön samt geografiskt område och andelen som ser sig studera minst tre 

år på högskola/universitet de närmaste tre åren efter gymnasiet bland ungdomar i 

Norrbotten 2006. Procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I östra Norrbotten är skillnaden störst med fler kvinnor än män som ser sig studera på 

högskola/universitet de närmaste tre åren efter gymnasiet. Det är även i östra Norrbotten och 

malmfälten som de flesta kvinnorna ser sig studera, tätt följt av inlandet och fyrkanten. Det är 

ingen större skillnad mellan kvinnorna från de olika områdena. Bland männen är andelen högst 

i malmfälten och lägst i östra Norrbotten, men skillnaden är inte nämnvärt stor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kvinna Man 

 Högskola/ 

Universitet 
Totalt antal 

Högskola/ 

universitet 
Totalt antal 

Inland 49,5 % 91 30,3 % 76 

Östra Norrbotten 57,0 % 100 27,2 % 92 

Malmfälten 56,8 % 44 36,6 % 41 

Fyrkanten 48,4 % 184 34,2 % 149 
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Tabell 8. Kön samt faderns och moderns arbete och andelen som ser sig studera 

minst tre år på högskola/universitet de närmaste tre åren efter gymnasiet bland 

ungdomar i Norrbotten 2006. Procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan könen är som störst bland de som har en far som är lägre tjänsteman. För 

kvinnorna ligger siffran högst och för männen lägst. Där både männen och kvinnorna har 

minst benägenhet att studera vid högskola/universitet tre år efter gymnasiet är de som har både 

föräldrar som arbetare. Det finns inget statistiskt samband för de ungdomar som har en mellan 

och högre tjänstemän (båda föräldrarna), samt de som har en mor med ”övrig” klassbakgrund. 

Det beror troligtvis på att klassbakgrund har större betydelse bland pojkar jämfört med flickor, 

vilket verkar vara en tendens i samtliga tabeller där klass är med. 

  

 Kvinna Man 

 Högskola/ 

universitet 
Totalt antal 

Högskola/ 

universitet 
Totalt antal 

Arbetare, far 40,7 % 167 23,7 % 152 

Arbetare, mor 44,4 % 153 22,9 % 140 

Lägre tjänstemän, far 65,0 % 40 22,7 % 22 

Lägre tjänstemän, mor 52,5 % 40 28,9 % 38 

Mellan tjänstemän, far 54,4 % 57 44,4 % 45 

Mellan tjänstemän, mor 56,8 % 95 48,0 % 75 

Högre tjänstemän, far 59,5 % 37 51,6 % 31 

Högre tjänstemän, mor 56,7 % 30 53,3 % 15 

Övriga, far 58,5 % 118 34,3 % 108 

Övriga, mor 47,1 % 34 34,5 % 29 
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5.4 Att utbilda sig vid högskola/universitet 

Denna fråga handlar om vilken den högsta utbildningen som ungdomarna tror de har 

genomgått när de är 35 år. De fick välja mellan ”tänker inte studera vidare, det räcker med den 

utbildning jag har idag”, ”högskola/universitet med examen”, ”annan eftergymnasial 

specialutbildning”, gymnasieutbildning eller motsvarande”, ”annan, vilken?”. Det som är 

intressant för denna undersökning är hur många som tror att de har en examen från 

högskola/universitet vid 35 år och därför kodades svarsalternativen om. Högskola/universitet 

fick koden ett och de andra svarsalternativen blev kodat som två: övriga. 

Tabell 9. Kön samt geografiskt område och andelen som planerar att ha utbildat 

sig vid högskola/universitet när de är 35 år bland ungdomar i Norrbotten 2006. 

Procent. 

 

 

 

 

 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan könen i östra Norrbotten och malmfälten där betydligt fler 

kvinnor planerar att utbilda sig vid högskola/universitet än männen. Det som också är 

intressant är att siffrorna är högst för kvinnorna från östra Norrbotten och malmfälten, och 

lägst bland männen från samma område. Däremot är siffrorna för ”övrig utbildning” högst 

bland männen i östra Norrbotten och malmfälten och lägst för kvinnorna. I både inlandet och 

fyrkanten är siffrorna relativt höga för männen som planerar att utbilda sig vid 

högskola/universitet, och skillnaden mot kvinnorna inte lika markant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvinna Man 

 Högskola/ 

universitet 

Övriga 

 

Totalt 

antal 

Högskola/ 

Universitet 
Övriga 

Totalt 

antal 

Inland 64,4 % 35,6 % 90 46,7 % 53,3 % 75 

Östra Norrbotten 80,0 % 20,0 % 100 32,2 % 67,8 % 90 

Malmfälten 76,7 % 23,3 % 43 36,6 % 63,4 % 41 

Fyrkanten 71,5 % 28,5 % 179 53,1 % 46,9 % 14 
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Tabell 10. Kön samt faderns och moderns yrke och andelen som planerar har 

utbildat sig vid högskola/universitet när de är 35 år bland ungdomar i Norrbotten 

2006. Procent. 

 

Kvinnor som har föräldrar som är mellantjänstemän och en mor som är högre tjänstemän 

ämnar i högre grad att ha en akademisk examen innan de är 35 år och för männen är det de 

som har en mor som är mellantjänsteman. Det saknas statistiskt samband mellan kvinnor och 

män som har en far som är högre tjänsteman, samt de som har en mor som är lägre tjänsteman. 

Det beror troligtvis på att klassbakgrund har större betydelse bland pojkar jämfört med flickor, 

vilket verkar vara en tendens i samtliga tabeller där klass är med. Återigen är det fler kvinnor 

som avser skaffa sig en högre utbildning än männen. Skillnaden mellan könen är som störst 

bland ”lägre tjänstemän, far”, där betydligt fler kvinnor än män planerar att utbilda sig vid 

högskola/universitet. Den största andelen män som väljer övrig utbildning är de som har 

föräldrar som är arbetare och en mor som är högre tjänsteman. Bland kvinnorna är det med en 

mor som är lägre tjänsteman och båda föräldrar som är arbetare.  

  

 Kvinna Man 

 

Högskola/ 

universitet 

 

Övrig 

utbildning 

 

Totalt 

antal 

Högskola/ 

Universitet 

Övrig 

utbildning 

Totalt 

antal 

Arbetare, far 64,4 % 35,6 % 163 34,0 % 66,0 % 150 

Arbetare, mor 69,6 % 30,4 % 148 36,5 % 63,5 % 137 

Lägre 

tjänsteman, far 
79,5 % 20,5 % 39 40,9 % 59,1 % 22 

Lägre 

tjänsteman, mor 
62,5 % 37,5 % 40 43,2 % 56,8 % 37 

Mellan 

tjänsteman, far 
85,5 % 14,5 % 55 55,6 % 44,4 % 45 

Mellan 

tjänsteman, mor 
82,8 % 17,2 % 93 63,5 % 36,5 % 74 

Högre 

tjänsteman, far 
81,1 % 18,9 % 37 67,7 % 32,3 % 31 

Högre 

tjänsteman, mor 
80,0 % 20,0 % 30 40,0 % 60,0 % 15 

Övriga, far 72,9 % 27,1 % 118 48,5 % 51,5 % 103 

Övrig, mor 73,5 % 26,5 % 34 42,9 % 57,1 % 28 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställning ungdomar (15-19 år) i Norrbotten 

har till högre studier samt deras planer att fortsätta studera efter gymnasiet. Studien har haft ett 

genus- och klassperspektiv, där en skillnad mellan könen har gjorts på grund av att tidigare 

studier har påvisat att det finns skillnader mellan män och kvinnor och deras val av studieväg. 

Även bakomliggande variabler som ungdomarnas uppväxtort och geografiska område har tagits 

i beaktande i denna studie. Eftersom en person påverkas av flera olika strukturer i samhället har 

denna studie ett flerdimensionellt perspektiv på vad som påverkar ungdomarnas inställning och 

planer till högre utbildning.  

För att kunna besvara studiens syfte formulerades två frågeställningar: Vilken inställning har 

ungdomar till högre utbildning med hänsyn taget till bakgrundsfaktorerna genus, social klass 

samt uppväxtort? Vilken betydelse har genus, social klass samt uppväxtort för om ungdomar 

söker sig vidare till en högre utbildning? 

Det som huvudsakligen kom fram i denna studie är att det är fler kvinnor än män, oavsett 

klassbakgrund och geografiskt område, som ser sig studera vid högskola/universitet de 

närmaste tre åren efter gymnasiet, som kan tänka sig flytta från sin hemort för att studera och 

som tror att de har en akademisk examen när de är 35 år. Ungdomarnas klassbakgrund 

påverkar deras inställning till högre studier och männen påvisade i högre utsträckning än 

kvinnor att de är påverkade av sin klassbakgrund och inställning till högre studier. Även 

geografiskt område påverkar män mer än kvinnor. Oavsett var kvinnor än bor har de en mer 

positiv inställning till studier vid högskola/universitet och män är mer positiva till högre 

utbildning om de har närhet till ett lärosäte. 

6.1 Att flytta från hemorten 

Ungdomar som kommer från malmfälten, östra Norrbotten och inlandet kan tänka sig att 

flytta från sin hemort på grund av studier. Ungdomar från fyrkanten var mindre benägna, men 

det beror troligtvis på att i Luleå finns LTU och dess campus finns i Piteå och Skellefteå. För 

ungdomar i fyrkanten finns möjligheten att pendla till LTU och det kan vara en förklaring till 

att dessa ungdomar väljer att bo kvar på sin hemort i större utsträckning. I denna studie är det 

genomgående betydligt fler kvinnor än män, oberoende av klassbakgrund och geografiskt 

område, som kan tänka sig flytta från sin hemort på grund av studier. Det som är intressant är 

att flest kvinnor som kan tänka sig flytta kommer både från högre och mellantjänstemannahem 

och arbetarhem och de kvinnor som har minst benägenhet för att flytta är de som har föräldrar 

som är lägre tjänstemän. Även för männen visar på samma tendenser som hos kvinnorna; de 

män som kan tänka sig flytta för studier kommer både från högre och mellantjänstemannahem 

samt arbetarhem och de som var minst benägna att flytta var de som hade föräldrar som var 

lägre tjänstemän. En tänkbar förklaring till att ungdomar som kommer från arbetarhem kan 

tänka sig flytta för studier kan bero på att de har en subjektiv syn på vilken klass de tillhör och 

kan inte identifiera sig känslomässigt med arbetarklassen. Den sociala miljö som ungdomarna 

växer upp med skola, vänner, fritid, media och kultur kan påverka dem mer än deras faktiska 

klasstillhörighet. I SCB:s rapport (2011) så är det fler personer som börjar studera vid högskola 

som har föräldrar som är högutbildade än de som kommer från ett hem med lågutbildade 

föräldrar. Det kan vara en del i förklaringen till att ungdomar från mellan- och högre 
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tjänstemannahem kan tänka sig flytta från sin hemort på grund av studier och att ungdomar 

med föräldrar som är lägre tjänstemän är mindre benägna att flytta. Dessa ungdomars objektiva 

och subjektiva klasstillhörighet matchar varandra och de kan identifiera sig med den klass de 

faktisk tillhör. Har dessa ungdomar dessutom det som Bernstein kallar för utvecklad kod har de 

lättare att anpassa sig till skolans språk och formella krav. Ungdomarna kan också vara 

influerade av sina föräldrars yrke och att det styr deras val av studieväg. Ungdomarnas habitus 

är det sociala arv som grundläggs i individens uppväxtmiljö i familjen och kan påverka hur 

individen planerar sin framtid. Detta sociala arv kan påverka ungdomarna genom att det inte 

finns något annat alternativ för dem än att fortsätta med utbildning på högskola/universitet 

efter avslutade gymnasiestudier. Att den så kallade sociala snedrekryteringen fortsätter i Sverige 

menar Eriksson & Jonsson (2002) hänger ihop med föräldrarnas utbildning, klass och inkomst 

och det påverkar barnens inställning till högre utbildning. I malmfälten har människor 

generellt en bra årsinkomst (se bilaga 6: tabell 5) och där dominerar gruv- och 

industrinäringen, samt den areella näringen. Dessa näringar kräver oftast inte någon 

eftergymnasial utbildning och är mansdominerade (Regionfakta, 2012). Den höga lönen kan 

vara en lockande väg att gå för många ungdomar efter gymnasiet. Både män och kvinnor i 

malmfälten ligger högst i Norrbottens län på den sammanräknade förvärvsinkomsten 2010 och 

ligger även en bra bit över genomsnittet för riket (Regionfakta, 2012).  

6.2 Att utbilda sig de närmaste tre åren efter gymnasiet 

Flest kvinnor som ser sig studera på högskola/universitet de närmaste tre åren efter gymnasiet 

är de som har en far som är lägre tjänsteman och minst benägna är de som kommer från ett 

arbetarhem. De män som är minst benägna att utbilda sig de tre närmsta åren efter gymnasiet 

är de som har en far som är lägre tjänsteman eller arbetare. Omkring 50 procent av alla 

kvinnor i Norrbottens län, något fler i östra Norrbotten och malmfälten, ser sig studera de tre 

närmsta åren efter gymnasiet. Männen i sin tur ligger omkring 30 procent. De män som är från 

östra Norrbotten är minst benägna att studera efter gymnasiet och mest benägna är de från 

malmfälten och fyrkanten. En tänkbar förklaring är att se på klasstrukturen i familjen, något 

som kan se olika ut med en blandad klasstillhörighet: exempelvis kan en av föräldrarna ha en 

högre tjänstemannaposition och de andra har ett arbetarklassjobb. Att det är flest kvinnor som 

har en far som är lägre tjänsteman och som kan tänka sig utbilda sig tre närmsta åren efter 

gymnasiet kan bero på, med endast klassbegreppet som tänkbar orsak, att de har en mor som är 

mellan- eller högre tjänsteman. Det är inte bara föräldrarnas yrke och klassposition som avgör 

ungdomarnas framtid, utan möjligheten till social rörlighet gör att människor kan skapa sin 

egen framtid och göra sin egen klassresa (Trondman, 1994).  

6.3 Att utbilda sig vid högskola/universitet 

De kvinnor som planerar att ha utbildat sig vid högskola/universitet när de är 35 år är de som 

har föräldrar som är mellantjänstemän samt mödrar som är högre tjänstemän. De kvinnor som 

är minst benägna är de som har föräldrar som är arbetare. Emellertid så är siffran hög, mellan 

65-85 procent, för samtliga kvinnor som tror att de har en högskola-/universitetsutbildning 

innan de är 35 år. De ungdomar som tror att de kommer välja en annan utbildningsväg 

(övrigt) än högskola/universitet så har både män och kvinnor föräldrar som är arbetarklass. För 

männen är det även de som har en mor som är högre tjänsteman och en förklaring till det kan 

vara att de inte identifierar sig i lika hög grad med sin mor och hennes yrke. Kvinnorna i östra 
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Norrbotten och malmfälten planerar i högre grad att utbilda sig vid högskola/universitet och 

männen därifrån väljer i stället en annan utbildningsväg eller att börjar arbeta efter gymnasiet. I 

malmfältet är gruvnäringen basindustrin och LKAB är en stor arbetsgivare där 85 procent män 

och 15 procent kvinnor arbetar (LKAB, 2012). I östra Norrbotten upptar den areella näringen 

mycket arbetskraft och är mansdominerad (Regionfakta, 2012). För män som väljer annan 

övrig utbildning, exempelvis en yrkesutbildning eller börjar arbeta efter gymnasiet, tjänar ändå 

i genomsnitt mer än vad kvinnorna gör (Regionsfakta, 2012). Siffrorna ligger relativt högt för 

männen i fyrkanten och inlandet av de som planerar att ha utbildat sig vid högskola/universitet 

när de är 35 år. Det kan bero på att männen i inlandet väljer att stanna kvar på orten efter 

gymnasiet, men att de ändå på sikt planerar att skaffa sig en högskoleutbildning, eftersom 

siffran var relativt låg för männen i inlandet att utbilda sig de närmsta tre åren efter gymnasiet. 

Männen i fyrkanten har en närhet till universitetet i Luleå och det är en viktig faktor till att 

vilja studera vid ett lärosäte (SCB, 2010).  

6.4 Genus, social klass och uppväxtort 

Ungdomar präglas och utvecklas i sin familj med värderingar och normer, men utanför finns 

en social miljö med olika grupper att identifiera sig med och tillhöra som exempelvis sin 

skolklass, sin klick med vänner och könsuppdelningen pojkar/flickor. Alla grupper som en 

ungdom tillhör blir en del av deras sociala identitet (Karlsson, 2005). Hur sammansättningen av 

grupperna ser ut utanför familjen kan påverka ungdomarnas val av studieväg. Idag när den 

sociala rörligheten är större och den yttre påverkan från sociala nätverk och massmedia har stor 

betydelse, så påverkas ungdomarna från andra håll än sin familj. Gruppindelningen av kön kan 

också påverka kvinnor och män vid valet av fortsatta studier. Vår sociala identitet som finns i 

gruppen ”könstillhörighet” påverkar, oftast omedvetet, till stor del hur vi tänker, planerar och 

skapar vår framtid. Med Hirdman (1988) som referens, så är genussystemet en ordningsstruktur 

av kön; det finns en segregering av könen det vill säga det kvinnliga och manliga ska inte 

blandas och en sorts hierarki existerar där mannen är norm och kvinnan underordnad. Det 

visar sig tydligt på arbetsmarknaden, både i riket och i Norrbottens län, med män som tjänar 

mer än kvinnorna, trots lika arbete och ett högre antal högskoleutbildade kvinnor 

(Regionfakta, 2012; Högskoleverket, 2008). Kvinnor har ett socialt lägre värde än män sett 

över både tid och geografiskt. Troligtvis är det inte något som vi medvetet skapar, utan det är 

något som är nedärvt och förs vidare från generation till generation. Vi är alla med och skapar 

detta genussystem.   

I Mats Trondmans studie ”Bilden av en klassresa” (1994) så beskrivs det hur studenterna med 

en arbetarklassbakgrund upplevde högskolan. De kände ett främlingskap och en osäkerhet till 

högskolan på grund av skillnader i språket, smak av litteratur, musik och fritidsvanor. Det är 

rimligt att tolka att inte enbart klass påverkar, utan även skillnader som finns mellan ungdomar 

från glesbygd och ungdomar från en större stad (språket, klädstil, musik, fritidsvanor etc.). 

Ungdomar från inlandet, östra Norrbotten och malmfälten som flyttar till fyrkanten för att 

studera har olika klassbakgrund, allt från arbetarhem till högre tjänstemannahem, men kanske 

upplever ett främlingskap med Luleå eller en annan stor stad, oavsett klassbakgrund, på grund 

av att komma från en glesbygd. En del av ungdomarna från östra Norrbotten och inlandet 

pratar även minoritetspråket meänkieli, som kan vara ytterligare ett hinder till att studera. Att 

bo i en glesbygdskommun kan fungera som en grupp i sig och vara en del av ungdomarnas 
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sociala identitet. Den kulturella skammen kan ta uttryck i ett ”vi” och ”dom”, inte bara på 

grund av klassidentiteten, utan på grund av glesbygdsidentiteten vs. stadsidentiteten. Pojkarna 

har en tydlig ”antipluggkultur” som inte passar in i skolans värld och redan från grundskolan 

kan de känna att de inte passar in i skolans värld (Willis, 1991). En man med 

arbetarklassbakgrund, från en glesbygdskommun, kanske känner ett större främlingskap mot 

högskolan än kvinnor med samma bakgrund och det kan vara en förklaring till att många män 

speciellt från glesbygden inte väljer att studera vid högskola/universitet. Utbildningsvalen 

påverkas också utav närheten till universitet och de högre utbildningarna, på så sätt att 

individer under sin skoluppväxt mött universitetsvärlden på något sätt (Lidegran, 2009). I 

SCB:s undersökning (2010) så var en anledning till att studera vid ett lärosäte att de hade 

närhet till sin bostad. Att lämna sin uppväxtort efter gymnasiet är en stor förändring i en 

ungdoms liv. De som väljer att stanna kvar, och kanske väljer att utbilda sig senare i livet, kan 

en förklaring vara att de inte är redo att flytta från sin uppväxtort efter gymnasiet. Att ta steget 

till att bli oberoende genom att studera eller börja arbeta är en av nyckelövergångarna mot att 

bli vuxen (Jakobsson, 1995). Det innebär även för många ungdomar i Norrbottens län att flytta 

från sina föräldrar och skaffa ett eget boende och att på egen hand ta ansvar över sin vardag. 

De behöver ta steget från att vara ungdom till att bli vuxen. Det verkar som att kvinnor är mer 

benägna att ta det steget mot vuxenlivet än vad män är, eftersom det är fler kvinnor som börjar 

på högskola/universitet inom tre år efter avslutade gymnasiestudier och fler som flyttar från sin 

uppväxtort på grund av studier.  

I Bourdieus kapitalteori för han resonemanget om det kulturella kapitalet. Det är ett kapital 

som inte är statiskt utan individen kan öka på sitt kapital med bland annat utbildning. Det 

kulturella kapitalet är ett arv som överförs mellan generationer som sättet att tala, attityder och 

färdigheter. Jönsson et al. (1993:24) kallar det nedärvda kulturella kapitalet en slags kulturell 

kompetens med ”(---) vars hjälp individen praktiskt kan bemästra tillägnandet av den legitima 

kulturen och den högre utbildningen”. De ungdomar som har ett större kulturellt kapital i sin 

ryggsäck borde därför ha lättare att ta till sig skolan än de som är ett mindre kapital. I 

Bernsteins (1983/1997) teori om språkliga koder så menar han att medelklassen har en 

utvecklad kod. Denna utvecklade kod är också mer kompatibel med språket som används i 

skolan. Barn med en ringa mängd av kulturellt kapital och som innehar en begränsad kod kan 

tyckas ha det svårare än barn med en större mängd kulturellt kapital och en utvecklad kod. 

Sannolikt kan denna tydliga ”antipluggkultur” som finns bland vissa pojkar i skolan hindra 

dem från att ta till sig skolans regler och normer, men även att passa in i skolan och dess språk. 

Flickor mognar fortare än pojkar och är oftast mer disciplinerade och motiverade än pojkarna i 

skolan. De använder sina verbala färdigheter mer än pojkarna och tar till sig skolans struktur 

lättare. Det kan vara en förklaring till att fler kvinnor än män går på högskola/universitet, 

oavsett klassbakgrund. 
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7. Slutsats 

Det huvudsakliga resultatet i denna studie visar på samma tendenser som kommit fram i studier 

avseende övriga Sverige: fler kvinnor än män ser sig studera vid högskola/universitet de 

närmaste tre åren efter gymnasiet, fler kan tänka sig flytta från sin hemort för att studera och 

fler kvinnor tror att de har en akademisk examen när de är 35 år. I sin helhet gäller det alla 

kvinnor i denna studie, oavsett klassbakgrund och geografiskt område. Även ungdomarnas 

klassbakgrund påverkar deras inställning till högre studier. Männen är de som i större 

utsträckning är påverkade av sin klassbakgrund och inställningen till högre studier, men även 

kvinnor visar på samma tendenser fastän inte lika tydligt. Många av ungdomarna väljer i högre 

grad att utbilda sig vid högskola/universitet om föräldrarna är mellan- eller högre tjänstemän 

och fler väljer bort högre utbildning om föräldrarna är lägre tjänstemän eller arbetare. 

Kvinnornas inställning till högre utbildning är genomgående positiva oavsett geografiskt 

område, men en större del av kvinnorna från östra Norrbotten och malmfälten var mer 

benägna till att flytta på grund av studier, ser sig studera tre år efter gymnasiet och har en 

högskoleexamen vid 35 år. Männen i fyrkanten har överlag en mer positiv inställning till högre 

utbildning än män från de övriga områdena, men de väljer att vänta med en 

högskoleutbildning till senare i livet. Speciellt i östra Norrbotten, men även i malmfälten och 

inlandet så väljer männen till större del bort högre utbildning eller väljer en annan studieväg än 

högskola/universitet. 

Vilken betydelse har genus, social klass samt uppväxtort för om ungdomar söker 

sig vidare till en högre utbildning?  

Denna studie visar att framförallt genus har betydelse för om ungdomar studerar vid 

högskola/universitet med flest kvinnor som studerar vidare. Det fanns ingen tydlig skillnad på 

vilket område kvinnor kommer ifrån i Norrbotten, så det geografiska området har inte så stor 

betydelse för kvinnors planer av högre studier. Kvinnors klassbakgrund påverkar till viss del 

om hon studerar vidare på högskola/universitet, men inte lika tydligt som för män. Många 

kvinnor som är från arbetarhem och lägre tjänstemannahem väljer ändå att studera vidare på 

högskola/universitet efter gymnasiet. Det är emellertid tydligt att kvinnor planerar i högre 

utsträckning deras utbildningsväg efter gymnasiet, än vad männen gör, och de verkar inte 

heller vara rädda för att flytta från sin uppväxtort.  

Bland män finns däremot andra mönster som delvis skiljer sig från det som finns bland 

kvinnor. Män har inte samma framförhållning och planering för framtida studier. Eftersom 

män i fyrkanten överlag är mer positiva till högre utbildning än män från de övriga områdena, 

tyder det på att de påverkas av sin uppväxtort. Fler män väljer att stanna kvar på sin hemort 

efter gymnasiet och speciellt i östra Norrbotten, men även i malmfälten och inlandet väljer 

män antingen att börja arbeta efter gymnasiet eller tar en annan studieväg än 

högskola/universitet. Statistik från regionfakta visar på samma tendens gällande män från östra 

Norrbotten som männen från samma område i den här undersökningen. Det kan bero på att 

den areella näringen är som störst i det området och är mansdominerat. Även i regionfaktas 

statistik så är det männen i östra Norrbotten som har den lägsta andelen att gå vidare till 

högskolestudier tre år efter avslutade gymnasiestudier. Männens klassbakgrund har en påverkan 

i deras inställning till högre studier. Betydligt fler från ett arbetarhem väljer bort högre studier 



38 

 

och desto högre upp männen kommer i klasserna så väljer fler av dem att studera vid 

högskola/universitet. 

Vilken inställning har ungdomar till högre utbildning med hänsyn taget till 

bakgrundsfaktorerna genus, social klass samt uppväxtort?  

Ungdomars inställning till högre utbildning skiljer sig åt mellan könen. Eftersom betydligt fler 

kvinnor väljer att flytta på grund av studier, de tror att de utbildar sig inom tre år efter 

avslutade gymnasiestudier och de tror att de har en högskole-/universitetsutbildning när de är 

35 år, så är det rimligt att tolka att kvinnors inställning till högre utbildning är mer positiv än 

bland männen. Ungdomars sociala klass påverkar också deras inställning, men även här är det 

en skillnad mellan könen. Män har en mer positiv inställning till högre utbildning desto högre 

klass föräldrarna har, men kvinnor har genomgående positiv inställning till studier oavsett 

vilken klassbakgrund föräldrarna har. Uppväxtorten påverkar också ungdomars inställning till 

högre utbildning, med fler män som väljer att stanna kvar på sin ort och fler kvinnor som kan 

tänka sig flytta för att studera. 

Kvinnors inställning till högre studier är övergripande mycket positiv. Bakgrundsfaktorer 

såsom uppväxtort eller klassbakgrund verkar inte påverka dem i lika hög grad som det påverkar 

männen. Oavsett klassbakgrund och uppväxtort så väljer kvinnor att studera vidare på 

högskola/universitet. Männen har inte en lika positiv inställning till högre studier. Deras 

klassbakgrund påverkar dem till viss del om de väljer att studera vid högskola/universitet och 

de lämnar helst inte sin uppväxtort på grund av studier. 

Ungdomar från glesbygdskommunerna i Norrbottens län har en begränsad arbetsmarknad och 

långt till högskola/universitet. De näringar som finns i glesbygdsområdena är främst de som är 

mansdominerade som bygg- och energiverksamhet, tillverkning, transport samt areella 

näringar. Även om män har lägre utbildningsnivå än kvinnor så tjänar de ändå mer än vad 

kvinnor gör. De flesta kvinnor från glesbygdskommuner har inte så mycket val än att flytta 

från sin uppväxtort, antingen för studier eller för arbete. De arbeten som de flesta kvinnor 

arbetar inom är vård och omsorg samt utbildningsområdet och det kräver oftast en 

eftergymnasial utbildning. Kvinnors arbetsmarknad är mer begränsad i glesbygdskommunerna 

än för männen, om såtillvida inte kvinnor är intresserade av att arbeta inom de 

mansdominerade näringarna. På LTU finns även ett begränsat utbud av utbildningar och om 

inte utbildningsutbudet lockar kan det innebära att de som flyttar från glesbygden, men även 

de i fyrkanten, får flytta tämligen långt bort för att kunna studera vid högskola/universitet. Det 

finns också en könsuppdelning i vad män och kvinnor läser. Män läser mer teknikorienterade 

ämnen och kvinnor mer humanistiskt och socialt inriktade ämnen (Högskoleverket, 2008). På 

LTU erbjuds framförallt tekniska utbildningar och de lockar över tre gånger fler män än 

kvinnor. Inställningen ungdomar har till högre utbildning beror till stor del av föräldrarnas 

utbildning, klass och inkomst enligt Eriksson & Jonsson (2002), men kvinnors inställning till 

högre utbildning är överlag positiv oberoende av föräldrarnas utbildning och klass. Den sociala 

snedrekryteringen i Norrbottens län handlar i stället om att männen till stor del har en mer 

negativ inställning till högre utbildning, oberoende deras föräldrars utbildning eller klass, och 

väljer bort högskola/universitet.  
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8. Avslutande reflektioner 

Att det är färre män som läser vid högskola/universitet kan även bero på att de 

gymnasieutbildningar där männen är i stark majoritet (bygg, el, fordon, industri och energi) är 

attraktiva för arbetsmarknaden och som leder till att de flesta får arbete efter avslutade studier. 

Dessa traditionellt manliga icke-akademiska yrken har också ett relativt högt löneläge och 

därför finns goda möjligheter till en bra försörjning. 

Är det så att flickor uppfostras, som en kvarleva från hemmafrueran, att se till att skaffa sig en 

bra utbildning så att de förblir oberoende? Genuskontraktet är en kulturell ordning och som 

finns i alla samhällen och det är föreställningar om hur relationen mellan könen ska vara. 

Segregeringen av könen är en förutsättning för kvinnornas underordning (Hirdman, 1988). 

Kön kan också forma en människas handlingar och livschanser trots att pojkar och flickor 

växer upp med samma klassbakgrund. Vilket kön du har spelar roll vilken position en individ 

hamnar i olika organisationer i samhället (Ahrne, 2008). Kvinnorna har överlag lägre lön än 

män och det är fler män på toppositioner i samhället och Bourdieu anser att skolan är ett 

viktigt redskap för att skapa jämlikhet mellan människor från olika klasser. Kan skolan vara det 

enda redskap som kvinnor kan använda för att ha en möjlighet att välja sin position i samhället 

och i organisationer?  

För att komma närmare männen så behövs en ekonomisk jämlikhet eftersom de 

kvinnodominerade yrkeskategorierna är oftast lägre betalda än yrken som är mansdominerade. 

Genom att dessa typiskt kvinnodominerade arbetena skulle få högre lön och mer jämlikt 

männens lön, så skulle kvinnornas position kunna förbättras. Jämlika löner oavsett om yrket är 

kvinnodominerat eller mansdominerat kan även skapa en mer jämlik högskola. Då skulle inte 

enbart de mansdominerade yrkena locka till sig arbetskraft efter det att ungdomar har gått ut 

från gymnasiet. Männen i sin tur kanske skulle bli lockade till att utbilda sig inom 

yrkesområden som idag är lägre betalt och kvinnodominerat. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att studera varför genomströmningen är låg bland de elever som 

tillhör det underrepresenterade könet och studerar på ett könssegregerat program 

(Högskoleverket, 2008). Färre flickor på bygg-, el-, energi och fordonsprogrammet slutför sina 

studier än pojkar på dessa program, och omvänt så slutför färre pojkar på barn och fritids-, 

hantverks- och omvårdnadsprogrammet sina studier än flickorna. Finns det några svårigheter 

att tillhöra det underrepresenterade könet på ett könsdominerat program? På vilket sätt 

påverkar deras sociala bakgrund och regionstillhöriget valet att gå ett program där de är det 

underrepresenterade könet och vilka är faktorerna till att de inte slutför sina studier?  
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Bilaga 1. Enkät 
 

1. Hur gammal är Du? ___________ år     2. Är du…  Kvinna   Man 

 

 

3. I vilken kommun bor du?___________________________________________ 
 

BOENDE 

 

4. Var är du och dina föräldrar födda? 

 

När vi ställer frågor om dina föräldrar vill vi att du ska tänka på dina biologiska föräldrar, eller om du är adopterad, på 

dina adoptivföräldrar. 

 

Jag 

 

Mamma 

 

Pappa 

 Sverige  Sverige  Sverige 

 Norden  Norden  Norden 

 Övriga Europa  Övriga Europa  Övriga Europa 

 Utanför Europa  Utanför Europa  Utanför Europa 

 

5. Fram tills du blev 14 år – bodde du tillsammans med båda dina föräldrar hela tiden? 

 

 Ja, jag bodde med båda föräldrarna hela tiden/lika mycket hos båda föräldrarna 

 Nej, jag bodde mest hela tiden hos mamma 

 Nej, jag bodde mest hela tiden hos pappa 

 Nej, bodde mest hela tiden hos andra 

 

6. Hur bor du nu? 

 Småhus (villa, kedjehus eller radhus) 

 Bostadsrättslägenhet i flerfamiljshus 

 Hyreslägenhet i flerfamiljshus 

 Andrahandsboende 

 Inneboende 

 Annat boende, vilket _________________ 

 

7. Var bor du?  

 Centralt i min hemkommun 

 I ett bostadsområde utanför centrum 

 I en större by 

 I en mindre by 

 På landsbygden 

 

8a. Tror du att du kommer att flytta från din hemort under de närmaste fem åren? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

8b. Om Ja. Varför skulle du i så fall göra det? 

Flera svarsalternativ är möjliga 

 

 Ja, ont om arbetstillfällen på hemorten 

 Ja, för att byta arbetsplats 

 Ja, inga möjligheter att studera vidare på hemorten 

 Ja, vill flytta till partner som bor på annan ort 

 Ja, vill byta miljö 

 Ja, ont om bostäder på hemorten 

 Ja, vill flytta av andra skäl 
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8c. Om Ja. Vart skulle du då vilja flytta? 

Flera svarsalternativ är möjliga 

 

 Till någon storstad i Sverige (tex Stockholm, Göteborg, Malmö) 

 Till någon större ort i Sverige, utanför Norrbottens län (tex Sundsvall, Västerås, Norrköping) 

 Till någon annan ort i Sverige, , utanför Norrbottens län 

 Till någon större ort inom Norrbottens län, ange gärna vilken_________________________ 

 Till någon universitets/högskoleort utanför Norrbottens län 

 Till någon universitets/högskoleort inom Norrbottens län 

 Till någon annan ort i Norrbottens län, ange gärna vilken_________________________ 

 

9a. Skulle du vilja flytta från Sverige och bo i ett annat land under minst 6 månader? 

 Ja, absolut 

 Ja, kanske 

 Nej 

 Vet inte 

 

9b. Om Ja. Varför skulle du göra det? 

Flera svarsalternativ är möjliga! 

 Arbeta 

 Studera 

 Semestra, ”luffa runt” 

 Arbeta med biståndsarbete/volontärarbete 

 Annat 

 Vet inte 

 

9c.Om Ja. Vart skulle du då vilja flytta? 

Flera svarsalternativ är möjliga! 

 Norden 

 Europa 

 Nordamerika 

 Övriga världen 

 

 

10. Hur stor samhörighet känner du med följande grupper av människor? 

 

       Mycket liten                                             Mycket stor  

Markera ett svar per rad      samhörighet                                             samhörighet 

 

Alla som är födda i samma land som du           

Alla som bor i samma bostadsområde eller by som du           

Alla som bor i samma kommun som du           

Alla som bor i Norrbotten           

Alla som bor i Sverige           

Alla som bor i Norden           

Alla som bor i Europa           

Alla som bor utanför Europa           

Alla som har samma tro som du           

Alla som har samma politiska värderingar som du           

Alla som har samma intressen som du           

Alla som har samma ålder som du           

Alla som har samma kön som du           
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UTBILDNING och ARBETE 

 

11. Vad har Dina föräldrar för högsta avslutad utbildning? 

 

Mamma 

 

Pappa 
 Folkskola, real, grund  Folkskola, real, grund 

 Tvåårigt gymnasium  Tvåårigt gymnasium 

 Treårigt gymnasium  Treårigt gymnasium 

 Högskola/ universitet, mindre än tre år  Högskola/ universitet, mindre än tre år 

 Högskola/ universitet, mer än tre år  Högskola/ universitet, mer än tre år 

 Annan utbildning  Annan utbildning 

 Vet inte, inte aktuellt  Vet inte, inte aktuellt 

 

12. Vilket arbete har din mamma och pappa? 

Om de  är arbetslösa, sjukskrivna, har pension eller studerar vill vi att du uppger vilket arbete som de hade senast 

 

a. Mammas arbete_____________________________________________________ 

 

b. Pappas arbete_______________________________________________________ 

 

 

13. Vilken är den högsta utbildning som Du planerar att ha genomgått när du är 35 år? 

 

 Tänker inte studera vidare, det räcker med den utbildning jag har idag. 

 Högskola/universitet med examen 

 Annan eftergymnasial specialutbildning 

 Gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Annan, vilken _______________________________________ 

 

 

14. Om Du tänker studera mer – inom vilket område har du tänkt studera vidare? OBS: Flera alternativ är möjliga 

 

 Språk och språkvetenskap  Undervisningsområdet 

 Humaniora, utom språk  Data, IT 

 Samhällsvetenskap  Media, journalistik 

 Socialt arbete  Marknadsföring, reklam 

 Ekonomi, personal, administration  Konstnärlig utbilding (musik mm) 

 Juridik  Serviceyrke (frisör, kock etc) 

 Teologi  Byggnadsarbete 

 Agronom/lantbruk/miljö  Gymnastik/idrott 

 Matematik/naturvetenskap  Verkstads-, fordons, maskinteknik, elektronik 

 Teknik  Annat ______________________________ 

 Arkitektur  Vet inte, ingen särskild inriktning 

 Medicin, odontologi  

 Vårdvetenskap, omvårdnad  
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15. Vilket yrke är Ditt mål att ha när Du är 35 år? 

 

 Målyrke när jag är 35 år ________________________________________________ 

 

 Jag vet inte exakt vilket yrke jag vill ha, men jag vill arbeta inom följande område:  

 

ange vilket :_____________________________________________________ 

 

 Jag har inga konkreta mål, men vill ha ett arbete där jag får användning av min utbildning. 

 

 Jag vet inte alls, jag är nöjd bara jag har ett arbete.  

 

 

16. Vet Du hur Du ska bära dig år för att nå Ditt målyrke 

 

 Ja, jag vet exakt hur jag ska göra. 

 Ja, jag har en ganska så god uppfattning. 

 Nej, jag vet inte alls vad jag ska göra för att uppnå mitt målyrke.  

 

 

17. Hur stora möjlighet tror Du att Du har att uppnå ditt målyrke när du är 35? 

Inga Mycket 

möjligheter stora möjligheter 

          

 

18. Hur viktiga är följande egenskaper i ett arbete för att du ska vara intresserad av det? 

 

Markera ett svar per rad. 

Inte alls 

viktigt 

     Mycket 

viktigt 

Anställningen är fast (tillsvidare anställning)        

Arbetet är på hemorten        

Det finns goda möjligheter att kombinera arbete med hem, barn och 

fritid 

       

Att arbetet är lugnt, tryggt och välordnat         

Att arbetet sker i team        

Det är trevliga arbetskamrater        

Det är en bra chef/ledning        

Arbetet stämmer överens med din utbildning        

Att det finns bra möjligheter att knyta internationella kontakter och resa 

utomlands 

       

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        

Det finns goda möjligheter att göra karriär, bli chef        

Det är en bra lön och löneutveckling        

God arbetsmiljö        

Det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen        

Att du bidrar med något som är viktigt för andra        
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LIVSKVALITÉ 

 

19. Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar? Svara med hjälp av nedanstående skala! 

 

Motsvarar Motsvarar helt 

inte alls och hållet 

          

 

20. Vad uppfattar du är viktiga saker att åstadkomma i livet? 

 Inte  Allra Inte 

Markera ett svar per rad viktigt viktigast aktuellt 

Bilda hem, skaffa barn      

Skaffa sig ekonomisk trygghet, fast arbete      

Nå god ställning i yrket (bra inkomst, chefspost, egen företagare osv.)      

Ha en god ställning i samhället (bli berömd och omtalad i tidningarna, tillhöra 

samhällets högre skikt, få förtroendeposter)  

     

Skapa en god framtid för barnen      

Ha fritid och utnyttja den       

Att arbeta för att mitt hembygd utvecklas positivt      

 

21. Är Du nöjd eller missnöjd med…? 

 

Markera ett svar per rad 

Hel 

missnöjd 

   Helt 

nöjd 

Inte 

aktuellt 

Relationen till dina föräldrar       

Relationen till din partner       

Dina vänner       

Din hälsa       

Din bostad       

Din ekonomi       

Din utbildning       

Den plats/ort du bor på       

Din fritid       

Livet i sin helhet just nu       

 

22. När tycker du att man är vuxen? 

 

Markera ett svar per rad 

Instämmer 

inte alls 

     Instämmer 

helt 

När man blir myndig        

När man flyttar hemifrån        

När man blir sambo (gifter sig)        

När man får barn        

När man vet vad man vill med sitt liv        

När man försörjer sig själv        

När man är klar med sin utbildning        

När man hittat sin identitet        

När man tar ansvar för sina egna beslut        

När man har köpt sig en lägenhet eller ett eget hus        
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FRAMTIDEN 

23. Vissa förhållanden eller situationer kan ju ibland upplevas som oroande eller skrämmande. Har du själv under 

den senaste tiden känt dig orolig för något av följande? 

 

 

Markera ett svar per rad 

Nej, 

aldrig  

Ja, då och 

då 

Ja, 

ofta  

Inte 

aktuellt 

Din egen hälsa     

För att du ska bli arbetslös efter din utbildning     

För inbrott eller skadegörelse i bostaden     

Orolig för den internationella situationen, t ex terrorism     

Orolig för miljöförstöringen kring orten där du bor     

Orolig för din eller familjens ekonomi     

Orolig för skilsmässa, egen eller föräldrars     

För att bli smittad av farlig sjukdom     

För naturkatastrofer      

För att närstående ska bli svårt sjuka eller förolyckas     

 

24. Hur viktigt är det att du när du är 35 år…? 

 

 

Markera ett svar per rad. 

Inte alls 

viktigt 

     Mycket 

viktigt 

Har skaffat eget boende        

Har bildat familj och skaffat barn        

Har en fast anställning        

Arbetar i eget företag        

Har en god ställning i samhället        

Har hunnit resa och se dig om i världen        

Har hunnit förverkliga dig själv        

Har mycket fritid        

Har en hög levnadsstandard        

Lever ett lugnt och stabilt familjeliv        

 

25. Kan du tänka dig att i framtiden arbeta för någon av följande arbetsgivare? 

 

 

Markera ett svar per rad. 

Nej,  

absolut inte 

     Ja,  

absolut 

Kommunen        

Landstinget        

Statlig verksamhet        

Privat företag        

Organisation/förening        

Arbeta i ett eget företag        

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

26. Kan du tänka dig att i framtiden arbeta inom något av följande områden? 

 

 

Markera ett svar per rad. 

Nej,  

absolut inte 

     Ja,  

absolut 

Vård och omsorg        

Undervisning        

Industri/tillverkning        

Byggverksamhet        

Handel        

Transport        

Service        

Offentlig förvaltning        

 

27. Vad tror du att du huvudsakligen kommer att göra de närmaste tre åren efter 

gymnasiet? Du får välja högst tre alternativ. 

 

 Söka ett arbete att satsa på för framtiden 

 Pröva på olika tillfälliga arbeten under några år, oavsett yrke 

 Söka arbete som kan ge praktik och underlätta vidare studier 

 Studera vidare minst tre år på universitet eller högskola 

 Studera vidare på enstaka högskolekurs eller annan utbildning 

 Åka utomlands ett eller några år 

 Skaffa familj och barn 

 Vet inte 

 

28. Hur ser du på framtiden för din egen del? 

Svara med hjälp av nedanstående skala!. 

 

Jag är mycket Jag är mycket 

pessimistisk optimistisk 

          

 

 

FRITID 

 

29. Vad sysslar du med på din fritid? 

 

 

Markera ett svar per rad. 

Varje dag Varje 

vecka 

Varje 

månad 

Varje 

år 

Aldrig 

Individuell idrott/träning      

Går på sportevenemang, utan att delta själv      

Går på teater, utställningar      

Går på konserter      

Går på bio      

Strövar i naturen, fiskar, jagar, gör båtturer etc.      

Sjunger, spelar, målar eller annan skapande verksamhet      

Sysslar med dataprogrammering/spelar dataspel      

Surfar på Internet      

Läser tidningar/böcker      

Umgås med min familj (syskon och föräldrar)      
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30. Hur mycket fritid har du? Svara med hjälp av nedanstående skala! 

 

Jag känner ofta att jag har så lite fritid Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att 

att jag inte vet hur jag ska hinna med jag inte vet vad jag ska göra med min tid 

          

 

 

 

31. Hur viktiga är följande egenskaper för det du gör på din fritid? 

 

 

Markera ett svar per rad. 

Inte alls 

viktigt 

     Mycket 

viktigt 

Att du har nytta av det i framtiden        

Att du får umgås med andra med samma intresse        

Att du får utrycka dig och din personlighet        

Att du lär dig nya saker om något som intresserar dig        

Att du bidrar till att förbättra villkoren för andra        

Att det är roligt        

 

FÖRETAGANDE 
 

32. Har Du någon i familjen, släkten eller den nära bekantskapskretsen som är företagare? 

 

 Ja 

 Nej 

 

33. Skulle Du kunna tänka Dig att bli företagare? 

 Ja 

 Nej 

 

34. Kommer Du att bli företagare under de närmaste åren? 

 Ja, inom ett år 

 Ja, inom fem år 

 Ja, inom tio år 

 Nej 

 

35. Känner Du till vad som krävs för att starta företag? 

 Ja 

 Ja, ungefär 

 Nej 

 

36. Vet Du vart Du kan vända Dig för att få information om att starta företag? 

 Ja 

 Nej 

 

37. Tycker Du att Du genom skolutbildningen fått en uppfattning om hur det är att driva företag? 

 Ja 

 Nej 

 

38. Har Du i skolan uppmuntrats att bli företagare? 

 Ja 

 Nej 

 

39. Tror Du att Du skulle klara av att starta företag? 

 Ja 

 Nej 
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Har du några kommentarer eller synpunkter som du vill att vi tar med i vår undersökning om ungdomars syn på sin egen 

framtid, skulle vi vara mycket glada om du skrev ner några rader kring det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2: Tabell 1. Antal arbetsställen år 2011 efter region och 

näringsgren 

 

Antal arbetsställen 2011 efter region och näringsgren. Procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommun/Region Areella 
näringar 

Industri-
näringar 

Tjänste-
näringar 

Totalt 
  

Arjeplog 46,5 10,4 43,1 100   
Arvidsjaur 50,8 9,1 40,0 100   
Boden 35,8 11,2 53,0 100   
Gällivare 38,8 14,0 47,2 100   
Haparanda 31,8 15,1 53,0 100   
Jokkmokk 44,7 14,9 40,5 100   
Kalix 46,5 12,5 40,9 100   
Kiruna 35,1 14,3 50,7 100   
Luleå 27,1 11,2 61,7 100   
Pajala 56,8 10,2 33,0 100   
Piteå 38,0 11,6 50,4 100   
Älvsbyn 47,3 14,0 38,7 100   
Överkalix 55,3 10,8 34,0 100   
Övertorneå 52,5 12,0 35,5 100   
Norrbottens län 38,0 12,1 49,9 100   
Riket 20,4 13,2 66,4 100   
*) exkl. näringsgren okänd   
Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret (hämtat från regionfakta, 2012) 
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Bilaga 3: Tabell 2. Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch år 

2010 

 

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch år 2010 i Norrbottens län. 

Procent. 

 

(Hämtat från regionfakta, 2012) 
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Bilaga 4: Tabell 3. De 25 största arbetsgivarna år 2011  

 

De 25 största arbetsgivarna 2011. Norrbottens län. 

 
Ordning Namn Antal 

anställda 
Andel av totalt antal 
anställda i länet 

1 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 7 475 6,9 
2 LULEÅ KOMMUN 6 725 6,2 
3 PITEÅ KOMMUN 4 175 3,8 
4 BODENS KOMMUN 3 225 2,9 
5 LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG 3 025 2,8 
6 FÖRSVARSMAKTEN 2 675 2,5 
7 KIRUNA KOMMUN 2 075 1,9 
8 GÄLLIVARE KOMMUN 2 075 1,9 
9 KALIX KOMMUN 1 625 1,5 
10 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 1 425 1,3 
11 HAPARANDA KOMMUN 1 275 1,2 
12 ÄLVSBYNS KOMMUN 1 275 1,2 
13 SSAB EMEA AB 1 275 1,1 
14 SAMHALL AKTIEBOLAG 1 175 1,1 
15 ARVIDSJAURS KOMMUN 975 0,9 
16 COOP NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING 825 0,8 
17 RIKSPOLISSTYRELSEN 725 0,7 
18 PAJALA KOMMUN 675 0,6 
19 BOLIDEN MINERAL AB 625 0,6 
20 FERRUFORM AKTIEBOLAG 625 0,6 
21 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 575 0,5 
22 SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ AB 575 0,5 
23 JOKKMOKKS KOMMUN 525 0,5 
24 TELIASONERA SVERIGE AKTIEBOLAG 525 0,5 
25 GESTAMP HARDTECH AKTIEBOLAG 525 0,5 
        
Totalt antal anställda för de 25 största i länet   46 667 
Andel av antal anställda i länet   42,8 
Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret (hämtat från regionfakta, 2012) 
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Bilaga 5: Tabell 4. Förvärvsarbetande (20-64 år) efter näringsgren och 

utbildningsnivå 

 

Förvärvsarbetande november 2010 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter 

näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande 

och utbildningsnivå. Norrbottens län. 

Näringsgren Samtliga, antal Procentuell andel 
Uppgift 

saknas 
Förgymnasial 

utbildning 
Gymnasial 

utbildning 
Eftergymnasial 

utbildning 
Folk-
skola 

Grund-
skola 

Högst 
2 år 

3 år mindre 
än 3 år 

minst 
3 år 

Förvärvsarbetande totalt 109 482 0,2 1,3 6,8 31,8 26,0 13,8 20,0 
Jordbruk, skogsbruk och 
fiske 2 634 0,2 3,6 13,8 40,7 24,3 8,8 8,6 
Tillverkning och utvinning 15 377 0,1 1,4 7,8 41,7 30,0 10,1 8,9 
Energiförsörjning; 
miljöverksamhet 1 455 0,0 1,1 7,4 37,0 25,0 16,3 13,1 
Byggverksamhet 9 791 0,2 1,2 9,7 43,1 33,1 7,7 4,9 
Handel 10 232 0,2 1,3 10,4 33,3 38,1 10,4 6,4 
Transport och 
magasinering 5 721 0,1 1,8 11,5 42,8 29,9 8,8 5,0 
Hotell- och 
restaurangverksamhet 3 000 1,5 4,6 11,5 27,4 36,3 11,7 7,1 
Information och 
kommunikation 2 695 0,0 … 3,7 17,1 25,6 23,5 29,9 
Finans- och 
försäkringsverksamhet 1 516 0,0 … 2,8 21,4 36,6 15,1 23,9 
Fastighetsverksamhet 1 440 0,0 2,5 8,9 41,7 24,2 12,4 10,3 
Företagstjänster 10 015 0,4 1,9 7,5 26,7 26,6 15,1 21,8 
Offentlig förvaltning och 
försvar 8 396 0,0 0,5 2,5 19,4 16,2 22,7 38,6 
Utbildning och forskning 11 791 0,2 0,4 2,4 16,5 8,3 21,6 50,5 
Vård och omsorg; sociala 
tjänster 20 057 0,2 0,8 4,1 33,3 23,8 13,4 24,5 
Personliga och kulturella 
tjänster 4 281 0,5 1,7 7,9 28,8 28,7 14,8 17,6 
Okänd verksamhet 1 081 0,2 3,9 10,3 34,8 27,5 11,9 11,5 
Icke förvärvsarbetande, 
Totalt 33 062 4,0 6,1 15,6 29,6 20,7 14,4 9,6 
   i reguljär utbildning 6 415 1,7 1,4 9,6 8,8 27,3 37,3 13,8 
   ej i reguljär utbildning 26 647 4,6 7,2 17,0 34,6 19,1 8,9 8,6 
Totalt 142 544 1,1 2,4 8,9 31,3 24,8 14,0 17,6 

(Hämtat från regionfakta, 2012) 
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Bilaga 6: Tabell 5. Sammanräknad förvärvsinkomst år 2010 

 
Sammanräknad förvärvsinkomst 2010 (medelinkomst inkl. 0), för befolkningen 16 

år och äldre. Tusental kronor. 

   
  

Kommun/Region Kvinnor Män   
Arjeplog 188,9 230,5   
Arvidsjaur 189,9 246,6   
Boden 197,5 253,4   
Gällivare 208,7 290,9   
Haparanda 180,6 206,6   
Jokkmokk 187,4 233,4   
Kalix 194,0 244,1   
Kiruna 213,2 303,0   
Luleå 204,7 262,8   
Pajala 179,3 226,8   
Piteå 194,1 270,3   
Älvsbyn 176,7 242,6   
Överkalix 183,1 219,6   
Övertorneå 180,0 206,7   
Norrbottens län 198,2 260,4   
Riket 200,7 270,5   
Källa: Statistiska centralbyrån (hämtat från 

regionfakta, 2012) 
  

 


