
C/D-UPPSATS
2005:11

LENA ANDERSSON
JOAKIM NILSSON

Attityder till arbete
En studie om studenters attityder till arbete

och Luleå kommun som arbetsgivare

SOCIOLOGI C/D
Luleå tekniska universitet

Institutionen för Arbetsvetenskap
 Avdelningen för Industriell produktionsmiljö

2005:11 • ISSN: 1402 - 1781 • ISRN: LTU - C/DUPP - - 05/11 - - SE



    

 

 

 
 

 
 

 
 

ATTITYDER TILL ARBETE 
- en studie om studenters attityder till arbete 

och Luleå kommun som arbetsgivare 
 
 
 
 

LENA ANDERSSON 
JOAKIM NILSSON 

 
 
 

 
 
 

SOCIOLOGI C/D 
Institutionen för arbetsvetenskap 

Avdelningen för Industriell produktionsmiljö 
 

Vetenskaplig handledare: Elisabeth Berg 

 



    

 

 

Förord 
 

Det är många personer som har varit till stor hjälp under arbetets gång. Vi vill först och främst 

tacka alla studenter som har deltagit i studien men även alla de lärare som samarbetsvilligt har 

ställt upp på att i samband med föreläsningar låta oss utföra enkätundersökningen. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår handledare, Elisabeth Berg, som gett oss goda råd på vägen 

och Mats Jacobsson som med stort tålamod och intresse fungerat som bollplank vid statistiska 

frågor. Ett stort tack till Luleå kommuns personalkontor som gav oss möjlighet att göra denna 

undersökning. 

 

Vägen hit har varit lång men förvånansvärt smärtfri. Vi har egentligen inte stött på några 

större problem och de gånger det uppstått problem har vi fått bra vägledning av Elisabeth och 

Mats. 

 

Det är vår förhoppning att de resultat vi kommit fram till ska vara värdefulla för 

personalkontoret i deras arbete med att Luleå kommun externt skall uppfattas som en 

attraktivare arbetsgivare. 

 

Lena Andersson och Joakim Nilsson 

Luleå 16 Mars 2005.  



    

 

 

Abstract 
 
This paper is written with the cooperation of Luleå city local authority personnel department. 

The aim of this paper is to examine the attitudes of students at Luleå Technical University to 

Luleå city as a potential employer and to examine the attitudes of students to work, based on a 

study. In the period 2001 to 2011, Swedens local authorities need to recruit large numbers of 

new personnel as a result of, for example, retirement. Luleå local authority itself needs to 

recruit 6600 people during this period. To attract the personnel they need, it is important that 

Luleå local authority knows what the future workforce considers important in their work. The 

results show that students have an individualist attitude towards work. The important 

factors in their choice of job are pleasant co-workers, interesting and challenging job 

descriptions, a good work environment, and the possibility of individualised further training 

and education. Students believe that Luleå local authority as an employer can, to a certain 

extent, meet these requirements. 



    

 

 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats är skriven i samverkan med Luleå kommuns personalkontor. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilka attityder studenter vid Luleå tekniska universitet har till 

Luleå kommun som potentiell arbetsgivare samt att undersöka vilka attityder studenterna har 

till arbete. Detta har gjorts genom en enkätstudie. 

 

Under perioden 2001-2011 behöver Sveriges kommuner till följd av bland annat 

pensionsavgångar nyrekrytera en stor mängd personal. Bara inom Luleå kommun måste cirka 

6600 personer rekryteras under denna period. För att attrahera den personal de behöver är det 

därför viktigt att Luleå kommun vet vad framtida arbetskraft tycker är viktigt i ett arbete och 

känner till studenternas attityder till Luleå kommun som arbetsgivare.  

 

Resultaten visar att studenterna har en individualistisk inställning till arbete. Viktiga 

egenskaper i ett bra arbete är trevliga arbetskamrater, att arbetsuppgifterna är intressanta och 

utvecklande, god arbetsmiljö samt möjligheter till individuell kompetensutveckling. 

Studenterna vid tror att Luleå kommun som arbetsgivare i viss grad kan uppfylla dessa 

egenskaper. 
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1. Inledning 

 

Kommunerna i Sverige är oattraktiva som arbetsgivare. Detta framkommer i både media, 

forskningsrapporter och kommunernas personalenkäter. Bland unga människor framstår idag 

det privata företaget som idealet i valet av arbetsgivare. Kommunerna som arbetsgivare står 

helt enkel lägre i rang än privata arbetsgivare.1 

 

Sveriges kommuner behöver under detta årtionde rekrytera cirka 600 000 nya medarbetare.2 

Därför är det viktigt att kommunen fokuserar på den framtida arbetskraftens behov men även 

tar tillvara och utvecklar den personal man har. 

 

Orsaken till det ökade rekryteringsbehovet är bland annat ökade pensionsavgångar, 

tjänsteledigheter och ökade långtidssjukskrivningar.3 Att pensionsavgångarna är stora inom 

kommunal sektor beror på att de stora barnkullar som föddes på 30- och 40-talet, och som nu 

går i pension, sökte sig ut på arbetsmarknaden under den period då kommunens expansion var 

som starkast.4 En annan orsak till det stora rekryteringsbehovet är att andelen mycket gamla i 

Sverige ökar vilket väntas leda till ökat personalbehov då fler kommer att behövas för att ta 

hand om de gamla.5  

 

Bara inom Luleå kommun behövs det rekryteras cirka 6600 personer mellan åren 2003-2012.6 

Rekryteringsbehovet är stort inom de flesta verksamhetsområden men det är främst inom 

skolan och verksamhetsområdet för äldre och funktionshindrade som behovet kommer att 

vara som störst.7 

 

Det som kan komplicera rekryteringen för kommunerna är att ungdomars intresse för 

utbildningar till kommunala arbeten minskar.8 Ytterligare en orsak som kan försvåra 

                                                 
1 Larsen, T. 2000. s. 85 
2 Svenska Kommunförbundet, 2001. s. 1 
3 Luleå kommun, 2003. s. 1 
4 Larsen, T. 2000. s. 15 
5 Svenska Kommunförbundet, 1999. s. 11 
6 Luleå kommun, 2004. s. 1 
7 Ibid. s. 8 
8 Svenska Kommunförbundet, 1999. s. 11 
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rekryteringen är att yrkesgrupper som tidigare varit bundna till offentlig sektor fått ökade 

möjligheter att välja arbetsgivare.9 

 

Kunskap om den framtida arbetskraften som så småningom kommer att ta över 40-talisternas 

arbeten är mycket värdefullt i arbetet att underlätta rekryteringen och generationsväxlingen 

inom kommunerna. Det krävs en hel del insatser för att kommunerna ska kunna attrahera och 

släppa in den nya generationens arbetare. För att lyckas med det måste kommunerna bland 

annat skaffa sig kunskap om vad unga människor önskar få ut av sitt arbete och på så sätt 

kunna tillgodose deras behov. Det är därför denna uppsats syfte att ta reda på vilka attityder 

som finns till Luleå kommun som arbetsgivare och vilka egenskaper som anses vara viktiga i 

ett arbete. 

1.1 Kommunal organisation 
 
Till följd av urbanisering, industrialisering och snabba kommunikationer under 1950-1970 

talet krävdes rationalisering av organisationen för att kommunerna skulle hänga med i 

samhällsförändringen. De dåvarande 2500 småkommunerna slogs därför samman till 280 

större kommuner. Kommunerna förändrades från en småskalig och lokalt varierande 

organisation med stort medborgerlig delaktighet till en mer formaliserad, strukturerad, 

storskalig byråkrati. Fasta regler, professionella tjänstemän, hierarkiska organisationer, 

avpersonifiering kännetecknade den nya organisationen. Under denna tid förespråkade 

kommunerna Taylorism med det löpande bandet. Varje individ var utbytbar och hade en enkel 

och ensidig arbetsuppgift inom ett detaljplanerat och centralstyrt system, utan hänsyn till 

engagemang och personligt ansvar. Jan Wallenberg menar att byråkratiska 

organisationslösningar fungerade bra förr under den offentliga sektorns uppbyggnads- och 

expansionsskede. Vidare skriver Wallenberg ”Den tayloristisk arbetsorganisationen lockar 

numera få, dessa principer brukar upplevas mer som ett problem än som en lösning, 

problemet är att vi inte vet hur alternativen ser ut”.10 Svenska kommuner befinner sig i en 

omprövande och sökande fas där gamla lösningar inte fungerar riktigt bra, och den nya ännu 

är oprövat. Det finns ändå klara förändringar i en bestämd huvudriktning. Det gäller försöken 

att komplettera och ersätta traditionella organisations- och styrningsprinciper ur den 

                                                 
9 Larsen, T. 2000. s. 18 
10 Wallenberg, J. 1997. s. 9-11, 21-27, 30 
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byråkratiska organisationsformen med lösningar baserade på motivation, delaktighet och 

personligt ansvar.11 

 

Kommunerna har idag en avgörande betydelse för landets skattenivåer och offentliga utgifter.  

De är väsentliga för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivsfrågor eftersom de är arbetsgivare 

för cirka 20 procent av den svenska arbetskraften. Hur det kommunala arbetslivet fungerar är 

av stort intresse för betydligt fler än man kan tro, dels genom den stora andelen befintlig 

personal men även genom den förväntade rekryteringen av ny personal. Men 

arbetslivsfrågorna ingår endast som en del av en större helhet i kommunerna, där flera olika 

faktorer påverkar och balanserar varandra.12  

 

Kommunalt arbetsliv står på följande sätt i ett komplicerat beroendeförhållande till kommunal 

tjänsteproduktion, lokaldemokrati och rättssäkerhet: 

 

Tjänsteproduktion: kommunerna är stora arbetsgivare just därför att de är ansvariga för 

viktiga samhällsfunktioner som påverkar de flesta medborgares vardagsliv och många 

människors grundläggande trygghet. Det gäller servicetjänster som skola, äldreomsorg och 

barnomsorg. Det gäller myndighetsutövande som miljökontroll, bygglov och 

omhändertaganden och det gäller infrastrukturella frågor som gator, vatten, avlopp. Dessa 

ansvarsområden är avgörande för ett välfungerande samhälle och för medborgarna är det 

viktigt att skattepengarna används på bästa sätt.  

 

Lokaldemokrati: genom kommunalt självstyre och kommunal demokrati kompletteras 

rikspolitiken med ett mer lokalt och direktpräglat folkligt inflytande. Förr fungerade detta 

genom bredare och lite mer oreglerat medborgerligt deltagande, numera genom färre aktiva 

partipolitisering och mer strikt reglerad verksamhet. 

 

Rättssäkerhet: den kommunala verksamheten är till stora delar reglerad i lagar och 

förordningar, både vad gäller procedurfrågor och innehållet i tjänsteproduktionen. 

Kommunallagen, socialtjänstlagen och omsorgslagen kan nämnas som exempel. Detta 

rättssäkerhetskrav överordnar ofta det kommunala arbetslivets behov. Särskilt är det 

                                                 
11 Wallenberg, J. 1997. s. 120. 
12 Ibid. s. 9.  
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möjligheterna till flexibel arbetsplatsutveckling och lokal anpassning som begränsas genom 

regelverkets krav på enhetlighet och likformighet.13 

1.2 Luleå kommun 
 
Luleå kommun är landets 26:e största kommun med cirka 72 000 invånare. Inräknat de fyra 

grannkommunerna14 bor det närmare 170 000 människor i Luleåregionen. Luleå kommun 

sysselsätter över 7 000  månadsanställda och 10 000 anställda med timvikarier och arvodister 

inberäknade och är därmed största arbetsgivaren i Luleå och Norrbotten.15  

 

Figur 1.1 Åldersfördelningen bland anställda i Luleå kommun, procent.16 

 

16-24 år 4

25-34 år 16 

35-44 år 25 

45-54 år 34 

55-64 år 20 

 

Medelåldern bland de anställda i kommunen är 45,3 år.17 

 

80 % av de anställda inom Luleå kommun är kvinnor.  De största yrkesgrupperna inom Luleå 

kommun finns inom verksamheter för vård och omsorg samt skolan. Stora yrkeskategorier är 

där undersköterskor och lärare.18 

 

Under 2003 har Luleå kommun gjort en enkätundersökning bland månadsanställda där syfte 

var att ge en nulägesbeskrivning av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation. De 

samlade bedömningarna visar att medarbetarna upplever sin arbetssituation som positiv. Av 

14 ingående delfaktorer får alla, utom en, ett genomsnittligt värde som är mer bra än dåligt. 

De anställda upplever bland annat arbetstillfredsställelsen som god och ledarskap, 

konflikthantering, informationsflöden som väl fungerande. Det tycks dock finnas ett missnöje 

                                                 
13 Wallenberg, J. 1997. s. 10-11. 
14 Grannkommunerna är Boden, Piteå, Kalix och Älvsbyn. 
15 Luleå kommun, 2004-12-17 
16 Luleå kommun, 2004. 
17 Ibid 
18 Ibid. s.8 
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med kompetens och individuell utveckling, endast 9 % anser att de har goda eller mycket 

goda utvecklingsmöjligheter inom Luleå kommun. Arbetsmiljön får ett godkänt genomsnitt 

men den psykiska påfrestningen är ganska eller mycket högt för 46 %. På flera frågor i 

medarbetarenkäten var de anställda mer positiva med stigande ålder och anställningstid. Detta 

tror Luleå kommun kan bero på att arbetsuppgifterna och organisationen är mer anpassad efter 

den äldre generationen än den yngre generationen. 19 

 

1.3 Val av uppsatsämne 
 
När uppsatsämne valdes sattes två klara riktlinjer upp. För det första ville vi undersöka ett 

aktuellt och existerande fenomen i samhället och för det andra ville vi att resultatet skulle vara 

till nytta för intressenter utanför universitetet.  

 

Denna undersökning har gjorts i samverkan med Luleå kommuns personalkontor. Att vi valde 

att skriva uppsats för Luleå kommun beror på att vi kom i kontakt med deras rapport om det 

framtida rekryteringsbehovet.20 I rapporten redovisas bland annat rekryteringsbehovet inom 

olika verksamhetsområden, pensionsavgångar, rörlighet och åldersfördelningen inom 

kommunen. Till att börja med intresserade vi oss för ett antal övergripande frågor i rapporten. 

Dessa frågor var: 21 

 

• Hur kan Luleå kommun skapa bättre förutsättningar för att behålla redan anställd 

personal? 

• Hur kan Luleå kommun som arbetsgivare stimulera ungdomar att välja utbildningar 

inom de områden som har det största rekryteringsbehovet? 

• Hur kan Luleå kommun agera för att attrahera nya grupper på arbetsmarknaden och 

därigenom bredda sin rekryteringsbas? 

• Hur kan Luleå kommun agera så att de externt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare? 

 

Vi insåg snart att vi var tvungna att specialisera oss på en av frågorna för att inte studien 

skulle bli alltför omfattande. Efter samrådan med kontaktpersoner på Personalkontoret valdes 

frågan ”Hur kan Luleå kommun agera så att de externt uppfattas som en attraktiv 

                                                 
19 Luleå kommun, 2004. s. 19 
20 Luleå kommun, 2003. 
21 Luleå kommun, 2003. 
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arbetsgivare”. För att ta reda på hur Luleå kommun ska agera för att uppfattas som en 

attraktivare arbetsgivare ansåg vi att det var nödvändigt att först undersöka vilka attityder som 

finns till Luleå kommun som arbetsgivare. Både vi och kontaktpersonerna på 

personalkontoret tyckte att studenterna vid Luleå tekniska universitet var en intressant grupp 

att undersöka. Därefter har vi själva formulerat och utvecklat studiens fortsatta tankegångar. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder studenter vid Luleå tekniska 

universitet har till Luleå kommun som arbetsgivare. Delsyftet är att ta reda på vilka attityder 

studenterna har till arbete och vilka egenskaper de anser ett bra arbete ska ha. 

 

Utifrån detta har följande frågeställningar utformats: 

 

• Vilka egenskaper anser studenterna ska ingå i ett bra arbete? 

• Vilka attityder har studenterna till Luleå kommun som arbetsgivare? 

• Vilka attityder har studenterna till arbete? 

• Hur har studenterna bildat den attityd de har till Luleå kommun som arbetsgivare? 

 

Nedan illustreras kärnan i undersökningen. Det vi försöker tydliggöra i figuren är sambandet 

mellan studenternas attityd, ett bra arbete och Luleå kommun som arbetsgivare samt hur 

attityder till Luleå kommun har bildats. 

 

Figur 1.2 Uppsatsens huvudteman 

  

Studenternas attityd 

Hur bildas attityden? 

Vad är ett bra arbete? Luleå kommun som 
arbetsgivare 
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1.5 Val av teori och begrepp 
 
Vid val av teorier har vi utgått ifrån begreppet attityd. I uppsatsen beskrivs och diskuteras 

attityders betydelse, uppkomst och funktion. Även hur attityder förändras beskrivs. För att 

mäta attityder till arbete har Tomas Berglunds klassificeringar av attityder använts. Att denna 

teori valdes beror på att den innebörd som ligger i de klassificeringar han använder passar bra 

för att mäta inställningen till arbete hos studenterna i vår studie.  

1.6 Disposition 
 
Efter denna inledning görs en redogörelse av metodologiska överväganden. Därefter 

redovisas tidigare forskning på området. Sedan presenteras resultaten av 

enkätundersökningen. I slutet av uppsatsen diskuteras de samband vi har hittat mellan tidigare 

forskning och det empiriska materialet, detta kompletteras med egna tankar och reflektioner. 

Längst bak hittas källförteckning och bilagor. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras bland annat val av metod, enkätens utformning, urvalsgrupp och 

vilka etiska ställningstaganden som gjorts. 

2.1 Forskningsansats 
 
Avsikten med undersökningen är att studera och beskriva människors attityder till ett visst 

fenomen därför är denna studie av deskriptiv karaktär. Undersökningen grundar sig på en 

deduktiv forskningsansats där vi stödjer oss på redan etablerade teorier och begrepp. I vårt fall 

har detta inneburit en hel del litteraturstudier för att skapa en ökad förståelse och kunskap om 

ämnet. Efter detta gjordes en datainsamling. Slutsatser har sedan dragits gällande skillnader 

och likheter mellan de empiriska resultat som framkommit genom enkäterna och de teorier 

och den tidigare forskning som använts. 

2.2 Metodik 
 
Eftersom uppsatsens syfte är att studera och beskriva attityder hos en grupp människor 

kommer undersökningen baseras på en kvantitativ metod. Materialet har vi samlat in genom 

en enkätundersökning. Att vi valt att använda enkäter beror på att vi ville mäta sambandet 

mellan olika inställningar och grupper, vilket enklast görs med denna metod. Fördelen med 

enkäter är att vi haft möjlighet att nå många personer som fått svara på samma frågor. 

Nackdelen med att använda kvantitativ metod i denna studie har varit att vi inte kunnat gå 

tillbaka till respondenterna när något svar varit otydligt. Fördelen om vi använt oss av 

kvalitativ metod med intervjuer skulle ha varit att vi kunnat utveckla frågor och ställa 

följdfrågor som varit anpassade till situationen. Även missförstånd och tolkningssvårigheter 

skulle då ha kunnat elimineras till en viss grad, eftersom vi skulle ha kunnat föra en dialog 

med respondenterna under intervjun.22 

 

                                                 
22 Ejvegård, R. 1996. s. 44-50 
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2.3 Enkätens utformning 
 
Samtliga enkätfrågor är hämtade från tidigare forskning, då mestadels från forskning som 

teorier och begrepp är hämtade ifrån.23 Användningen av redan etablerade frågor ansågs vara 

det mest lämpliga för att sedan kunna göra jämförelser med tidigare studier.  

 

De fyra första frågorna i enkäten är tänkta att fungera som underlag för de oberoende 

variablerna kön, ålder, examenskategori och arbetslivserfarenhet. Genom att infoga ett antal 

bakgrundsfrågor i enkäten går det också att kategorisera respondenterna, vilket i vårt fall gör 

att vi kan jämföra medelvärden och frekvensfördelning mellan olika kategorier av studenter.24 

 

Huvudsyftet med fråga 5A, ”Vad är viktigt för dig i ett bra arbete”?, är att skapa en definition 

av vad ett bra arbete är för respondenterna. Detta gjordes genom att studenterna fick ta 

ställning till hur viktiga 20 olika egenskaper är i det de ser som ett bra arbete. Fråga 5B, ”I hur 

hög grad tror du att Luleå kommun som arbetsgivare kännetecknas av dessa egenskaper?”, har 

för avsikt att besvara i vilken utsträckning studenterna tror Luleå kommun som arbetsgivare 

kännetecknades av dessa egenskaper. Syftet med dessa två frågor är vidare att göra en 

jämförelse för att se om studenterna associerar Luleå kommun som arbetsgivare med ett bra 

arbete. För att inte begränsa respondenterna avslutas dessa frågor med en öppen fråga där 

ytterligare egenskaper kunnat anges.25 

 

Fråga 5 A har även som syfte att ligga till grund för att besvara vilka attityder studenterna har 

till arbete. Detta görs genom att de egenskaper studenterna tycker är viktiga i ett arbete 

relateras till de attityder som Berglund beskriver i sin avhandling ”Attityder till arbete i 

Västeuropa och USA”.26 De inställningar som undersökts med dessa frågor är den altruistiska, 

materialistiska samt den individualistiska. Den altruistiska inställningen representeras av 

egenskaperna ”Arbetet tillför andra något positivt” och ”Arbetet tillför samhället något 

positivt”. Den materialistiska inställningen representeras av egenskaperna ”Bra ingångslön”, 

”Bra löneutveckling”, ”Att arbetet har en hög status”, ”Goda möjligheter till att leda andra 

människor/bli chef” och ”Goda karriärmöjligheter”. Den individualistiska inställningen 

                                                 
23 Westlander, G. 1995 s. 12. Ekström, A. & Haraldsson, J. 2001. Bilaga 1.  
Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 316.  Berglund, T. 2001. s. 80. 
24 Bilaga 1 
25 Ibid. 
26 Berglund, T. 2001 s. 89 
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representeras av egenskaperna ”Tillvaratagande av befintlig kompetens”, ”Möjlighet att prova 

egna idéer och ta egna initiativ”, ”Möjlighet till individuell kompetensutveckling” och 

”flexibla arbetstider”. De egenskaper som använts för att mäta dessa attitydmönster är 

baserade på de frågor Berglund använder och de egenskaper som används i Ekströms och 

Haraldssons studie.27 

 

Fråga 6 undersöker hur studenterna har bildat sina attityder om Luleå kommun som 

arbetsgivare. Detta är av intresse för att kunna koppla studenternas attityd till teorier som 

berör attityders och värderingars uppkomst och förändring. 

 

Fråga 7 undersöker om studenterna har någon i deras familj eller vänskapskrets som arbetar 

kommunalt. Syftet med denna fråga är att ta reda på om en persons attityd till Luleå kommun 

påverkas om man har någon närstående som arbetar kommunalt. 

 

Fråga 8 till 11 är frågor som undersöker om studenterna tror sig se en framtid inom Luleå 

kommun och om de upplever att Luleå kommun har visat på något sätt att de söker studenter i 

framtida rekryteringar. Dessa frågor anser vi vara viktiga att ta med för att få en förståelse för 

hur studenterna tänker inför yrkesval och om de kan tänka sig att arbeta inom Luleå kommun. 

 

Enkäten avslutas med ett antal öppna frågor där studenterna fritt kan svara på vad som skulle 

få dem att söka arbete hos Luleå kommun samt om det finns någonting som gör att de inte 

skulle tänka sig att söka ett arbete där. 

2.4 Urval 
 
Den urvalsgrupp som valts är studenter vid Luleå Tekniska Universitet som läser en 

utbildning som senare kan leda till arbete inom Luleå kommun. De som ingår i 

undersökningen är till största del studenter som läser lärarutbildningen, sociologiprogrammet, 

psykologiprogrammet, ingenjör, ekonom, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Att 

dessa utbildningar valts är för att de kan leda till yrken där det de närmaste åren finns ett stort 

rekryteringsbehov inom Luleå kommun. Vissa utbildningsprogram som kan leda till arbete 

inom Luleå kommun har valts bort detta på grund av att vi ville fokusera på de utbildningar 

som leder till yrken vars rekyteringsbehov är som störst. 

                                                 
27 Berglund, T. 2001. s. 80 och Ekström, A. och Haraldsson, J. 2001. s. 31 
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För att undersöka var rekryteringsbehovet är störst har vi använt Luleå kommuns 

rekryteringsrapport 2003-2012.28 För att välja vilka utbildningar som var mest lämpade att 

ingå i undersökningen har vi utgått från programinformation på Luleå tekniska universitets 

hemsida.29  

 

För att avgränsa studien är det i första hand studenter som är i slutskedet av sin utbildning, 

alltså läser på C- eller D-nivå som medverkar. I de fall då detta inte har varit möjligt att uppnå 

har istället studenter på B-nivå fått delta. Orsaken till denna avgränsning är att vi tror att 

diskussioner och funderingar kring framtida arbetsgivare i högre grad förekommer när man 

börjar närma sig slutet av sin utbildning. I undersökningen ingår främst studenter som läser på 

program, men även ett fåtal studenter som läser fristående kurs. Anledningen till att vi främst 

ville att programstudenter skulle delta är för att det skulle bli lättare för oss att veta vilken 

examen studenten strävar mot och för att under insamlingsfasen säkra fördelningen mellan 

olika utbildningskategorier. 

 

Urvalsmetoden som använts är kvoturval. Detta innebär att urvalets sammansättning samt hur 

och när respondenterna skall nås är bestämt på förhand. Urvalet är därför en typ av icke-

sannolikhetsurval.30 Att just denna typ av urval använts beror på att det tidsmässigt och 

ekonomiskt var det mest lämpade. Att genom något av sannorlikhetsurvalen31 nå studenterna  

ansågs av dessa anledningar inte lämpligt. Fördelen med kvoturvalet i vårt fall var att det gick 

att nå stora grupper av studenter som läste samma utbildning. 

2.5 Index 
 
Syftet med index är att underlätta datahanteringen genom att låta flera variabler som mäter 

samma sak få bilda nya variabler som tillsammans mäter enskilda fenomen. Istället för att 

arbeta med en rad olika variabler görs en ny variabel, som i koncentrerad form beskriver den 

information de olika variablerna innehåller. Den nya variabeln kallas index, de enskilda 

variablerna som ingår i indexet kallas indikatorer.32 

                                                 
28 Luleå kommun, 2004. s. 8-9 
29 Luleå Tekniska universitet, utbildningsöversikt, 2004-03-16 
30 Hellevik, O. 1996. s. 78-79 
31 Sannolikhetsurval: urvalet måste ske på ett sådant sätt att alla enheter i populationen har en känd sannolikhet 
att komma med i urvalet. Enheterna väljs ut genom en eller annan slumpmekanism.  ibid s. 73 
32 Hellevik, O. 1996. s. 234-247 
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För att mäta attityden till arbete har ett antal index som består av indikatorer från fråga 5A 

använts. Den altruistiska attityden mäts av ett index bestående av indikatorerna ”Arbetet 

tillför andra något positivt” och ”Arbetet tillför samhället något positivt”. Den materialistiska 

attityden mäts av ett index bestående av indikatorerna ”Bra ingångslön”, ”Bra 

löneutveckling”, ”Att arbetet har en hög status”, ”Goda möjligheter till att leda andra 

människor/bli chef” och ”Goda karriärmöjligheter”. Den individualistiska attityden mäts med 

ett index bestående av indikatorerna ”Tillvaratagande av befintlig kompetens”, ”Möjlighet att 

prova egna idéer och ta egna initiativ”, ”Möjlighet till individuell kompetensutveckling” och 

”Flexibla arbetstider”. 

 

För att se vilka skillnader som finns utifrån vilken examen som studenterna planerar att ta så 

har ett index som står för de olika utbildningskategorierna skapats. De olika 

utbildningskategorierna är Sociologi & psykologi, Vård & hälsa, Ekonomi, Lärare, Ingenjör 

och Övriga. Övriga består av de examenskategorier som enskilt var för få för att bilda ett eget 

index. De som ingår här är Systemvetare, Statsvetare, Nationalekonomer och de studenter 

som inte har svarat på frågan. De indikatorer som bildat respektive index grundar sig på svar 

från fråga 3 ”Vilken examen planerar du att ta?”. Hur indelningen har gjorts presenteras av 

utrymmesskäl i bilaga 1.2. 

2.6 Insamling av data  
 
För att minska bortfall har enkäterna delats ut i samband med föreläsningstillfällen, i stället 

för att skicka ut dem via post.33 Fördelen med detta tillvägagångsätt är att respondenterna har 

kunnat få muntlig information samt viss vägledning om något varit otydligt. Nackdelen med 

denna metod kan ha varit att respondenterna upplevde ett krav att delta i studien. Detta kan ha 

berott på att enkäten utfördes under lektionstid i samråd med lärare. För att minimera detta 

möjliga problem informerades studenterna både skiftligt och muntligt om att enkäten var 

frivillig. 

 

Enkätinsamlingen skedde under Maj och September 2004. Vår avsikt var att ha slutfört 

enkätinsamlingen innan vårterminens slut. På grund av studenternas examensarbeten och 

tentamensperiod var detta inte möjligt. 

                                                 
33 Andersson, Å. m.fl. 1997. s. 193 
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För att nå studenter inom de utbildningsprogram som valts ut kontaktades de lärare som under 

den aktuella perioden undervisade inom respektive ämnesområde. Avsikten var att få 

enkätinsamlingen godkänd av ansvarig lärare. 

2.7 Bortfall 
 

Vår målsättning var att få in minst 300 enkäter, vi fick in 315 stycken. Det var endast två 

personer som valde att inte besvara enkäten. De studenter som på grund av sjukdom eller 

annan orsak inte deltagit vid de föreläsningstillfällen då enkätutdelningen ägde rum har inte 

räknats som bortfall. Vad gäller bortfallet på enskilda frågor så är detta lågt. Bortfall på 

enskilda frågor framgår i bilaga 1. Den fråga där bortfallet var som högst var fråga 5B, här 

valde cirka 15 respondenter att inte ta ställning till respektive egenskap. Det bortfall som finns 

anser vi inte haft någon betydande påverkan på resultatet. 

2.8 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten och användbarheten av det mätinstrument som 

använts i studien medan validitet står för att det man som forskare avser att mäta verkligen är 

det som mäts.34 

 

För att nå en hög reliabilitet är det viktigt med en så bra utformad enkät som möjligt. Detta är 

viktigt för att respondenter inte skall missförstå frågan och av den anledningen välja att inte 

svara på frågan. För att få så tydliga enkätfrågor som möjligt har frågor från  studier med 

liknande syfte använts. Innan enkätinsamlingen utfördes testades enkäten på 10 personer. 

Utifrån de synpunkter som då framkom omformulerades de frågor som missförstods eller av 

annan anledning inte fungerade som vi hade tänkt. För att minimera risken att respondenter 

inte skall svara på ett uppriktigt sätt har respondenterna noggrant informerats om att svaren 

inte går att härleda till enskilda personer. 

 

För att säkerställa att det som avses undersökas verkligen är det som undersöks har 

forskningsområdet noggrant studerats för att förstå de begrepp och teorier som studien 

grundar sig på. De frågor vi använt bygger på frågor från tidigare forskning vilket stärker vår 

validitet på så sätt att frågorna mäter det som verkligen skall mätas. Att vi är två författare 
                                                 
34 Ejvegård, R. 1996. s. 67-69 
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ökar validiteten genom att vi löpande under studiens gång har kunnat diskutera de 

valmöjligheter vi haft samt att vi tillsammans har kunnat granska materialet. Detta har gjort 

att vi hela tiden kunnat fokusera på att rätt sak undersöks. 

2.9 Etiska ställningstaganden 
 
Under hela arbetets gång har vi rättat oss efter de forskningsetiska principer som gäller för 

vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.35 Hit hör bland annat 

individskyddskravet som innebär att en individ inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav,  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet har respondenterna informerats om studiens bakgrund och dess 

syfte. Även den vinst, i form av ny kunskap, som studien kan leda till har beskrivits. För att 

uppfylla samtyckeskravet har respondenterna innan utdelning av enkäten informerats både 

muntligt och skriftligt om att enkäten är frivillig. För att uppnå konfidentialitetskravet är 

enkäten utformad så att den inte innehåller personuppgifter som kan kopplas till enskilda 

personer. Eftersom att de data som samlats in inte går att härleda till enskilda personer, varken 

via enkäten eller resultatet, ses inga svårigheter i att uppfylla nyttjandekravet. Data som 

framkommit genom enkäten kommer endast att användas i dennna studie. Det färdiga 

resultatet kommer att redovisas till Luleå kommuns personalkontor vilket respondenterna 

informerats om. 

 

                                                 
35 Vetenskapsrådet, 2002. 
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3.Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som är centrala i studien. 

3.1 Attityd 
 
Attityd kan ses som psykologiska föreställningar hos en individ, vad hon tycker, tänker och 

känner inför sin omvärld. Människor som befinner sig i en likartad situation har ofta likartade 

attityder inför sin omvärld.36  
 

Inom socialpsykologisk forskning delas attitydbegreppet upp i tre olika komponenter. Den 

första komponenten handlar om de föreställningar en person har om ett speciellt objekt, 

situation eller individ, denna komponent kallas för tanke- eller kunskapskomponent. Den 

andra komponenten, känslokomponenten handlar om vilka känslor en person har för en 

situation, individ eller ett objekt. Den tredje, handlingskomponenten, syftar på en persons 

benägenhet att handla på ett visst sätt i förhållande till den aktuella situationen, objektet eller 

personen.37 

3.1.1 Attityders funktioner 
 
Attityder fyller fyra funktioner: 38 
 

1. Attityder hjälper oss att förstå den verklighet vi lever i genom att strukturera den 

information vi möter i vardagslivet och ge oss en grund för hur vi ska tolka vardagliga 

händelser. 

2. Attityder bidrar till att tillfredsställa våra behov genom att vi försöker nå uppställda 

mål som resulterar i belöningar. Våra värderingar har ofta formats genom erfarenheter 

tidigare i livet då vi lärt oss vad som belönas och uppskattas respektive vilka 

företeelser som bestraffas. Därför styr vi vårt handlande mot det vi har positiva 

attityder till och undviker det vi har negativa attityder till. 

3. Attityder hjälper oss att ge uttryck för de värderingar vi har gentemot andra människor 

och sociala företeelser, vi talar om för omvärlden vem vi är, vad vi gillar och ogillar. 

Vi förstärker vår egen självbild och den bild andra får av oss. 

                                                 
36 Berglund, T. 2001. s.137-138 
37 Angelöw, B. 2000. s. 171 
38 Ungdomsstyrelsen, 2003 s. 20 och Angelöw, B. 2000. s. 172, refererar  till Katz D. The functional approach to 
the study of attitudes, 1960.   
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4. Attityder har även som syfte att försvara vår självkänsla och stärka vårt 

självförtroende. Vi kan inta olika attityder i syfte att dölja och försvara oss mot 

situationer och företeelser som vi uppfattar som till exempel obehagliga. 

 

3.1.2 Attityder och handlingar 
 
Socialpsykologer har under lång tid försökt besvara frågan i vilken omfattning vi kan förutse 

en persons beteende om man känner till personens attityder.39 Resultaten visar att man endast 

i viss utsträckning kan förutsäga beteendet. Svårigheten ligger i att människan har vissa 

värderingar och attityder men detta innebär inte att han behöver handlar i enlighet med dem.40 

Anledningen till att vårt beteende inte alltid avspeglar våra attityder kan bero på tidsbrist, 

materiella bekvämligheter, rädsla för att avvika från gruppens åsikter, eller för att undvika 

negativa konsekvenser. Det beror även på hur betydelsefulla våra attityder är för oss. En 

annan orsak till varför inte attityder och beteende är mer samspelta är att ens attityder inte 

alltid baserar sig på egna erfarenheter. Attityder som grundar sig på egna erfarenheter är mer 

relevanta för det framtida beteendet jämfört med om man inte har några erfarenheter att falla 

tillbaka på.41 

 

Individen kan inte i längden besitta kunskaper som strider mot individens attityder, i och med 

ökade eller nya kunskaper kommer attityderna hos en individ förr eller senare förändras.42 

                                                 
39 Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 172 
40 Ibid. s. 24 
41 Angelöw, B. 2000. s. 173 
42 Ungdomsstyrelsen, 2003 s. 24 
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3.2 Värdering  
 

”Grundläggande trögförändrade orienteringar som styr människors attityder och beteenden. 

En del värden refererar till önskvärda existentiella mål som frihet, lycka, harmoni, jämlikhet, 

andra till önskvärda sätt att uppträda, till exempel artig, modig, intellektuell eller 

kärleksfull”.43 

 

Värderingar är det som ligger till grund för våra attityder.44 Attityder antas vara mer 

lättpåverkade av media, släkt och vänners åsikter än värderingar. Värderingar är stabilare över 

tid och är mer resistenta mot yttre påverkan.45 

 

3.2.1 Värderingars uppkomst och förändring 
 
Både teoretisk och empirisk forskning har föreställningar om att värderingar grundläggs under 

barn- och ungdomstiden när barnet socialiseras och uppfostras till en social och kulturell 

varelse.46 Emile Durkheim definierar begreppet socialisation som den vuxna generationens 

påverkan på dem som ännu inte är mogna för samhällslivet. Människans moralföreställningar, 

könsroller, språk och självuppfattning grundläggs under socialisationen vilket gör att 

individen formar sin personlighet. Ofta förklaras familjen och skolan vara de institutioner som 

påverkar människan mest i socialisationen. Durkheim menar vidare att socialisationen är en 

livslång process som har sin början i barndomen men fortsätter hela livet.47 Individer är dock 

inte passiva mottagare i socialisationen utan spelar en aktiv och viktig roll, detta gäller för 

både barn, ungdomar och vuxna. Genom socialisationen införlivar individen samhällets 

normer och värderingar och försöker aktivt tillägna sig verkligheten och sträva efter att 

förändra den efter sina behov.48 

 

Socialisationsprocessen återspeglar även de förändringar som äger rum i samhället. Det 

innebär att överföringen av normer och värderingar kan se annorlunda ut från olika 

generationer, samhällen och epoker. I ett samhälle med hög förändringstakt, som till exempel 

                                                 
43 Ungdomsstyrelsen, 2003. s.19 
44 Ibid. s 19 
45 Larsen, T. 2000. s. 8 refererar till Hagström och Johansson, 1999. 
46 Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 20 
47 Angelöw, B. 2000. s. 82-84 
48 Ibid. s. 83   
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Sverige, skiftar de värderingar och normer som olika generationer växer upp med.49 Även 

ålder har betydelse när det handlar om värderingars förändringar. Genom livet och livets faser 

får vi nya erfarenheter och möter nya kontexter som påverkar våra värderingar.50  

 

Genom till exempel massmedier, reklam och olika politiska partier påverkas människor 

systematiskt att införliva speciella värderingar, denna påverkan kallas tertiär socialisation.51 

Massmedia har en central roll i spridandet av de attityder som finns till kommunen som 

arbetsgivare, till exempel så har lokalpressen stark påverkan på hur vi uppfattar verkligheten, 

bildandet av åsikter och kunskaper om kommunen och dess verksamhet.52  

3.3 Attityder till arbete 
 

En av de mest kända studier som gjorts på området attityder till arbete är ”Arbetaren i 

överflödssamhället” av John Goldthorpe med flera. Syftet med studien var att undersöka och 

belysa utbredningen av ett fenomen som diskuterades på 50- och 60-talet, detta var 

arbetarklassens förborgerligande. Med detta menades att arbetaren i större utsträckning 

prioriterade privatliv och sin familj i stället för att engagera sig fackligt och politiskt för att 

förbättra arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Undersökningen gjordes i England och 

de som ingick i undersökningen var välbetalda industriarbetare i åldern 21-46 år, alla var 

män.53 

 

Goldthorpe och hans kollegor använde sig av tre idealtyper av inställningar till arbete för att 

analysera attityder till arbete. Dessa presenteras nedan:54 

 

• Instrumentell inställning, med detta menas att se arbetet som ett medel för att uppnå 

mål på fritiden. Arbetet betraktas som ett medel för att förvärva den inkomst som 

fordras för att nå mål på fritiden och leva ett sådant liv man önskar. Arbetet i sig är 

inte ett centralt livsintresse och ses inte som något själförverkligande. Den enskilde 

drar här en gräns mellan arbete och fritid, och involverar sig endast i aktiviteter som 

ger det största möjliga ekonomiska utbytet. 

                                                 
49 Angelöw, B. 2000. s. 83 
50 Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 21.  
51 Ibid. s. 82 
52 Asp, K. 1997. s. 285 
53 Goldthorpe, J. m. fl. 1971. s. 9-19 
54 Ibid. s. 53-57 
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• Byråkratisk inställning, innebörden av denna inställning är att vara lojal mot 

organisationen i utbyte mot stadigt stigande inkomster, social status och långsiktig 

trygghet. Den byråkratiske har moraliska element i sitt engagemang och ser sitt sätt att 

handla som en plikt mot organisationen. Den ekonomiska belöningen ses inte som en 

betalning för en viss mängd utfört arbete utan som en förmån som hör samman med en 

viss grad eller funktion i organisationen. Den byråkratiska inställningen innebär också 

att det inte finns någon direkt gräns mellan arbete och fritid, den självuppfattning och 

status som skapats genom arbetet överförs till aktiviteter och relationer utanför arbetet. 

 

• Solidarisk inställning, med detta menas att arbetet är ett centralt intresse i livet. För 

den som har en solidarisk inställning ses arbetet som en gruppaktivitet som gör att 

arbetet blir ett mål i sig. Den solidariske drar inte en gräns mellan arbete och fritid 

utan i stället flyter arbete och fritid ihop genom att de till exempel ägnar sig åt 

fritidsaktiviteter som är knutna till arbetet och arbetskamraterna. Den identifikation 

som den anställde känner kan vara av två slag antigen till hela företaget vilket då leder 

till en involvering i arbetsorganisationen som är av moralisk och positiv natur. Eller så 

sträcker sig den identifikation de känner endast till den egna arbetsgruppen vilket gör 

att involveringen i organisationen till viss mån blir alienerande. Det skapas en vi mot 

dem känsla inom organisationen som är av negativ natur. Arbetet utgör här ett centralt 

livsintresse. Förutom den instrumentella betydelsen har arbetet stor betydelse för 

tillfredställandet av expressiva och känslomässiga behov. 

 

Författarna till studien vill dock understryka att dessa tre inställningar inte är tänkta att stå i 

fullständig kontrast till varandra. De menar istället att alla arbeten mer eller mindre har en 

instrumentell bas. Utifrån detta bör därför endast den första av dessa tre, den instrumentella 

inställningen, ses som en idealtyp och den byråkratiska respektive solidariska inställningen får 

då ses som avvikelser från den instrumentella inställningen. De nämner att de även kan tänka 

sig en avvikelse i en professionell riktning, vad som menas med detta kommer vi att ta upp 

senare i detta kapitel.55 

 

                                                 
55 Goldthorpe, J. m. fl. 1971. s. 56 
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Resultaten av studien visar att de industriarbetare som ingick i studien till övervägande del 

hade en instrumentell inställning till arbetet, dvs. att arbetet sågs som ett medel för att uppnå 

en hög konsumtionsnivå för sig och sin familj. De som hade denna inställning privatiserade i 

hög grad sitt sociala liv, det vill säga de drog en skarp gräns mellan arbetet och fritiden. Detta 

ledde då även till att identifikationen med företaget var låg. Ett av de fakta som enligt 

Goldthorpe är kännetecknade för dem som tenderar att ha en instrumentell inställning till 

arbetet är att de har ett eller flera hemmavarande barn. Två andra omständigheter som 

påverkar inställningen är geografisk- och social rörlighet, med detta menas att de som flyttar 

till ny ort för att få arbete samt personer som jämfört med föräldrar och syskon står still eller 

rör sig nedåt i yrkesstatus tenderar att ha en mer instrumentell inställning till arbetet.56 

 

Thomas Berglund använder i sin avhandling ”Teorier till arbete i Västeuropa och USA” 

Goldthorpes idealtypiska klassificeringar som en teoretisk stomme för att bygga vidare på i 

sitt arbete. I avhandlingen undersöker han hur attityder till arbete i dagens samhälle och 

arbetsliv skiljer sig mellan olika länder och grupper i samhället. Berglund tar i avhandlingen 

upp två skiljelinjer som delar Goldthorpes tre typer av inställningar i två olika grupper. 

 

• För det första handlar det om vilket materiellt intresse den anställde har med sitt 

arbete. Här skiljer sig den byråkratiska inställningen från de två övriga genom att det 

här är en karriär inom organisationen som är primärt materiellt mål. För de med en 

övervägande instrumentell respektive solidarisk inställning är det i stället arbetslönen 

som är det materiella målet. 

 

• Den andra skiljelinjen mellan de olika inställningarna är vilka ideella och normativa 

intressen som finns. I Goldthorpes typologi är dessa intressen representerade i den 

solidariska inställningen, genom lojalitet mot arbetsgruppen eller organisationen. I den 

byråkratiska inställningen är plikten mot organisationen av stor betydelse för den 

anställdes identitet. Här skiljer sig den med en instrumentell inställning från de två 

övriga då varken lojalitet eller plikt mot organisationen spelar någon roll. För den med 

instrumentell inställning är inte den normativa och kollektiva ordningen av betydelse 

utan denne agerar i stället som en ”ekonomisk människa” för att maximera den egna 

                                                 
56 Goldthorpe, J. m.fl. 1971. s. 179-180 
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vinsten. Berglund relaterar här till Webers handlingstypologi57, genom att låta en 

byråkratisk respektive solidarisk inställning till arbetet få kännetecknas av ett 

värderationellt handlingssätt, medan anställda med en instrumentell inställning får 

kännetecknas av ett målrationellt handlingssätt.58 

 

Figur 3.1 Berglunds attitydindelningar.59 

 

 Målrationell Värderationell

Karriär  Byråkratisk 

Lön Instrumentell Solidarisk 

 

Den rutan som här är tom, och som enligt figurens logik kännetecknas av en målrationell 

karriärist, är den inställning som Goldthorpe nämner som en ytterligare möjlig typ av 

inställning och som han kallar professionell inställning. Berglund kallar denna inställning för 

en individualistisk inställning och beskriver den enligt följande: betonar sina personliga 

egenskaper som grund för nya och bättre tjänster. Denne bortser då från normer gällande 

befordringsvägar och hänvisar istället till sin kompetens för att göra karriär. Den 

individualistiske är inte trogen en enskild organisation utan byter arbete om villkor och 

arbetsuppgifter är bättre på annat håll.60 

 

För att enkätmaterialet Berglund använde skulle kunna mäta de idealtyper Goldthorpe med 

flera beskriver, var han tvungen att förändra innebörden och namnen på idealtyperna.61 För att 

få reda på hur innebörden och namnen på idealtyperna skulle förändras använda han sig av 

faktoranalys.62 Berglund fann följande mönster i sin analys: 

 

Frågorna ”Hur viktigt är ett arbete där man kan hjälpa andra människor?” och ”Hur viktigt är 

ett arbete som är nyttigt för samhället?”, mäter till viss del den solidariska inställningen. 

Eftersom det inte handlar om någon solidaritet mot arbetsgruppen eller organisationen utan i 

                                                 
57 Weber, M. 1983. s. 18-19 
58 Berglund, T. 2001. s. 60-61 
59 Ibid. s. 61 
60 Ibid. s.62 
61 Ibid. s. 81 och s. 89 
62 Ibid. s. 82-84 Faktoranalys urskiljer förbindelser mellan frågor genom att analysera den korrelationsmatris 
som uppstår då frågorna korreleras mot varandra. 



  Teori  

 

 

22

stället betonar arbetets betydelse för samhället och andra människor så kallar Berglund denna 

inställning för altruistisk. 

 

”Hur viktig är en hög inkomst?” och ”Hur viktigt är goda karriärmöjligheter?”, dessa frågor 

mäter någonting som liknar det Goldthorpe kallar byråkratisk inställning men det går dock 

inte att finna någon koppling till plikt mot företaget eller organisationen. Det som utgör 

stommen i detta karriärmönster är hög lön och karriär därför kallar Berglund denna typ av 

inställning till arbete för materialistisk. 

 

”Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar?” och ”Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även 

om jag inte behövde pengarna?”, här är värdena för fråga två omkastade av den anledning att 

de som är sympatiskt inställda i fråga ett är ofta negativt inställda i fråga två. Dessa frågor 

visade sig i faktoranalysen höra samman och mäter då den instrumentell inställning. 

 

”Hur viktigt är ett arbete där man kan styra sina arbetstider?” och ”Hur viktigt är ett arbete där 

man får arbeta självständigt?”, dessa frågor utgör grunden för en individualistisk attityd. Hur 

frågorna kopplas till olika typer av attityder skiljer sig dock mellan de olika länderna i 

Berglunds studie. I USA och Storbritannien kopplas dessa frågor till den altruistiska attityden, 

och i Sverige och Norge till den materialistiska.63 

 

3.4 Attityder och kön 
 
En av de beroende variabler som kan vara betydelsefull för uppkomsten av attityder är kön. 

Förklaringen till att könsmönster uppkommer har att göra med att de värden och normer som 

män och kvinnor utvecklat under den primära socialisationen skiljer sig åt. Men även att män 

och kvinnor ofta befinner sig i strukturellt olika situationer. Här talar man ofta om olika 

”könsregimer” som uppkommit genom mäns och kvinnors relationer till staten, 

arbetsmarknad och familjen. Vad gäller synen på arbetet kan detta ha påverkats av skillnader i 

deltagande i lönearbete, familjeansvar och beroende av välfärdstaten.64 

 

Det Tomas Berglund kommer fram till i sina resultat är att kvinnor har en mer altruistisk 

attityd till arbete än män. Medan männen har en mer instrumentell inställning. Vad gäller den 
                                                 
63 Berglund, T. 2001. s. 84-88 
64 Ibid. s.166-167 
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altruistiska inställningen så är denna vanligast bland anställda inom offentlig sektor, vilken 

ofta domineras av kvinnor. På samma sätt som manuella arbeten domineras av män, med 

instrumentell attityd.65 

 

3.5 Attityder och ålder 
 
Vad gäller ålderns betydelse för attityder kan även denna ha olika sociala betydelser. Främst 

avser man då under vilka generationsspecifika förhållanden socialisationsprocessen ägt rum. 

Detta beskrivs bland annat av Ronald Ingleharts teorier om materiella och postmateriella 

värderingar. Han menar att värderingar i hög utsträckning formas under den primära 

socialisationen och en betydande faktor är då under vilka socioekonomiska villkor 

socialisationen skett. Har socialisationen skett under otrygga förhållanden, krig och 

ekonomiska nedgångar leder detta till ett materialistiskt synsätt där ekonomisk och social 

trygghet värderas högt. 

 

Man kan även syfta på situationsbundna villkor under olika faser i individens livscykel. Med 

detta menas att man utifrån faser och skeenden i livet ser på sig själv på olika sätt och 

värderar olika saker vid skilda tillfällen i livet. 

 

3.6 Post-materialistiska och materialistiska värderingar  
 
”Framtiden tillhör ungdomen och deras värderingar är en möjlig beskrivning av 

framtiden”.66 

 

Unga människors värderingar speglar inte bara nuet det är också en föraning om vad som 

komma skall. Åke Andersson med flera menar att unga människors värderingar är ett tydligt 

brott med historien bland annat gällande deras syn på arbetslivet som i många avseenden är 

annorlunda än exempelvis 40-talisternas.67 Enligt Ronald Inglehart håller det västerländska 

samhället sakta på att ändra sina grundläggande värderingar genom att överge gamla och 

utveckla nya värderingar. De människor som växt upp under knappa omständigheter har 

format sina värderingar efter ett slags normstruktur som karaktäriserats av sparsamhet och 

                                                 
65 Berglund, T. 2001. s. 185 
66 Andersson, Å. 1997. s. 11 
67 Ibid. s. 11 
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sökande efter trygghet. Med dagens höga nivå av välfärd och tillväxt, är det andra värderingar 

som präglar uppväxten, vilket också leder till nya värderingsmönster i samhället.68 

 

Materiella värderingar sägs vara viktiga för tidigare generationer medan så kallade 

postmateriella värderingar är viktiga för senare generationer. De med materiella värderingar 

sätter stort värde på bra lön, trygghet, kollektivism och de med postmateriella värderingar 

sätter i stället större värde på intressanta arbetsuppgifter, frihet, individualism. Man säger att 

unga människors värderingar redan nu har anpassats till ett postindustriellt K-samhälle som 

utmärks av kunskap, kompetens, kreativitet, kommunikation och kultur. Ingleharts hypotes är 

att varje ny generation som träder in i vuxenvärlden och i arbetslivet får fler och mer uttalade 

postmateriella värderingar. Inglehart menar att denna långsamma värderingsförändring tydligt 

kan spåras i hur människor värderar arbetet, det vill säga att vid varje given mättidpunkt 

kommer de yngre att värdesätta till exempel trygghet, fast anställning och hög lön lägre 

jämfört med de äldre.69  

 

Inglehart menar vidare att på sikt kommer den yngsta generationens postmateriella 

värderingar ta över och efterhand kommer den materialistiska värderingen helt försvinna med 

sina bärare. Detta kallar han för den tysta revolutionen.70 

 

3.7 Ett bra arbete 
 
Studien ”70-talister, om värderingar förr nu och i framtiden” belyser unga människors syn på 

bland annat arbete, politik, utbildning, yrkes- och familjeliv. Studien bygger på en 

enkätundersökning som är gjord mellan åren 1988-1996. Drygt 8000 slumpmässigt utvalda 

ungdomar i 20-årsåldern från alla delar av Sverige har deltagit. Undersökningen begränsar sig 

till ungdomar som är i slutet av sin gymnasietid och inkluderar elever från både teoretiskt- 

och praktiskt orienterade utbildningslinjer.  

 

När det gäller unga människors syn på vad som är ett bra arbete visar resultaten att svenska 

ungdomar är intresserade av rörliga och självständiga yrken. Yrket behöver inte innebära en 

hög status eller möjlighet att göra karriär. Att bli chef hör till det minst viktigt. Det anses 

                                                 
68 Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 22 som refererar till Inglehart,  R. 1997, 1990, 1997 samt Andersson, Å. 1994. 
69 Ungdomsstyrelsen, 2003.. s. 22 
70 Ibid. s. 22 
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finnas ett motstånd mot att arbeta inom hierarkiskt uppbyggda arbetsmiljöer. För unga idag är 

det inte viktigt att göra någonting fint utan att göra någonting intressant. Däremot är det 

viktigt att se resultat av sitt arbete, att inte arbetsuppgifterna delas upp för mycket så 

överblicken går förlorad. För unga kvinnor är det mest viktigt att få intressanta arbetsuppgifter 

och trevliga arbetskamrater. Hög lön är viktigare för männen än för kvinnorna. Se även 

figuren nedan som visar mäns och kvinnors prioritering av arbetets egenskaper 1996.71 

 

Figur 3.2 Mäns och kvinnors prioriteringar av arbetets egenskaper, rangordning 1-8.72 

 

Män Kvinnor 
1. Intressant arbete 
2. Hög lön 
3. Trevliga arbetskamrater 
4. Karriärmöjligheter 
5. Flexibel arbetstid 
6. Självständigt arbete 
7. Mycket fritid 
8. Kunna påverka samhällsutvecklingen 
 

1. Intressant arbete 
2. Trevliga arbetskamrater 
3. Hög lön 
4. Självständigt arbete 
5. Flexibel arbetstid 
6. Karriärmöjlighet 
7. Mycket fritid 
8. Kunna påverka samhällsutvecklingen 
 

 
. 

 

Ytterligare egenskaper som är viktiga för unga människor idag är att få använda intellektet, att 

arbetet erbjuder möjligheter till initiativtagande, frihet och nytänkande samt att den personliga 

läggningen kan användas konstruktivt. Vidare är det även viktigt att arbetet är förenligt med 

egna värderingar och bidrar med något som är värdefullt för samhället, möjlighet till personlig 

utveckling samt löneutveckling.73 

 

Vilka av dessa egenskaper som en individ anser vara viktigast i ett arbete beror på en rad 

faktorer som till exempel bakgrund, utbildning, kön och ålder. Men även individens 

levnadssammanhang spelar in, till exempel om individen har barn, är sambo eller singel. 

Oavsett ålder, kön och ursprung är den viktigaste egenskapen i ett bra arbete 

arbetskamraterna.74  

                                                 
71 Andersson,  Å. m.fl. 1997. s. 9-11, 58-61. 
72 Ibid. s.60. 
73 Westlander, G. 1995. s. 113-121. Högskoleverket, 2003 s. 67-74.  
Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 65-75. 
74 Ungdomsstyrelsen, 2003. s. 67-68. 
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3.8 Unga människors intresse för olika arbetsområden 
 
Kvinnorna är mer intresserade av traditionellt kvinnodominerande arbetsområden, som till 

exempel psykolog och kurator. Män är mer intresserade av traditionellt mansdominerade 

arbetsområden, som militär, kock och säljare. Privata företag är populärast som arbetsgivare 

bland unga mellan 16-24 år. Kvinnor är betydligt mer positiva än män till att arbeta inom 

kommunen. 40 % av kvinnorna och 28 % av männen kan tänka sig arbeta kommunalt i 

framtiden. Arbete inom landstinget lockar kvinnor i högre grad än männen. Män är i lika stor 

omfattning som kvinnor positiva till staten som framtida arbetsgivare.75 Se även figur 3.3. 

 

En majoritet av männen kan inte tänka sig att jobba inom vård och omsorg. Majoriteten av 

kvinnor är inte intresserade av industri, tillverkning och byggverksamhet, männen är mer 

positiva till denna typ av yrken. Männen är i högre grad än kvinnor negativa till arbete inom 

offentlig sektor.  

 

Figuren nedan visar unga kvinnors och mäns preferenser om framtida arbetsgivare. 

Frågeställningen är Kan du tänka dig att i framtiden arbeta för någon av följande 

arbetsgivare? Den sjugradiga skalan är fördelad enligt följande, 1-2 negativ, 3-5 neutral och 

6-7 positiv.76 

 

Figur 3.3 Mäns och kvinnors preferenser om framtida arbetsgivare, procent.77 
Sjugradig skala från ”Nej, absolut inte” till ”Ja, absolut”   

M =Man 
K =Kvinna 

Negativ 1-2 Neutral 3-5 Positiv 6-7 

Kommunen M, 16-24år 
K ,16-24 år 

27  
17 

45 
43 

28 
40 

Landstinget M, 16-24år 
K, 16-24år 

32 
23 

45 
44 

23 
33 

Statligt M, 16-24år 
K ,16-24 år 

20 
16 

48 
51 

32 
33 

Privat M, 16-24år 
K ,16-24 år 

4 
2 

23 
23 

73 
75 

Förening M, 16-24år 
K ,16-24 år 

21 
14 

46 
40 

33 
46 

                                                 
75 Högskoleverket, 2003. s. 70-72 
76 Ibid. s. 71 
77 Ibid. 
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4. Resultat 
 
Här presenteras resultaten av den enkät som ligger till grund i studien. Till att börja med 

presenteras en utvärdering av enkäten samt en redogörelse av respondenterna utifrån kön, 

utbildningskategori, ålder och vilken arbetslivserfarenhet de har från den kommunala 

sektorn. De resultat som framkommit redovisas sedan utifrån våra frågeställningar.  

4.1 Utvärdering av enkäten 
 
Under inmatningen och bearbetningen av enkätsvaren i det statistikprogram som användes, 

SPSS, visade det sig att vissa frågor som ingick i enkäten inte fungerade som vi tänkt. Detta 

trots att samtliga frågor i enkäten hade testats på tio slumpmässigt utvalda studenter. Utifrån 

den respons som då framkom justerades några frågor i enkäten för att minimera missförstånd 

under datainsamlingen. Trots de justeringar som gjorts innan datainsamling missuppfattade 

några studenter fråga 4 ”Hur stor arbetslivserfarenhet har du inom följande sektorer?” Här var 

det flera av respondenterna som endast markerade alternativen ”Mindre än 2 år” samt ”Mer än 

2 år” och lämnade alternativet ”Ingen” omarkerat, i de fall där detta har skett har det tolkats 

som att de valt att inte svara på den delen av frågan. Alternativet i dessa fall hade varit att 

göra ett antagande om att de inte hade någon arbetslivserfarenhet inom dessa sektorer, att göra 

denna typ av antaganden ansågs av oss som felaktigt. 

 

Avsikten med enkäten var bland annat att utifrån Berglunds teori kunna se vilka attityder till 

arbete studenterna har. En av de attityder, den instrumentella, som han beskriver har inte 

kunnat undersökas med de frågor som ingick i enkäten. Orsaken till att frågor som undersöker 

denna attityd inte finns med beror på att vi trodde att några av de egenskaper som finns i fråga 

5A, ”Vad är viktigt för dig i ett bra arbete?”, gick att använda för att mäta den instrumentella 

inställningen, så var dock inte fallet.  

 

På fråga 5 B ”I hur hög grad tror du att Luleå kommun som arbetsgivare kännetecknas av 

dessa egenskaper”? har somliga uppgett att de inte kunnat svara på eftersom de inte jobbat 

inom Luleå kommun eller härstammar från Luleå. Att studenter som inte härstammar från 

Luleå möjligen skulle ha svårare att besvara frågan var vi medvetna om. Av denna anledning 

var vi noga med att poängtera att svaren på frågan endast grundar sig på vad de tror ett arbete 

inom Luleå kommun kännetecknas av. 
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På fråga 10 ”Var planerar du att i första hand söka arbete? Kryssa i ett alternativ” så hade ett 

antal respondenter markerat fler än ett alternativ. I de fall då detta skett har frågan vid 

inmatningen tolkats som obesvarad. 

4.2 Enkätsvaren 
 
Av de 315 som svarat på enkäter är 72 procent kvinnor och 28 procent män, denna något 

ojämna könsfördelning beror på att flera av de utbildningsprogram som ingår i studien till 

största del består av kvinnliga studenter.78 Den ålderskategori som är störst i studien är de 

mellan 21-24 år (42 %). Nästan 75 procent av de som ingår i studien har arbetat inom 

kommunal sektor, av dessa har cirka 35 procent mer än två års erfarenhet inom kommunal 

sektor. 79 

 

Diagram 4.1 Fördelning mellan olika utbildningskategorier och kön, procent.80 
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Fördelningen mellan de olika utbildningskategorierna är, om man bortser från ingenjörerna, 

relativt jämn. Att ingenjörerna är underrepresenterade beror främst på att dessa utbildningar 

var svårast att få tag på. Orsaken till detta var bland annat att dessa studenter var upptagna 

med examensarbeten.   

                                                 
78 Sjuksköterske-, arbetsterapeut-, sociologi- och psykologiprogrammet är de utnildningsprogram som ingår i vår 
studie och består av mestadels kvinnliga studenter. 
79 Bilaga 1.1 
80 Bilaga 1.2 
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4.2.1 Ett bra arbete 
 
De egenskaper som studenterna i vår studie tycker är viktigast i ett ”bra arbete” är trevliga 

arbetskamrater, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, möjligheter till 

individuell kompetensutveckling och att den kompetens som finns tillvaratas. Trevliga 

arbetskamrater, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är mycket viktigt för nära 90 % av 

studenterna. De faktorer som enligt studenterna ses som mindre viktiga i ett bra arbete är 

möjlighet till internationellt arbete, att arbetet har hög status samt att det finns goda 

möjligheter att få leda andra eller bli chef.81 

 

Nedan presenteras de egenskaper som studenterna fått ta ställning till utifrån hur viktiga de är 

i ett bra arbete. Dessa är rangordnade efter hur viktiga egenskaperna är. Högsta möjliga 

medelvärde är 3,0 vilket står för ”mycket viktigt”, lägsta möjliga medelvärde är 1,0 vilket står 

för ”mindre viktigt”.  

 

Figur 4.2.1 Viktiga egenskaper i ett arbete, rangordning utifrån medelvärden.82 

 
1 Trevliga arbetskamrater 2,88 
2 Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter 2,85 
3 God arbetsmiljö 2,81 
4 Möjlighet till individuell kompetensutveckling 2,65 
5 Tillvaratagande av befintlig kompetens 2,63 
6 Bra löneutveckling 2,63 
7 Personal med stort engagemang 2,60 
8 Trygg och säker anställning 2,51 
9 Möjlighet att prova egna idéer och ta egna initiativ 2,51 
10 Erkännande för väl utfört arbete 2,47 
11 Att arbetet tillför andra något positivt 2,46 
12 Bra ingångslön 2,44 
13 Utåtriktat arbete/kontakt med människor 2,38 
14 Utvecklingssamtal med chef 2,34 
15 Arbetet tillför samhället något positivt 2,20 
16 Goda karriärmöjligheter 2,14 
17 Flexibla arbetstider 2,06 
18 Goda möjligheter till att leda andra människor/bli chef 1,70 
19 Att arbetet har en hög status 1,70 
20 Möjlighet till internationellt arbete 1,56 

 

 

De skillnader vi funnit mellan män och kvinnor är att kvinnor tycker det är viktigare än män 

med en trygg och säker anställning, god arbetsmiljö och att arbetet tillför andra och samhället 

                                                 
81 Bilaga 1.1 
82 Bilaga 2.1 
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någonting positivt samt att personalen har ett stort engagemang. För män är det viktigare att 

arbetet har en hög status samt att det finns goda möjligheter till att leda andra och bli chef.83 

 

Vård och hälsa- samt Lärarstudenter tycker i större utsträckning än andra kategorier att arbetet 

ska tillföra andra och samhället någonting positivt, ska vara utåtriktat och innehålla 

människokontakt samt att personalen har ett stort engagemang. Studenter från dessa 

utbildningsgrupper tycker i lägre grad än andra att goda karriärmöjligheter är viktigt i ett 

arbete.84 

 

För respondenterna inom kategorin Ekonomi är det något viktigare med goda 

karriärmöjligheter det är emellertid inte lika viktigt för dessa studenter som för andra 

kategorier att arbetet ska vara utåtriktad och innehålla mycket kontakt med människor.85 

 

Tittar vi på äldre och yngre studenter86 och vilka egenskaper som är viktiga i ett arbete så ser 

vi små skillnader mellan grupperna. Vi kan se en tendens att för äldre är det något viktigare än 

för yngre med bra ingångslön, möjlighet att prova egna idéer och ta egna initiativ, att befintlig 

kompetens tillvaratas samt att arbetet tillför andra och samhället någonting positivt. Yngre 

sätter större värde än äldre i egenskaper som goda karriärmöjligheter, trygg och säker 

anställning, att få leda andra människor/bli chef samt internationella arbete.87  

 

Fastän att vi kan urskilja vissa skillnader mellan olika utbildningsgrupper, ålderskategorier 

samt mellan män och kvinnor kan vi konstatera att studenterna som grupp har uppfattningar 

som påminner om varandras. Vi ser en tendens till vissa grupperingar där Vård och hälsa- 

samt Lärarstudenter har attityder som liknar varandras. Likaså har Ekonomi- och 

Ingenjörstudenter uppfattningar som liknar varandras.88 

                                                 
83 Bilaga 2.8 
84 Bilaga 2.1 
85 Ibid. 
86 Äldre studenter är 30 år  & över samt yngre studenter är 24 år & yngre. 
87 Bilaga 2.5 
88 Bilaga 2.1 
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4.2.2 Synen på Luleå kommun 
 
Studenterna tror att ett arbete inom Luleå kommun kännetecknas av att det är utåtriktat med 

stor människokontakt, att det tillför samhället och andra någonting positivt, att anställningen 

är trygg och säker samt att arbetsmiljön är god. De egenskaper studenterna tror att Luleå 

kommun som arbetsgivare har svårt att tillgodose är bra ingångslön, bra löneutveckling, 

flexibla arbetstider, tillvaratagande av befintlig kompetens, möjlighet till individuell 

kompetensutveckling, möjligheter till att prova egna idéer och ta egna initiativ samt 

karriärmöjligheterna. De flesta studenter tror heller inte att ett arbete hos Luleå kommun ger 

möjligheter till internationellt arbete.89  

 

I figuren nedan presenteras vilken grad studenterna tror att de egenskaper de ser som viktiga i 

ett bra arbete kan uppfyllas inom Luleå kommun. Högsta möjliga medelvärde är 3,0, vilket 

står för i ”hög grad”, lägsta möjliga medelvärde är 1,0 vilket står för i ”låg grad”:  

 

Figur 4.2.2 Egenskaper som kännetecknar ett arbete inom Luleå kommun, 
rangordning utifrån medelvärden. 90 
 

1 Arbetet tillför samhället något positivt 2,30 
2 Att arbetet tillför andra något positivt 2,27 
3 Trevliga arbetskamrater 2,19 
4 Utåtriktat arbete/kontakt med människor 2,15 
5 Trygg och säker anställning 2,10 
6 God arbetsmiljö 1,96 
7 Utvecklingssamtal med chef 1,91 
8 Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter 1,89 
9 Personal med stort engagemang 1,88 
10 Goda möjligheter till att leda andra människor/bli chef 1,80 
11 Tillvaratagande av befintlig kompetens 1,79 
12 Flexibla arbetstider 1,71 
13 Möjlighet till individuell kompetensutveckling 1,71 
14 Erkännande för väl utfört arbete 1,67 
15 Möjlighet att prova egna idéer och ta egna initiativ 1,66 
16 Goda karriärmöjligheter 1,61 
17 Att arbetet har en hög status 1,42 
18 Bra löneutveckling 1,37 
19 Bra ingångslön 1,37 
20 Möjlighet till internationellt arbete 1,31 

 

Denna rangordning är i stort sett lika utifrån kön, ålder och utbildningsprogram. Små 

skillnader har iakttagits inom kategori Lärare. Lärarstudenter anser i lägre grad än andra att en 

anställning inom Luleå kommun kan ses som trygg och säker. Ekonomi och 
                                                 
89 Bilaga 2.2 
90 Ibid. 
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Ingenjörstuderande anser i högre grad än andra att ett arbete hos Luleå kommun tillför 

samhället någonting positivt. 91 

 

Resultaten visar ingen större skillnad mellan äldre och yngres syn på Luleå kommun. Vi ser 

emellertid en tendens att studenter över 30 år i större utsträckning än studenter under 24 år 

anser att Luleå kommun kännetecknas av en trygg och säker anställning medan yngre i större 

utsträckning än äldre tror att arbete i Luleå kommun tillför andra och samhället något positivt. 
92 

Då studenterna ombads att uppge vilka ytterligare egenskaper de tycker kännetecknar Luleå 

kommun som arbetsgivare och arbetsplats så var det vanligaste svaren tröga beslutsvägar och 

en ovilja till förändringar i organisation och arbetssätt.93 

 

Hälften av de studenter som medverkat i studien uppger att de först och främst bildat sin 

uppfattning om Luleå kommun genom media, släkt och vänner samt föräldrar. Även arbete 

inom Luleå kommun uppges ligga till grund för de uppfattningar de har. 94 

4.2.3 Attityder till arbete 
 

De attityder vi har undersökt är altruistisk, materialistisk och individualistisk. En person med 

en individualistisk attityd till arbete sätter stort värde i att kompetens som finns inom företaget 

tillvaratas, utvecklingsmöjligheter i arbetet samt att det finns utrymme att prova egna idéer. 

Utgår vi från de egenskaper som i Berglunds och Haraldssons & Ekströms95 studie utgör den 

individualistiska inställningen kan vi dra slutsatsen att denna inställning är den mest 

förekommande bland studenterna. Ekonomistudenter har något lägre individualistisk 

inställning än övriga studenter. Kvinnor tenderar att ha en högre grad av individualistisk 

inställning jämfört med männen. Även studenter som är 30 år och äldre tycks ha en mer 

individualistisk inställning.96  

 

En altruistisk attityd till ett arbete kännetecknas av egenskaper som arbetet tillför andra och 

samhället någonting positivt är viktiga. De som har den mest altruistiska attityden till arbete 

                                                 
91 Bilaga 2.2 
92 Bilaga 2.6 
93 Bilaga 1.2 
94 Bilaga 1.1 
95 Berglund, T. 2001. s. 89 Haraldsson & Ekström. 2001. s. 31 
96 Bilaga 2.1, 2.8, 2.9 
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är de som hör till utbildningskategorierna Vård & hälsa samt Lärare. Resultaten visar även att 

kvinnor har en mer altruistisk attityd än männen samt studenter över 30 år. 97 

 

En individ som värdesätter materialistiska egenskaper i sitt arbete uppskattar bra ingångslön 

och löneutveckling samt att det finns möjlighet att göra karriär. Ekonomi- och 

ingenjörsstudenter har något högra materialistisk inställning än övriga respondenter. Den 

materialistiska inställningen tycks även bli lägre med stigande ålder samt att män har en något 

högre materialistisk inställning än kvinnor. 98  

 

I figuren nedan presenteras de egenskaper som i studien svarat för attityderna individualistisk, 

altruistisk och materialistisk. Dessa är här rangordnade efter hur viktiga de ansågs vara i det 

som av studenterna kännetecknas som ett ”bra arbete” Som figuren visar så är den 

individualistiska attityden dominerande bland respondenterna. 

 

Figur 4.2.3 Attityder kopplat till bra arbete, rangordning utifrån egenskapernas 
betydelse. 
 

1 Möjlighet till individuell kompetensutveckling Individualistisk 
2 Tillvaratagande av befintlig kompetens Individualistisk 
3 Bra löneutveckling Materialistisk 
4 Möjlighet att prova egna idéer och ta egna initiativ Individualistisk 
5 Att arbetet tillför andra något positivt Altruistisk
6 Bra ingångslön Materialistisk 
7 Arbetet tillför samhället något positivt Altruistisk
8 Goda karriärmöjligheter Materialistisk 
9 Flexibla arbetstider Individualistisk 

 

4.2.4 Var vill studenterna arbeta 
 

Av de studenter som ingår i undersökning har knappt 18 % angett att de i första hand tänker 

söka arbete inom kommunal sektor. Hur många av dessa som kommer att söka arbete inom 

Luleå kommun kan vi inte svara på. Drygt 80 % av studenterna har svarat att de kan tänka sig 

att arbeta inom Luleå kommun, nästan lika många uppger att de tror att den utbildning de 

läser passar för ett arbete inom Luleå kommun. 40 % av studenterna uppger att de i första 

hand tänker söka arbete i privat sektor.99   

 

                                                 
97 Bilaga 2.7, 2.8, 2.9 
98 Bilaga 2.7, 2.8, 2.9 
99 Bilaga 1.1 
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Av Lärarstudenterna uppger drygt 75 % att de i första hand kommer att söka arbete inom 

kommunal sektor. 16 % uppger att de i första hand kommer att söka arbete inom privat 

sektor.100 

 

Inom utbildningskategorierna Sociologi & psykologi har 8 % angett att de i första hand 

kommer att söka arbete inom kommunal sektor. 39 % uppger att de i första hand tänker söka 

arbete inom privat sektor och 16 % uppger att de kommer att söka sig till den statlig 

sektorn.101  

 

Bland Vård & hälsastudenterna uppger 7 % att de i första hand tänker söka arbete inom 

kommunal sektor. 48 % tänker i första hand söka arbete inom Landstinget medan 16 % tänkt 

söka inom privat sektor.102 

  

Bland utbildningskategorin Ekonomi har ingen svarat att de i första hand tänker söka arbete 

inom kommunen, här uppger knappt 71 % att de i första hand kommer att söka arbete inom 

privat sektor.103  

 

6 % av Ingenjörsstudenterna har i första hand tänkt söka arbete inom kommunal sektor medan 

55 % tänker söka inom privat sektor. Eftersom Ingenjörsstudenterna som deltar i studie är få 

kan siffrorna ses som något osäkra.104 

 

Figur 4.2.4 Var tänker studenterna i första hand söka arbete? Fördelning i procent.105 

 
 Sociologi & 
Psykologi  Vård & hälsa  Lärare  Ekonomi Ingenjör  

Privat  39,1 15,5 16,4 70,7 54,5 

Kommunal  7,8 6,9 74,5 0 6,1 

Landsting 1,6 48,3 0 0 0 

Statlig 15,6 5,2 1,8 1,7 15,5 

Eget företag 1,6 0 3,6 3,4 3,0 

Vet ej 26,6 20,7 1,8 19,0 21,2 

Antal 

Totalt 

64 

100 

58 

100 

55 

100 

58 

100 

33 

100 

                                                 
100 Bilaga 2.10 
101 Ibid 
102 Ibid 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Ibid 
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Vi ser en tendens till att studenter, som har någon inom familjen eller vänskapskretsen som 

arbetar kommunalt i högre grad än de som inte har det, i första hand kommer att söka arbete 

inom kommunal sektor.106 Bland de som svarat att Luleå kommun i stor utsträckning visat att 

de söker dem i framtida rekryteringar uppger 60 % att de planerar söka arbete inom 

kommunal sektor.107 Majoriteten av dem som svarat tycker att kommunen ”i ingen 

utsträckning alls” visat att de söker dem i framtida rekryteringar.108 

 

Resultaten av fråga 12 i enkäten, ”vad skulle få dig att vilja arbeta inom Luleå kommun?” 

visar att om man blir erbjuden en bra lön och löneutveckling, ”ett bra jobb” samt goda 

utvecklingsmöjligheter skulle de flesta av studenterna som svarat på frågan vilja arbete inom 

Luleå kommun. Många har uppgett att om de blev erbjudna ett arbete som innehåller dessa 

egenskaper skulle de kunna tänka sig ett arbete inom Luleå kommun.109 

 

På fråga 13 i enkäten, ”finns det något som gör att du inte skulle vilja arbeta inom Luleå 

kommun?” ser studenterna dålig lön samt geografiskt läge som ett hinder för att arbeta inom 

Luleå kommun. Även lång resväg och dåliga utvecklingsmöjligheter är egenskaper som gör 

att respondenterna som svarat på frågan inte vill arbete inom Luleå kommun.110 

                                                 
106 Bilaga 2.12 
107 Bilaga 2.11 
108 Bilaga 1.1 
109 Bilaga 1.2 
110 Ibid 
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5. Diskussion 
 
Detta kapitel innehåller reflektioner och tankar kring resultatet samt de teorier och begrepp 

vi utgått ifrån.  

5.1 Studenternas attityder till arbete och Luleå kommun 
 

Här redogörs hur studenterna inom de olika utbildningskategorier ser på arbete och  Luleå 

kommun som arbetsgivare. Egenskaperna som är viktiga i ett arbete är rangordnade så att 

den viktigaste egenskapen kommer först. 

5.1.1 Vård och Hälsastudenter 
 
Det viktigaste i ett arbete för Vård- och hälsastudenter presenteras i figuren nedan: 

 

Figur 5.1.1 Vård och hälsastudenter, rangordning utifrån egenskapernas 
betydelse.111 
 

1 Trevliga arbetskamrater
2 Personal med stort engagemang
3 Intressant & utvecklande arbetsuppgifter
4 Tillvaratagande av befintlig kompetens
5 God arbetsmiljö
6 Att arbetet tillför samhället & andra något positivt

 

Jämfört med andra studentkategorier i vår studie är det viktigare för Vård- och hälsastudenter 

att arbetet tillför andra och samhället någonting positivt.  

 

Relateras ovanstående resultat till Berglunds teori om attityder till arbete framgår att Vård- 

och hälsastudenter har en individualistisk inställning till arbete men att de även är en av de 

grupper som har den mest altruistisk inställningen. Att Vård- och hälsastudenter har en mer 

altruistisk inställning än andra studenter gäller för både män och kvinnor. Kvinnor i denna 

grupp har emellertid en högre grad av altruistisk inställning än männen. 

 

Av Vård- och hälsastudenterna kommer troligtvis de flesta arbeta som sjuksköterska, 

arbetsterapeut, sjukgymnast eller liknade. Dessa yrken innebär ofta en omfattande kontakt 

                                                 
111 Bilaga 2.1 
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med människor samt att arbetet ofta grundar sig i att hjälpa andra. Att dessa studenter har en 

högre altruistisk inställning jämfört med andra grupper var därför väntat.   

 

Majoriteten av dessa studenter har i första hand tänkt söka arbete inom landstinget, endast 

några få uppger att de tänker söka arbete inom kommunen. Att majoriteten av dessa studenter 

tänkt söka arbete inom Landstinget är inget som förvånar oss eftersom de flesta jobben finns 

där.  

 

Vi tror att fastän att det på senare tid utvecklats flera arbetsmöjligheter utanför den offentliga 

sektorn kommer Vård- och hälsa yrket fortsätta att vara specialiserad och avgränsad till 

landstinget och den kommunala sektorn. Dessa typer av yrken är väl specificerade och därför 

har studenterna kunskap om arbetens innehåll, lönenivå och kunskapskrav. Vi tror att 

utvecklingsmöjligheterna inom exempelvis yrket sjuksköterska är begränsade såvida man inte 

utbildar sig till läkare. Ett alternativ är att införa olika grader av sjuksköterska och därmed få 

utveckling i arbetet.  

 

Om Vård och hälsastudenter kommer att söka arbete inom Luleå kommun är svårt att svara 

på. Vi har konstaterat att det är viktigt för studenterna att arbetet kan tillföra samhället 

någonting positivt samt att det är utåtriktat och innehåller kontakt med människor. Denna 

egenskap tror vi att Luleå kommun ska kunna uppfylla. Dock är det svårt att säga om de i 

högre grad än andra kommuner eller arbetsgivare kan erbjuda det som dessa studenter ser som 

viktigt ett bra arbete. 

5.1.2 Lärarstudenter 
 
Det Lärarstudenterna värdesätter i ett arbete påminner om Vård- och hälsastudenterna syn på 

arbete. Däremot är rangordningen av egenskaperna omkastade en aning: 

 

Figur 5.1.2 Lärarstudenter, rangordning utifrån egenskapernas betydelse.112 

 
1 God arbetsmiljö
2 Trevliga arbetskamrater
3 Intressant & utvecklande arbetsuppgifter
4 Tillvaratagande av befintlig kompetens
5 Att arbetet tillför samhället & andra något positivt

 
                                                 
112 Bilaga 2.1 
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Lärarstudenter har likt Vård- och hälsastudenter framförallt en individualistisk inställning till 

arbete men även en altruistisk. Att Lärarstudenter samt Vård- och hälsastudenter har en 

altruistisk inställning tror vi beror på att båda dessa yrken innehåller stor kontakt med 

människor med syfte att på ett eller annat sätt hjälpa andra. Redan vid valet av utbildning sätts 

i dessa fall ett högt värde på att arbetet är till nytta för andra och för samhället vilket förstärks 

genom utbildning och yrkesutövande.113 

 

Lärarstudenter kommer troligtvis efter avslutade studier främst arbete som lärare på olika 

nivåer inom den kommunala skolan. Vi tror även att de kan arbeta med utbildning inom 

friskolor och organisationer. Läraryrket är främst avgränsad till den kommunala sektorn. 

Detta visar sig också i våra resultat där 75 % av Lärarstudenterna uppger att de i första hand 

planerar att söka arbete inom kommunen. Fastän att många uppger att de i första hand 

planerar att söka arbete inom kommunen tror de att Luleå kommun endast i viss grad kan 

uppfylla de egenskaper som de ser som viktigt i ett arbete.  

 

Eftersom Lärare har en begränsad möjlighet att välja sektor och ofta hamnar inom kommunal 

verksamhet hade det varit intressant att undersöka inställningen till Luleå kommun i 

jämförelse med någon eller några andra kommuner. 

  

5.1.3 Psykologi- och sociologistudenter 
 

Psykologi- och sociologistudenter har en individualistisk inställning till arbete, de vill ha ett 

arbete där det finns möjlighet till personlig utveckling. I figuren nedan presenteras 

rangordningen av de egenskaper som anses viktigast bland dessa studenter: 

 

Figur 5.1.3 Psykologi- och sociologistudenter, rangordning utifrån egenskapernas 
betydelse.114 
 

1 Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
2 God arbetsmiljö
3 Trevliga arbetskamrater
4 Tillvaratagande av befintlig kompetens

 

                                                 
113 Westlander, G. (red.) 1995. s. 117-118 
114 Bilaga 2.1 
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De flesta av dessa studenter uppger att de i första hand tänkt söka arbete inom privat eller 

statlig sektor. Dessa studenter har emellertid en bred arbetsmarknad efter avslutade studier det 

är därför svårt att förutsäga inom vilken sektor de i första hand kommer att arbeta eller vilka 

typer av tjänster de kommer att ha. Exempel på yrken är personaladministratör, utredare, 

beteendevetare med mera. 

 

Psykologi- och sociologistudenterna tror att arbete inom Luleå kommun främst kännetecknas 

av att det tillför andra och samhället något positivt, är utåtriktat och innehåller kontakt med 

människor. Dessa studenter tror förutom detta att tillvaratagande av befintlig kompetens, 

personal med stort engagemang och god arbetsmiljö är något som till viss del uppfylls inom 

Luleå kommun. 

 

Vi tror att många studenter som läser sociologi och psykologi kan tänka sig att arbeta inom 

Luleå kommun trots att de uppger att Luleå kommunen endast till viss del uppfyller 

egenskaperna som är viktiga för dessa studenter i ett arbete.   

5.1.4 Ekonomistudenter 
 

Det viktigaste i ett arbete för Ekonomistudenterna är att få arbeta med trevliga arbetskamrater 

och att få utvecklas i arbetet. Jämfört med andra studenter sätter de även högre värde på 

karriärmöjligheter och att få bli chef. Se egenskapernas rangordning nedan: 

 

Figur 5.1.4 Ekonomistudenter, rangordning utifrån egenskapernas betydelse.115 

 
1 Trevliga arbetskamrater
2 Intressanta & utvecklande arbetsuppgifter
3 God arbetsmiljö
4 Bra löneutveckling
5 Individuell kompetensutveckling
 Karriärmöjligheter
 Bli chef 

 

 

Utifrån detta har Ekonomistudenterna i huvudsak en individualistisk attityd till arbete. De har 

även en mer materialistisk inställning än föregående grupper. Med detta menas att de 

                                                 
115 Bilaga 2.1 
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värdesätter egenskaper som att utvecklas som person, möjligheten att göra karriär och bra 

löneutveckling. 

 

Ingen av Ekonomistudenterna har uppgett att de i första hand tänkt söka arbete inom 

kommunal sektor. Drygt 70 % har angett att de i första hand tänkt söka arbete inom privat 

sektor. Förklaringen till detta kan vara att det finns en uppfattning att kommunen och den 

offentliga sektorn står lägre i rang än den privata sektorn bland unga människor. En annan 

förklaring kan vara att studenterna tror att de typer av arbeten de vill ha inte erbjuds inom 

kommunen.  

 

Ekonomerna tror att Luleå kommun kan erbjuda en trygg och säker anställning med 

arbetsuppgifter som tillför andra och samhället någonting positivt. Vad gäller trevliga 

arbetskamrater och utvecklande arbetsuppgifter tror studenterna att kommunen kan uppfylla 

detta i viss grad. De tror att Luleå kommun i låg grad kan uppfylla bra löneutveckling samt 

intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.  

5.1.5 Ingenjörsstudenter 
 

Ingenjörsstudenterna har en individualistisk attityd till arbete. De egenskaper som värdesätts 

mest bland studenter i denna utbildningskategori är: 

 

 Figur 5.1.5 Ingenjörstudenter, rangordning utifrån egenskapernas betydelse.116 

 
1 God arbetsmiljö 
2 Trevliga arbetskamrater
3 Intressanta & utvecklande arbetsuppgifter 
4 Bra löneutveckling
5 Individuell kompetensutveckling

 

 

Ingenjörerna planerar i första hand att söka arbete inom privat sektor. Ett fåtal av studenterna 

har uppgett att de i första hand tänkt söka arbete inom kommunen eller staten. Att majoriteten 

av ingenjörstudenterna i första hand planerar att söka arbete inom den privata sektorn tror vi 

kan bero på att dessa studenter anser att arbeten där är intressantare och ger en högre lön. 

 

                                                 
116 Bilaga 2.1 
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Ingenjörsstudenterna anser att ett arbete inom Luleå kommun tillför samhället något positiv 

samt att de i viss grad kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö. De tror 

dock att Luleå kommun i låg grad kan erbjuda arbeten med bra lön och löneutvecklingen. De 

tror inte heller att det finns några större möjligheter att utveckla sin kompetens inom Luleå 

kommun. 
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5.1.6 Ett bra arbete 
 
Vad som är betydelsefullt och motiverar människor i ett arbete varierar mycket beroende på 

vem man frågar. Det vi kan konstatera utifrån våra resultat är att studenterna tycker det är 

viktigt att ha ett arbete där man trivs med sina arbetskamrater, har arbetsuppgifter som är 

intressanta och utvecklande, att företaget man arbetar för tar hand om den kompetens som 

finns. Även egenskaper som utveckling i arbetet och möjligheten att prova egna idéer samt att 

få ta egna initiativ är viktiga. Åke Anderssons har kommit fram till liknande resultat. I hans 

undersökning medverkar drygt 8000 ungdomar i 20-årsåldern och det som framgår där är att 

det viktigaste i ett arbete är att ha bra arbetskamrater och arbetet är intressant.117 Gunnela 

Westlanders studie visar att de egenskaper som ses som viktigast i ett arbete är att få använda 

intellektet, att det finns utrymme för nytänkande och frihet, samt att den personliga 

läggningen kan användas på ett konstruktivt sätt. Egenskaper som handlar om arbetets 

intellektualitet upplevts vara svårast att få tillfredställda i arbetslivet.118  

 

Studenter som grupp har en övervägande individualistisk inställning till arbete och värdesätter 

egenskaper som går att relatera till personlig utveckling högt. Studenterna anser att Luleå 

kommun som arbetsgivare kan erbjuda arbeten som är till nytta för samhället och för andra 

människor, en trygg och säker anställning samt ett arbete som är utåtriktat och innehåller en 

hel del kontakt med människor. Att studenterna förknippar Luleå kommun som arbetsgivare 

med altruistiska egenskaper är inget som förvånar oss då kommunens funktion i huvudsak är 

att vara till nytta för samhället och andra. Den syn de har på Luleå kommun är att de till viss 

grad kan uppfylla de krav studenterna har på ett bra arbete. Kommunen beskrivs av 

studenterna som en tråkig byråkratisk organisation med låga löner och oförmåga till 

förändring. Studenterna i vår studie vill ha ett arbete med utmaningar och spännande 

arbetsuppgifter där utvecklingsmöjligheterna är stora.  

 

Att just studenter har en övervägande individualistisk inställning till arbete kommer man även 

fram till i studien ”Attityder till kommunen som potentiell arbetsgivare” där attityden till 

kommunen undersökts bland studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska 

högskola.119  

                                                 
117 Andersson, Å. m. fl. 1997. s. 9-11, s. 58-61 
118 Westlander, G. (red.) 1995. s. 114-120 
119 Ekström, A. & Haraldsson, J. 2001. s. 31 
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De studenter som i högst grad uppger att de i första hand tänkt söka arbete inom kommunen 

är Vård- och hälsastudenter samt Lärarstudenter. Dessa studenter har förutom en 

individualistisk inställning till arbete en mer altruistisk inställning än andra studenter.  

 

De skillnader vi funnit mellan män och kvinnor och attityder till arbete är små. Vi ser dock en 

tendens att kvinnor tycker det är viktigare än männen med trygg och säker anställning, att 

personalen har stort engagemang, god arbetsmiljö samt att arbetet tillför samhället någonting 

positivt. De egenskaper som de kvinnliga studenterna sätter stort värde på tror vi Luleå 

kommun som arbetsgivare kan erbjuda, då i synnerhet inom vård- och omsorgssektorn. 

Tidigare studier visar att män i högre grad än kvinnor har en materialistisk inställning till 

arbete,120 samt att den materialistiska attityden påverkas av ålder på så sätt att den bli lägre 

med stigande ålder.121 Enligt oss kan detta bero på att äldre i högre grad hunnit bilda familj 

och då värdesätter andra saker i livet än lön och karriär.  

 

De studenter som medverkar i denna studie har efter avslutade studier olika förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Exempelvis har de studenter med en utbildning som vänder sig mot en 

bredare arbetsmarknad ett annat förhandlingsläge inom kommunen. Den utbildning som leder 

till yrken inom både privat och offentlig sektor värderas högre än de yrken som är 

specialiserade för kommunala arbeten, trots att den personen med specialiserad utbildningen 

har större ansvar. 122  

5.2 Nya värderingar växer fram 
 
Allt eftersom yngre generationer tar över 40-talisternas arbeten kommer värderingarna till 

arbete att förändras. De företag och organisationer som kommer att lyckas bäst med att 

anpassa sig till nya generationers behov och krav anser vi är de som kommer att klara sig bäst 

vad gäller att rekrytera och behålla kompetent personal. Bland annat Inglehart menar att 

attityder och värderingar till exempelvis arbete förändras på grund av den tekniska 

utvecklingen, globaliseringen och den ökade förändringstakten i samhället.123 Därför är det 

viktigt att vara medveten om att den generation som nu är på väg in i vuxenvärlden och i 

arbetslivet i större utsträckning har värderingar anpassade till ett framväxande K-samhälle där 
                                                 
120 Andersson, Å. 1997. s. 60, Berglund, T. 2001. s. 167 
121 Berglund, T. 2001. s. 185-186 
122 Berg, E. 2000. s. 70. 
123 Kommunförbundet, 1999. s. 13 
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kunskap, kompetens, kreativitet, kommunikation och kultur är viktigt. 40-talisternas 

värderingar är fortfarande kvar i industrisamhällets värdemönster med materiella värderingar 

och behov av trygghet.124  

 

I denna studie ser vi en tendens till att studenter över 30 år, i större utsträckning än yngre, 

tycker att det är viktigt att arbetet tillför andra någonting positivt. Äldre har här en mer 

homogen uppfattning än yngre. Vi ser även en tendens till att studenter som är 24 år och 

yngre, i större utsträckning än äldre, tycker att goda karriärmöjligheter är viktigt.  De yngre 

har här en mer homogen uppfattning än äldre.  

 

Om den åldersmässiga spridningen hade varit större i materialet kanske vi skulle ha kunnat se 

fler skillnader mellan äldre och yngre studenter. Vad som anses viktigt i ett arbete kan bero på 

hur mycket arbetslivserfarenhet personen har. En person med liten arbetserfarenhet har 

troligtvis inte hunnit bilda sig sin ”egen uppfattning” om vad som är viktig utan kanske 

istället påverkas av andra människors åsikter om vad de anser vara viktigt. 

 

5.3 Lönens betydelse för studenterna 
 

Något som enligt studenterna skulle få dem att söka arbete inom Luleå kommun är bra lön. 

Cirka hälften av studenterna har svarat att bra ingångslön och löneutveckling är egenskaper 

som är mycket viktiga i ett arbete. 

 

Att bra löneutveckling ses som viktigare än bra ingångslön tolkar vi som att de har 

uppfattningen att lön är något som på ett rättvist sätt ska styras av erfarenhet och utveckling i 

tjänsten i form av kunskap och ansvar. Att egenskaper som utveckling i arbetet, bra 

arbetskamrater, god arbetsmiljö och att befintlig kompetens tillvaratas ses som viktigare än 

bra lön och löneutveckling ser vi som positivt och något som vi tror kan leda till en långsiktig 

trivsel i arbetslivet. 

 

Om valet står mellan två likvärdiga arbeten faller antagligen valet på den arbetsgivare som 

kan erbjuda den högsta lönen. Detta kan bero på att lönen skapar möjligheter att förverkliga 

mål vid sidan av arbetet.  

                                                 
124 Andersson, Å. m.fl. 1997. s. 12 
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5.4 Hur har studenterna bildat den attityd de har? 
 
Studenter som deltagit i denna studie tror att den attityd de har till Luleå kommun främst 

bildats via media, arbete inom kommunen, olika former av kontakt med Luleå kommun och 

genom släkt och vänner. En del har uppgett att det är en kombination av ett eller flera av 

alternativen som har haft betydelse för hur attityden till Luleå kommun har bildats.  

 

Bildandet av attityder till kommunen anser vi till stor del bero på media och dess 

genomslagskraft. Kommunmedborgarnas syn på kommunen som arbetsgivare färgas till stor 

del av massmedias rapportering. Detta är ofta till kommunernas nackdel då artiklar som 

handlar om kommunerna ofta är av negativt slag.125 För att få fram en bra artikel gäller det att 

fånga allmänhetens intresse och då publicerar hellre tidningar ”dåliga” nyheter som säljer än 

artiklar om till exempel ett äldreboende där personalen mår bra.126  

 

Bland de studenter som har en familjemedlem eller vän som jobbar kommunalt ser vi att 

dessa i högre grad än andra uppger att de i första hand tänkt söka arbete inom kommunal 

sektor. Dock kan vi inte se om dessa studenter i högre grad tror att Luleå kommun kan 

uppfylla de egenskaper som anses vara viktiga i ett arbete. De flesta studenterna uppger att 

deras attityd har blivit påverkad av släkt och vänner.  

 

Theresa Larsen skriver att attityden och attraktionskraften till en viss arbetsgivare och yrke 

går att påverka men att det är svårare att förändra en inställning till ett visst yrke. Detta kräver 

insatser från många håll i samhället. En enskild kommun eller förvaltning kan inte göra 

mycket på egen hand. Hur attraktiva kommunerna är som arbetsgivare i förhållande till andra 

som anställer personal inom samma yrkeskategori och hur attraktiva de yrken är som finns i 

kommunerna kommer att avgöra hur väl kommunerna kommer att lyckas med sin rekrytering 

och bibehålla personal i framtiden.127 

                                                 
125 Larsen, T. 2000. s.55 
126 Ekstöm, A och  Haraldsson, J. 2001. s. 35 
127 Larsen, T. 2000. s. 84-85 
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5.4.1 Kommunanställdas påverkan på attityden till kommunen 
 

Hur kommunen uppfattas som arbetsgivare beror bland annat på hur kommunanställda 

beskriver sin anställning och sitt arbete. Därför anser vi att det är viktigt att tillsammans med 

personalen arbeta med att lyfta fram det som är positivt med arbetet och arbetsgivaren. Som 

det är nu upplever vi att det ofta fokuseras på de delar av anställningen och arbete som 

fungerar mindre bra. Bland anställda inom Luleå kommun uppger 9 av 10 anställda att de 

trivs med sitt arbete, detta bör lyftas fram och användas för att förändra människors 

uppfattning om kommunen. Varför inte lyfta fram att det finns möjligheter att röra sig inom 

organisationen, personal med stor erfarenhet och kompetens och att arbetet innebär stor 

människokontakt. 
 

5.5 Marknadsföring av kommunens verksamheter 
  

95 % av studenterna upplever att Luleå kommun i liten eller ingen utsträckning alls visat att 

de söker dem i framtida rekryteringar. Om Luleå kommun behöver rekrytera 6600 personer 

anser vi att studenter som närmar sig slutet av sin utbildning i större utsträckning bör ha 

upplevt att Luleå kommun söker dem i framtida rekryteringar. Vi tror att kommunerna 

behöver satsa mer på marknadsföring dels för att göra så många potentiella arbetstagare som 

möjligt medvetna om rekryteringsbehovet men även för att framhäva fördelarna med 

kommunalt arbete. En av kommunens styrkor tror vi är att anställda har möjlighet att byta 

arbetsområde och ändå kunna vara kvar i samma organisation och stad, detta borde vara 

någonting som lockar arbetskraft. Det verkar även finnas en osäkerhet om vad kommunen 

egentligen står för och vilka arbetsområden som ingår i verksamheten. För att lösa detta skulle 

kommunen i större utsträckning kunna gå ut på universitet och presentera sig. Det kan även 

vara en bra idé att marknadsföra varje enhet inom kommunen för sig istället för hela 

verksamheten i stort. Det vi efterfrågar är en mer uppsökande marknadsföring där de visar hur 

enskilda grupper av studenter behövs inom kommunen och vad de som arbetsgivare kan 

erbjuda. 
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5.6 Avslutning och fortsatta studier 
 

Syftet med denna studie har varit att beskriva de attityder som finns till arbete och Luleå 

kommun bland studenter vid Luleå tekniska universitet. Resultaten visar att för att arbetet ska 

vara meningsfullt vill studenterna arbeta med trevliga arbetskamrater i en god arbetsmiljö där 

arbetsuppgifterna är intressanta och utvecklande. Sammanfattningsvis kan man säga att 

studenterna innehar en individualistisk inställning till arbete. Det studenterna upplever att 

Luleå kommun kan uppfylla i hög grad är de altruistiska egenskaperna som att arbetet tillför 

samhället och andra någonting positivt. Studenterna upplever att Luleå kommun till viss del 

kan uppfylla de egenskaperna som är viktiga i ett bra arbete. 

 

Eftersom Luleå kommun behöver rekrytera ca 6600 personer mellan åren 2003 – 2012 är det 

viktigt att de framstår som en attraktiv arbetsgivare. Den bild som framkommer i media och 

olika studier är att unga människor ofta upplever kommunalt arbete som oattraktivt och 

tråkigt. Det privata företaget framstår som idealet. Orsaken till detta kan vara att 

nyutexaminerade studenter vill ha ett arbete som är spännande och utmanande med stora 

utvecklingsmöjligheter och detta tror de främst finns inom den privata sektorn. 

 

Det som bidrar till kommunens rykte som trist och tråkigt tror vi kan vara medias intresse att 

rapportera om ”dåliga nyheter” men även kan det bero på hur de anställda beskriver sin 

anställningssituation inom kommunen. De flesta som deltagit i Luleå kommuns 

medarbetarenkät uppger att de trivs med sitt arbete trots missnöje med exempelvis arbetsmiljö 

och utvecklingsmöjligheter. Om anställda trivs bra i sitt arbete borde detta komma fram men 

vår erfarenhet säger att det ofta inte är så. 

 

I och med att arbetsmarknaden har blivit mer globaliserad konkurrerar kommunerna inte bara 

om arbetskraft på lokal och nationell nivå utan även med arbetsgivare utanför Sverige. Det är 

viktigt att kommunen redan nu är lyhörda för nya generationers krav för de ska fånga intresset 

hos den nya generationen. Kommunen skulle behöva satsa på marknadsföring i större 

utsträckning än de gör idag och framföra de positiva med kommunalt arbete. Vi tror att de 

arbetsgivare som har kunskapen om och kan tillgodose de önskemål unga människor har är de 

som kommer att lyckas bäst med sin rekrytering. 
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Vi anser att resultaten om studenters attityder till arbete och Luleå kommun som arbetsgivare 

är viktiga och intressanta i sig. Däremot tycker vi att det är viktigt att poängtera att de som bor 

i Luleå och vill stanna där förmodligen söker de arbeten som finns oavsett om de är inom 

privat eller offentlig sektor. Efterfrågan på arbetskraft i en viss region har en stor betydelse för 

i hur grad attityder och värderingar spelar roll för vilka arbeten individer söker. Så länge 

arbetsmarknaden är begränsad har det mindre betydelse för arbetssökande om arbetsgivare 

kan uppfylla de viktigaste egenskaperna i ett arbete. Arbetssökande tvingas helt enkelt söka 

bland de det arbeten som finns. 

 

Eftersom attityder förändras över tid anser vi att det kan vara bra att följa upp denna studie för 

att se om och hur studenters attityder förändras över tid. Förslag på fortsatta studier är att 

fokusera på hur Luleå kommun ska agera för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. När 

vi nu har fått en inblick i studenternas attityder skulle kan man kunna gå vidare med att göra 

samma undersökning antingen med andra studenter, exempelvis gymnasiestudenter i Luleå, 

eller olika yrkesgrupper i Luleå. Detta för att få en förståelse om det finns liknande attityder 

inom dessa grupper 
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Bilaga 1 

 
 
 

 
 
Till dig som studerar vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi är två studenter som studerar sociologi vid Luleå Tekniska Universitet. För närvarande 
arbetar vi med vår C/D-uppsats och vi är intresserade att undersöka vilken inställning 
studerande vid Luleå Tekniska Universitet har till Luleå kommun som potentiell arbetsgivare. 
 
Inom den kommande tioårsperioden så behöver Sveriges kommuner rekrytera drygt 600 000 
personer för att kunna bedriva den verksamhet som krävs. Det är därför av högsta intresse för 
kommunerna att vara en attraktiv arbetsplats för nyutexaminerade studenter. 
 
Med hjälp av denna enkät vill vi undersöka vad du som student anser att ett bra arbete innebär 
och vilken uppfattning du har om Luleå kommun som arbetsgivare. Enkäten är frivillig och 
kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att vi inte vet vem som har svarat på 
frågorna och att resultatet presenteras så att enskilda individers svar inte går att identifieras. 
Personalansvariga inom Luleå kommun kommer att ta del av det slutgiltiga resultatet det är 
därför viktigt att du gör din röst hörd. 
 
Denna enkät tar ca 10 minuter att besvara. Vi är tacksamma för att du tar dig tid att fylla i 
denna enkät. Vänligen besvara samtliga frågor. 
 
Lena Andersson & Joakim Nilsson 
 
E-mail: lenand-2@student.ltu.se 
             joanil-1@student.ltu.se 
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Bilaga 1.1 
 
Enkät samt svarsfrekvenser på respektive frågor 
 
Svarsfrekvenser är angivet i procent. Svarsfrekvens av fråga 3, delfråga 5A, 5B, 6, 8, 12, 13 
och 14 presenteras i bilaga till enkät. 
 
1. Kön Kvinna 71,7 
  Man 26,7 
   N=313 
 
 
2. Hur gammal är du? 20 år eller yngre 1,6 
  21-24 år 42,2 
  25-29 år 22,5 
  30 år eller äldre 33 
   N=313 
 
3. Vilken examen planerar du att ta? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Hur stor arbetslivserfarenhet 

har Du inom följande sektorer? 
Ingen Mindre än 2 

år 
Mer än 

2 år 
 

 Privat 14,4 32,7 37,8 N=267 

 Kommunal 16,5 40 34,3 N=286 

 Landsting 53,7 12,4 8,6 N=235 

 Statlig 51,7 14 8,3 N=233 

 Eget företag 55,9 7,3 8,9 N=227 

 
 
5 
A. 

Vad är viktigt för dig i ett ”bra 
arbete”? 

Mindre 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

 

 

 Trevliga arbetskamrater 0,3 11,4 88,3 N=314 

 Flexibla arbetstider 16,5 61 22,2 N=314 

 Bra löneutveckling 1 34,9 64,1 N=315 

 Bra ingångslön 4,8 46,7 48,6 N=315 

 Tillvaratagande av befintlig 
kompetens 

2,5 32,4 65,1 N=315 



    

 

 

  Mindre 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

 

 Utåtriktat arbete/kontakt med 
människor 

10,2 41,3 48,6 N=315 

 Möjlighet att pröva egna idéer 
och ta egna initiativ 
 

3,2 42,5 54,3 N=315 

 Att arbetet har en hög status 42,2 45,7 12,1 N=315 

 Trygg och säker anställning 5,4 37,8 56,8 N=315 

 Intressanta och utvecklande 
arbetsuppgifter 

 14,6 85,4 N=315 

 Goda karriärmöjligheter 16,2 54 29,8 N=315 

 Att arbetet tillför andra något 
positivt 

7,3 39,4 52,7 N=313 

 Möjlighet till individuell 
kompetensutveckling 
 

1 32,7 66,3 N=315 

 Arbetet tillför samhället något 
positivt 

12,4 55,2 32,4 N=315 

 Erkännande för väl utfört 
arbete 

3,8 44,8 50,8 N=313 

 Utvecklingssamtal med chef 10,8 44,8 44,4 N=315 

 Möjlighet till internationellt 
arbete 

53 37,8 8,9 N=314 

 God arbetsmiljö 1 17,1 81,9 N=315 

 Personal med ett stort 
engagemang 

1,9 36,2 61,9 N=315 

 
Berätta gärna om andra faktorer du anser vara viktiga när det gäller ditt framtida 
arbete:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5 
B. 

I hur hög grad tror du att Luleå 
kommun som arbetsgivare 
kännetecknas av dessa egenskaper? 
 

I låg grad I viss grad I hög grad  

 Trevliga arbetskamrater 2,5 72,4 20,3 N=300 

 Flexibla arbetstider 32,4 59 4,1 N=302 

 Bra löneutveckling 62,2 31,7 1,9 N=302 



    

 

 

  I låg grad I viss grad I hög grad  

 Bra ingångslön 63,5 29,2 2,9 N=301 

 Tillvaratagande av befintlig 
kompetens 

25,7 64,8 5,4 N=302 

 Utåtriktat arbete/kontakt med 
människor 

9,2 63,2 23,5 N=302 

 Möjlighet att prova egna idéer och 
ta egna initiativ 
 

35,6 57,1 3,2 N=302 

 Att arbetet har en hög status 56,8 37,1 1,3 N=301 

 Goda möjligheter till att leda andra 
människor/bli chef 
 

27,9 58,7 8,6 N=300 

 Trygg och säker anställning 15,6 54,9 24,8 N=300 

 Intressanta och utvecklande 
arbetsuppgifter 
 

19,7 65,7 9,5 N=299 

 Goda karriärmöjligheter 41 50,8 3,5 N=300 

 Att arbetet tillför andra något 
positivt 

4,1 61,6 29,5 N=300 

 Möjlighet till individuell 
kompetensutveckling 
 

31,1 59,4 4,1 N=298 

 Arbetet tillför samhället något 
positivt 

4,4 57,1 33,3 N=299 

 Erkännande för väl utfört arbete 35,9 54,9 4,4 N=300 

 Utvecklingssamtal med chef 21,9 59,4 13,7 N=299 

 Möjlighet till internationellt arbete 67,3 26,7 1,6 N=301 

 God arbetsmiljö 15,2 68,9 11,1 N=300 

 Personal med ett stort engagemang 23,2 60,3 11,7 N=300 

 
Berätta gärna om ytterligare egenskaper som du tror Luleå kommun kännetecknas 
av:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



    

 

 

6. Hur har du bildat den uppfattning du har om Luleå kommun som arbetsgivare? Flera 
svarsalternativ är möjliga. 
 

Genom vänner föräldrar eller släkt 50,8 

Genom media 53,3 

Genom arbete inom Luleå kommun 30,2 

Genom kontakt med Luleå kommun 22,5 

Motivera gärna om du bildat din uppfattning på annat sätt:________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
7. Arbetar någon i din vänskapskrets eller familj kommunalt? 
 

Ja 79,7 

Nej 19,4 

N=314  

 
 
8. Tror du att den utbildning du läser är passande för ett arbete inom Luleå kommun? 
 

Ja 81,6 

Nej 16,8 

N=310  

       Motivera gärna ditt svar:____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
9. Skulle du tänka dig att arbeta inom Luleå kommun? 
 

Ja 24,8 

Ja, men det är inte mitt förstahandsval 55,6 

Nej 18,7 

N=312  

 
10. Var planerar du att i första hand söka arbete? Kryssa i ett alternativ. 
 

Privat 40,3 Statlig 6,7 

Kommunal 18,1 Eget företag 3,2 

Landsting 10,2 Vet ej 17,5 

   N=302 

 



    

 

 

11. I vilken utsträckning tycker du att Luleå kommun har visat att de söker dig i deras 
framtida rekryteringar? 
 

I stor utsträckning 3,2 

I liten utsträckning 27,9 

I ingen utsträckning alls 66,7 

 N=308 

      
 
12. Vad skulle få dig att vilja arbeta inom Luleå kommun? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Finns det någonting som gör att du inte skulle vilja arbeta inom Luleå kommun? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. Är det någonting mer du vill tillägga:__________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 



    

 

 

1.2 Fråga 3 Vilken examen planerar du att ta? 
 
På denna fråga skiftade svaren mycket. Därför valde vi att dela in svaren i sex olika 

examenskategorier. Hur indelningen gjorts presenteras här. 

  Examen          
Kat.   N Procent      

1 Sociologi Mag PA 2 0,6%   Examenskategorier   
1 Sociologi Kand 11 3,6%  Kat   N Procent 
1 Psykologi Mag PA 9 2,9%  1 Sociologi & psykologi 64 20,3%
1 Psykologi mag 8 2,5%  2 Vård & hälsa 58 18,4%
1 Psykologi Kand 4 1,3%  3 Lärare 55 17,5%
1 Arena Psykologi 2 0,6%  4 Ekonomi 58 18,4%
1 Arena sociolog 4 1,3%  5 Ingenjörer 33 10,5%
1 Sociologi MAG 23 7,3%  6 Övriga 47 14,9%
1 Sociologi 1 0,3%    315 100,0%
2 Arbetsterapeut 20 6,3%  
2 Rättsvetare 1 0,3%  
2 Sjukgymnast 17 5,4%  
2 Sjuksköterska 20 6,3%  
3 Gymnasielärare 1 0,3%  
3 Lärare 54 17,4%  
4 Civilekonom 37 11,7%  
4 Ekonomi 20 6,3%  
4 Arena ekonomi 1 0,3%  
5 Industriell ekonomi 2 0,6%  
5 Civ. Ing. + ekonomi 2 0,6%  
5 Civ. Ing. mediateknik 1 0,3%  
5 Civilingenjör 4 1,3%  
5 Civ. Ing. + fil. kandidat 1 0,3%  
5 Miljö & kvalitetsingengör 23 7,3%  
6 Systemvetenskap 3 1,0%  
6 Nationalekonomi 1 0,3%  
6 Kandidat 1 0,3%  
6 Statsvetare magister 1 0,3%  
6 Annat 2 0,6%  
6 Inget svar 39 12,4%  

  315 100,0%  
 
Fråga 5A. Viktigt i ett bra arbete Ytterligare att tillägga.  N 
Lön, löneförmåner  3 
Trivsel med arbetskamrater och jobb 2 
Bra kommunikation i organisationen 1 
Personlig utveckling 3 
Att inte behöva flytta 3 
Att ens åsikter lyssnas på 1 
Ekonomiska resurser 1 
Gott förhållande till chef/ledning 1 
Positivt tänkande, att se möjligheter istället för problem 1 
Erkännande för utfört arbete 1 
Andra förmåner än bra lön 1 
Konkurrensutsatt miljö 1 
Spännande arbete 1 



    

 

 

Fortsättning fråga 5A 
Kulturen 1 
Tillvaratagande av kompetens 1 
Arbetsmiljö 1 
Självständigt arbete 2 
Kompetensutveckling 1 
Samarbete 1 
Resultat räknas 1 
 26 

 
Fråga 5B. Ytterligare egenskaper de tror kännetecknar Luleå kommun  N 
Trygghet 1 
Tröga beslutsvägar 1 
Dåliga politiker 1 
Trög hiearki 1 
Tråkiga arbetsuppgifter 1 
Äldre arbetskamrater 2 
Byråkrati 2 
Tröghet 3 
Trogen och arbetsvillig personal 1 
Dåliga/låg löner 6 
Dålig personalpolicy 1 
Vilja att synas, framåt, öppna för nya förslag 1 
Anställdas åsikter tas inte hänsyn till 1 
Gubbar som chefer som inte vågar prova nya saker, förändring negativt 1 
Stressigt arbete 2 
Dålig arbetsmiljö 1 
Små utvecklingsmöjligheter 1 
Lite inflytande 1 
Många mellanchefer 1 
Stor arbetsbelastning 1 
Stor personalomsättning 1 
Stelt 1 
Politiska & ekonomiska beslut kan stå emot verksamheten 1 
Dålig att ta tillvara på viktig kompetens 2 
Jantelagen, du ska inte tro att du är något 1 
 26 

 
Fråga 6 Hur bildat den uppfattning du har om Luleå kommun?  N 
Förutfattade meningar om stat, kommun, landsting 2 
Genom information 2 
TV 1 
Hört från lulebor                                            1 
Genom arbetet LK/arbetskamrater 1 
Kompisar 1 
Genom kunskap om/arbete/uppfattning annan kommun 11 
Vänner/släkt 4 
Genom kontakt med kommunen 1 
Hela norrlandskulturen                                                            1 
Företagskvällar                                                                   1 
Egen uppfattning                                                                  1 
Genom allmänt snack                                                               1 
 23 

 



    

 

 

Fråga 8 Passar din utbildning hos Luleå Kommun? Motivera  N 
Pensionsavgångar 1 
De utbildade flyttar 1 
Finns inte så många alternativ 1 
Ja inom några år behövs många lärare 1 
Ja beteendevetare inom arbetsmiljö 1 
Ja, Arbetsterapeut 1 
Ja, på miljökontoret 1 
Ja, äldrevården 1 
Söker man jobb måste man förklara sin utbildning 1 
Ja, ekonomer men inget som intresserar mig 1 
Villa arbeta privat 1 
Ja, ekonomer behövs 1 
                                                                                  12 

 
Fråga 12 Vad skulle få dig att vilja arbeta inom Luleå kommun?  N 
Jobberbjudande 1 
Bra boende 1 
Kort arbetsdag 1 
Utlandsmöjligheter 1 
Bättre rykte 1 
Tillvaratagande av kompetens 1 
Om Luleå låg i Stockholm 1 
Kommunen säljer del av verksamhet till privat sektor 1 
Flexibelt arbete 3 
Engagerad ledning 1 
Bättre status 2 
Ett arbete som ger erfarenhet 1 
Tar det arbete som finns 2 
I brist på annat arbete 3 
Mer positivt tänkande 4 
Goda pendlingsmöjligheter 2 
Inget 2 
Bra arbetsplats 2 
Jag trivs i Luleå 1 
Om jag får bo i en mindre by och jobba i byskola                                                       1 
Att jag inte får jobba i min hemkommun 2 
Ett jobb inom det jag är utbildad till 7 
Bättre friskvård 1 
Bättre anställningsavtal 2 
Bra jobb 69 
Bra lön/löneutveckling 135 
Bra arbetsmiljö 9 
Bra arbetstider 1 
Bra arbetskamrater 12 
Utvecklingsmöjligheter 37 
"Jag har ju inget val" 1 
Bättre arbetstider och lön än landstinget 2 
Intressant arbete 12 
Nära hemmet/Familjen 3 
Individuell kompetensprövning/lönesättning 2 
Ändring av personalbemanning kvällar och helger 1 
Fast arbete 10 
Att jag blir kvar i norr 2 
Kompetensutveckling  8 



    

 

 

Fortsättning fråga 12 
Bättre omhändertagande av personal 1 
Trygg anställning 4 
En arbetsplats som vill satsa på arbetarna 3 
Jobb med framtidsutsikter 1 
Intressant/stimulerande arbete 9 
Mer personligt ansvar 3 
Större engagemang bland anställda 1 
Löneutveckling 1 
Att kunna påverka sin arbetssituation 3 
Självständigt arbete 1 
Mer resurser 2 
Varierat arbete 1 
Frihet 2 
Ändrad personalpolitik 1 
Omsturkutering av hela kommunen 1 
Karriärmöjligheter 3 
Visat intresse från LK 4 
Mindre stress 1 
 232 

 
Fråga 13 Finns något som gör att du inte skulle vilja arbeta inom LK ?  N 
Ineffektivt 1 
Låg kompetensutveckling 1 
Svågerpolitik 1 
Negativa till universitetet                                                                  1 
Brist på bostäder 1 
Mindre flexibelt 1 
Monotont arbete 1 
Dåliga karriärmöjligheter 1 
Dåligt rykte 1 
Samhällets syn på kommunen 1 
Dåliga utvecklingsmöjligheter 10 
Dålig lön 51 
Klimatet 3 
Lång resväg/vill ej pendla 12 
Tillvaratagande av kompetens låg 1 
För stor stad 1 
Geografiskt läge 22 
Trög organisation 2 
Dålig ekonomi 1 
Storstadsmentalitet bland folket 1 
Dålig inställning hos personalen 1 
Otrygga arbetstider 1 
Vill jobba i kommun nära min hemort 1 
Vill bo hemma/nära bostadsort 5 
Vill flytta söderut 3 
Vill ej bo i norrbotten/Luleå 6 
Byråkrati 6 
Många inkompetenta människor som styr 1 
Låg status 3 
Trist med kommunalt arbete 6 
Brist på jobb 2 
Dåliga arbetskamrater 2 
Attityden, okunskapen 1 



    

 

 

Fortsättning fråga 13 
Ingen frihet att utforma arbetet 3 
De ser det som tillfällig arbetskraft som kan behandla en hur som helst 1 
Osäker anställning 1 
Dålig arbetsmiljö 5 
Dålig kommunikation 1 
Brist på resurser 4 
Ointresse för personal 1 
Dåliga anställningsvillkor 2 
Dåliga arbetsförhållanden 1 
Stress 2 
Tråkiga arbetsuppgifter 1 
Nedskärningar 3 
Hög medelålder 1 
Svåtr att arbeta i en politiskt styrd organisation 2 
För lite personal 2 
Negativ mediabild 1 
Kommunen saknar social kompetens 1 
Jobb annan ort 1 
Stelt 3 
Dåliga politiker 1 
Vill ej jobba stat och kommun 1 
 159 

 
Fråga 14 Något att tillägga?  N 
Vill ej jobba kommunalt 1 
Få bort tråkstämpeln 1 
Kommunen bör se över vad man sparar pengar på och sluta med personalnedskärningar                    1 
Delegera ansvar mer per individ, ge del av resultatet 1 
Lägg arbete på att visa vad det finns för jobb inom LK 1 
LK arbetar inte för att anställda ska må bra 1 
Kommunen kan vara bra inkörsport till statligt och privat 1 
Kommunen inte kända för flexibilitet, bra  lön , och plats för egna initiativ                                          1 
Bra om LK finns med på LARV och liknade. och visar att studenter är viktiga och att det finns jobb      1 
Luleå verkar vara en trevlig stad 1 
Min önskan är att kommunen ger möjlighet till arbete för människor med invandrar bakgrund 1 
PK och LK har rykte att vara dåliga arbetsgivare 1 
Dålig lön, litet inflytande eget arbete 1 
Kommunerna bör inte anställa obehöriga lärare                                                                          1 
LK betalar högre lön än landstinget                                                                                    1 
Kommunen måste börja ta vara på sina anställda                                                                         1 
Jag gillar yrket men är orolig för organisationen inom skolan.                                                         1 
 25 

 



    

 

 

Bilaga 2 
2.1 Medelvärden för egenskaper i ett bra arbete. 
1,00=Mindre viktigt, 2,00=Ganska viktigt, 3,00=Mycket viktigt 
 

  Examenskategorier        

  
Sociologi & 
Psykologi 

Vård och 
Hälsa Lärare Ekonomi Ingenjör Övriga Totalt 

Bra arbete              
               
Trevliga arbetskamrater 2,78 2,95 2,85 2,91 2,88 2,91 2,88

 N 
s 

64
,417

58
,223

55
,356

58
,283

33 
,331 

47
,351

315
,336

Flexibla arbetstider 2,08 2,05 1,93 2,19 2,12 1,98 2,06
 N 
s 

64
,599

57
,580

55
,690

58
,606

33 
,600 

47
,642

314
,622

Bra löneutveckling 2,55 2,71 2,67 2,67 2,7 2,51 2,63
 N 
s 

64
,532

58
,459

55
,474

58
,509

33 
,467 

47
,547

315
,502

Bra ingångslön 2,44 2,5 2,6 2,33 2,52 2,26 2,44
 N 
s 

64
,588

58
,600

55
,531

58
,604

33 
,508 

47
,607

315
,585

Tillvatagande av befintlig 
kompetens 2,66 2,76 2,75 2,5 2,45 2,55 2,63

 N 
s 

64
,511

58
,506

55
,440

58
,538

33 
,617 

47
,583

315
,535

Utåtrikat arbete/kontakt med 
människor 2,41 2,72 2,62 2,07 2,06 2,28 2,38

 N 
s 

64
,610

58
,555

55
,561

58
,746

33 
,496 

47
,682

315
,664

Möjlighet att prova egna idéer 2,48 2,57 2,69 2,28 2,52 2,55 2,51
 N 
s 

64
,591

58
,534

55
,466

58
,615

33 
,566 

47
,503

315
,561

Att arbetet har hög status 1,67 1,69 1,67 1,69 1,67 1,81 1,70
 N 
s 

64
,644

58
,754

55
,721

58
,654

33 
,645 

47
,613

315
,673

Leda andra/bli chef 1,67 1,6 1,45 1,95 1,7 1,87 1,70
 N 
s 

64
,592

58
,647

55
,603

58
,804

33 
,585 

47
,647

315
,671

Trygg och säker anställning 2,41 2,67 2,56 2,53 2,45 2,43 2,51
 N 
s 

64
,635

58
,543

55
,536

58
,627

33 
,617 

47
,617

315
,599

Intressanta och utvecklande 
arbetsuppgifter 2,94 2,81 2,82 2,86 2,88 2,81 2,85

 N 
s 

64
,244

58
,395

55
,389

58
,348

33 
,331 

47
,398

315
,354

Goda karriärmöjligheter 2,14 1,83 1,93 2,45 2,24 2,3 2,14
 N 
s 

64
,587

58
,679

55
,663

58
,626

33 
,561 

47
,657

315
,666

 



    

 

 

Fortsättning bilaga 2.1 
Att arbetet tillför andra något 
positivt 2,47 2,74 2,71 2,17 2,39 2,2 2,46

 N 
s 

64
,590

57
,444

55
,497

58
,653

33 
,609 

46
,749

313
,630

Individuell 
kompetensutveckling 2,72 2,66 2,65 2,62 2,61 2,64 2,65

 N 
s 

64
,487

58
,515

55
,480

58
,489

33 
,496 

47
,529

315
,496

Arbetet tillför samhället något 
positivt 2,17 2,41 2,6 1,91 2,15 1,89 2,20

 N 
s 

64
,521

58
,593

55
,564

58
,601

33 
,508 

47
,729

315
,639

Erkännande för väl utfört 
arbete 2,53 2,44 2,56 2,48 2,42 2,35 2,47

 N 
s 

64
,503

57
,535

55
,570

58
,599

33 
,663 

46
,604

313
,572

Utvecklingssamtal med chef 2,45 2,41 2,35 2,28 2,21 2,23 2,34
 N 
s 

64
,615

58
,676

55
,673

58
,670

33 
,696 

47
,666

315
,664

Möjlighet till internationellt 
arbete 1,41 1,64 1,56 1,53 1,7 1,57 1,56

 N 
s 

63
,613

58
,667

55
,631

58
,627

33 
,637 

47
,744

314
,653

God arbetsmiljö 2,81 2,91 2,89 2,66 2,88 2,72 2,81
 N 
s 

64
,393

58
,283

55
,369

58
,548

33 
,331 

47
,452

315
,417

Personal med stort 
engagemang 2,52 2,84 2,69 2,47 2,55 2,51 2,60

 N 
s 

64
,563

58
,365

55
,505

58
,569

33 
,564 

47
,505

315
,528

 



    

 

 

2.2 Medelvärden av hur studenterna tror att Luleå kommun kännetecknas 
av egenskaperna i ett bra arbete. 
1,00=I låg grad, 2,00=I viss grad, 3,00=I hög grad 

  Examenskategorier          

  
Sociologi & 
Psykologi 

Vård & 
Hälsa Lärare Ekonomi Ingenjör Övriga Totalt

Bra arbete Luleå kommun              
               
Trevliga arbetskamrater 2,24 2,23 2,07 2,18 2,22 2,09 2,19

 N 
s 

62
,468

47
,479

55
,325

57
,504

32 
,553 

47
,351

300
,454

Flexibla arbetstider 1,62 1,75 1,8 1,7 1,81 1,62 1,71
 N 
s 

63
,521

48
,565

55
,404

57
,566

32 
,693 

47
,573

302
,548

Bra löneutveckling 1,37 1,54 1,38 1,35 1,22 1,32 1,37
 N 
s 

63
,548

48
,617

55
,490

57
,481

32 
,420 

47
,515

302
,523

Bra ingångslön 1,39 1,5 1,36 1,32 1,25 1,34 1,37
N 
s 

62
,583

48
,652

55
,485

57
,469

32 
,440 

47
,562

301
,541

Tillvaratagande av befintlig 
kompetens 1,83 1,75 1,78 1,79 1,81 1,77 1,79

N 
s 

63
,583

48
,565

55
,498

57
,526

32 
,592 

47
,428

302
,530

Utåtriktat arbete/kontakt med 
människor 2,21 2,25 2,11 2,05 2,25 2,06 2,15

N 
s 

63
,600

48
,526

55
,497

57
,515

32 
,718 

47
,567

302
,566

Möjlighet att prova egna idéer 1,63 1,71 1,8 1,61 1,53 1,64 1,66
 N 
s 

63
,576

48
,504

55
,487

57
,590

32 
,507 

47
,529

302
,539

Att arbetet har hög status 1,35 1,54 1,42 1,41 1,25 1,49 1,42
 N 
s 

63
,481

48
,582

55
,534

56
,496

32 
,440 

47
,547

301
,520

Leda andra/bli chef 1,81 1,73 1,61 1,91 1,87 1,87 1,80
 N 
s 

62
,507

48
,610

54
,596

57
,606

32 
,707 

47
,494

300
,586

Trygg och säker anställning 2,29 1,94 1,81 2,25 2,25 2,04 2,10
 N 
s 

63
,658

48
,598

54
,617

56
,580

32 
,622 

47
,658

300
,644

Intressanta och utvecklande 
arbetsuppgifter 1,89 1,94 1,96 1,8 1,91 1,87 1,89

 N 
s 

63
,599

48
,561

53
,517

56
,553

32 
,530 

47
,494

299
,545

Goda karriärmöjligheter 1,6 1,63 1,61 1,63 1,56 1,6 1,61
 N 
s 

63
,610

48
,570

54
,492

56
,590

32 
,504 

47
,577

300
,559

Att arbetet tillför andra något 
positivt 2,43 2,19 2,13 2,32 2,31 2,19 2,27

 N 
s 

63
,560

48
,571

54
,478

56
,471

32 
,592 

47
,495

300
,532

Individuell kompetensutveckling 1,63 1,77 1,7 1,84 1,66 1,67 1,71
 N 
s 

62
,607

48
,627

54
,500

56
,458

32 
,545 

46
,474

298
,540



    

 

 

 
  
Fortsättning bilaga 2.2  
Arbetet tillför samhället något 
positivt 2,27 2,28 2,19 2,45 2,56 2,17 2,30

 N 
s 

63
,545

47
,579

54
,479

56
,537

32 
,504 

47
,601

299
,554

Erkännande för väl utfört arbete 1,62 1,71 1,56 1,75 1,69 1,72 1,67
 N 
s 

63
,580

48
,617

54
,538

56
,580

32 
,471 

47
,540

300
,562

Utvecklingssamtal med chef 1,94 2 1,8 1,89 1,97 1,91 1,91
 N 
s 

63
,644

47
,659

54
,562

56
,593

32 
,647 

47
,545

299
,607

Möjlighet till internationellt arbete 1,22 1,38 1,42 1,34 1,13 1,34 1,31
 N 
s 

63
,456

48
,531

55
,534

56
,514

32 
,336 

47
,522

301
,499

God arbetsmiljö 2 2,06 1,91 1,96 1,78 1,96 1,96
 N 
s 

63
,539

48
,522

54
,486

56
,503

32 
,608 

47
,509

300
,525

Personal med stort engagemang 1,95 1,9 1,93 1,84 1,72 1,87 1,88
 N 
s 

63
,551

48
,592

54
,610

56
,654

32 
,581 

47
,575

300
,595



    

 

 

2.3 Medelvärden för egenskaper i ett bra arbete. Uppdelat mellan män 
och kvinnor. 
1,00=Mindre viktigt, 2,00=Ganska viktigt, 3,00=Mycket viktigt 

  Kön   
  Man Kvinna 
Bra arbete   
    
Trevliga arbetskamrater 2,89 2,85

 N
s

226
,309

87
,390

Flexibla arbetstider 2,05 2,08
 N
s

225
,599

87
,669

Bra löneutveckling 2,66 2,56
 N
s

226
,492

87
,522

Bra ingångslön 2,45 2,39
 N
s

226
,589

87
,578

Tillvatagande av befintlig kompetens 2,66 2,52
 N
s

226
,501

87
,607

Utåtrikat arbete/kontakt med människor 2,44 2,23
 N
s

226
,672

87
,623

Möjlighet att prova egna idéer 2,52 2,47
 N
s

226
,567

87
,546

Att arbetet har hög status 1,65 1,85
 N
s

226
,679

87
,638

Leda andra/bli chef 1,62 1,93
 N
s

226
,644

87
,695

Trygg och säker anställning 2,60 2,30
 N
s

226
,558

87
,649

Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter 2,87 2,82
 N
s

226
,340

87
,390

Goda karriärmöjligheter 2,07 2,30
 N
s

226
,656

87
,667

Att arbetet tillför andra något positivt 2,56 2,17
 N
s

225
,556

86
,723

Individuell kompetensutveckling 2,64 2,70
 N
s

226
,509

87
,460

 



    

 

 

 
Fortsättning bilaga 2.3 
Arbetet tillför samhället något positivt 2,30 1,94

 N
s

226
,622

87
,617

Erkännande för väl utfört arbete 2,51 2,38
 N
s

225
,552

86
,617

Utvecklingssamtal med chef 2,39 2,18
 N
s

226
,646

87
,691

Möjlighet till internationellt arbete 1,56 1,57
 N
s

225
,639

87
,693

God arbetsmiljö 2,88 2,63
 N
s

226
,356

87
,508

Personal med stort engagemang 2,67 2,41
 N
s

226
,508

87
,540

2.4 Medelvärden av hur studenterna tror att Luleå kommun kännetecknas 
av egenskaperna i ett bra arbete. Uppdelat mellan män och kvinnor 
1,00=I låg grad, 2,00=I viss grad, 3,00=I hög grad 

  Kön  
  Man Kvinna 
Bra arbete Luleå kommun   
    
Trevliga arbetskamrater 2,21 2,13

 N
s

213
,463

85
,431

Flexibla arbetstider 1,71 1,70
 N
s

214
,557

86
,533

Bra löneutveckling 1,41 1,29
 N
s

214
,529

86
,506

Bra ingångslön 1,37 1,35
 N
s

214
,522

85
,592

Tillvatagande av befintlig kompetens 1,82 1,71
 N
s

214
,518

86
,550

Utåtrikat arbete/kontakt med människor 2,18 2,06
 N
s

214
,581

86
,517

Möjlighet att prova egna idéer 1,64 1,70
 N
s

214
,535

86
,555

 
 



    

 

 

 
Fortsättning bilaga 2.4 
Att arbetet har hög status 1,40 1,44

 N
s

213
,511

86
,545

Leda andra/bli chef 1,74 1,94
 N
s

212
,587

86
,561

Trygg och säker anställning 2,05 2,22
 N
s

213
,646

85
,624

Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter 1,91 1,86
 N
s

212
,516

85
,620

Goda karriärmöjligheter 1,62 1,58
 N
s

213
,549

85
,585

Att arbetet tillför andra något positivt 2,27 2,27
 N
s

213
,540

85
,521

Individuell kompetensutveckling 1,67 1,81
 N
s

211
,554

85
,500

Arbetet tillför samhället något positivt 2,28 2,36
 N
s

212
,538

85
,595

Erkännande för väl utfört arbete 1,66 1,71
 N
s

213
,558

85
,574

Utvecklingssamtal med chef 1,90 1,95
 N
s

212
,634

85
,532

Möjlighet till internationellt arbete 1,31 1,31
 N
s

214
,504

85
,489

God arbetsmiljö 1,94 1,99
 N
s

213
,529

85
,523

Personal med stort engagemang 1,91 1,81
 N
s

213
,607

85
,567

 



    

 

 

2.5 Medelvärden för egenskaper i ett bra arbete. Skillnad mellan äldre 
och yngre 
1,00=Mindre viktigt, 2,00=Ganska viktigt, 3,00=Mycket viktigt 
  Ålderskategori  
  24 år och yngre 30 år och äldre 
Bra arbete     
      
Trevliga arbetskamrater 2,9 2,86

 N
s

138
,326

104
,353

Flexibla arbetstider 2,03 2,11
 N
s

138
,615

104
,637

Bra löneutveckling 2,63 2,67
 N
s

138
,514

104
,492

Bra ingångslön 2,38 2,59
 N
s

138
,569

104
,568

Tillvatagande av befintlig kompetens 2,55 2,77
 N
s

138
,446

104
,529

Utåtrikat arbete/kontakt med människor 2,32 2,46
 N
s

138
,650

104
,652

Möjlighet att prova egna idéer 2,43 2,68
 N
s

138
,553

104
,488

Att arbetet har hög status 1,74 1,72
 N
s

138
,654

104
,703

Leda andra/bli chef 1,86 1,58
 N
s

138
,679

104
,618

Trygg och säker anställning 2,62 2,4
 N
s

138
,571

104
,600

Intressanta och utvecklande 
arbetsuppgifter 2,84 2,93

 N
s

138
,367

104
,252

Goda karriärmöjligheter 2,33 1,99
 N
s

138
,596

104
,661

Att arbetet tillför andra något positivt 2,31 2,61
 N
s

137
,672

103
,528

Individuell kompetensutveckling 2,59 2,75
 N
s

138
,523

104
,457

 



    

 

 

 
Fortsättning bilaga 2.5 
Arbetet tillför samhället något positivt 2,12 2,32

 N
s

138
,617

104
,658

Erkännande för väl utfört arbete 2,39 2,52
 N
s

137
,597

103
,557

Utvecklingssamtal med chef 2,27 2,4
 N
s

138
,679

104
,661

Möjlighet till internationellt arbete 1,68 1,45
 N
s

138
,704

103
,555

God arbetsmiljö 2,8 2,81
 N
s

138
,438

104
,396

Personal med stort engagemang 2,51 2,72
 N
s

138
,544

104
,492

 

2.6 Medelvärden av hur studenterna tror att Luleå kommun kännetecknas 
av egenskaperna i ett bra arbete. Uppdelat på äldre och yngre studenter. 
1,00=I låg grad, 2,00=I viss grad, 3,00=I hög grad 
  Ålderskategori   
  24 år och yngre 30 år och äldre 
Bra arbete Luleå kommun     
      
Trevliga arbetskamrater 2,22 2,13

 N
s

129
,472

100
,367

Flexibla arbetstider 1,68 1,69
 N
s

130
,543

101
,543

Bra löneutveckling 1,39 1,39
 N
s

130
,521

101
,547

Bra ingångslön 1,38 1,39
 N
s

129
,548

101
,565

Tillvatagande av befintlig kompetens 1,84 1,7
 N
s

130
,525

101
,539

Utåtrikat arbete/kontakt med människor 2,1 2,13
 N
s

130
,582

101
,560

Möjlighet att prova egna idéer 1,63 1,68
 N
s

130
,545

101
,546

 



    

 

 

 
Fortsättning bilaga 2.6 
Att arbetet har hög status 1,41 1,45

 N
s

129
,530

101
,556

Leda andra/bli chef 1,82 1,68
 N
s

130
,577

100
,566

Trygg och säker anställning 2,21 1,93
 N
s

129
,608

100
,640

Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter 1,88 1,89
 N
s

128
,527

100
,601

Goda karriärmöjligheter 1,58 1,6
 N
s

129
,541

100
,586

Att arbetet tillför andra något positivt 2,36 2,16
 N
s

129
,529

100
,564

Individuell kompetensutveckling 1,8 1,62
 N
s

128
,503

99
,584

Arbetet tillför samhället något positivt 2,43 2,19
 N
s

129
,542

99
,566

Erkännande för väl utfört arbete 1,79 1,56
 N
s

129
,526

100
,574

Utvecklingssamtal med chef 1,92 1,94
 N
s

129
,581

99
,620

Möjlighet till internationellt arbete 1,31 1,31
 N
s

129
,497

101
,505

God arbetsmiljö 2,04 1,86
 N
s

129
,491

100
,569

Personal med stort engagemang 1,96 1,76
 N
s

129
,630

100
,515

 



    

 

 

2.7 Attityder till arbete utifrån utbildningskategori 
 
Då antalet indikatorer varierar mellan respektive index så kan inte jämförelser mellan olika 
index göras utifrån dessa medelvärden. 
       
    Attityder     
Examenskategorier      
    Altruistisk Materialistisk Individualistisk 
Sociologi & psykologi  4,64 7,13 9,93

  
N 
s 

64
,93209

64 
1,35107 

64
1,33184

Vård & hälsa  5,14 7,03 10,02

  
N 
s 

57
,85437

58 
1,25608 

57
1,44533

Lärare  5,3 7,2 10,02

  
N 
s 

55
,92040

55 
1,28236 

55
1,40753

Ekonomi  4,09 7,45 9,56

  
N 
s 

58
1,12833

58 
1,27283 

58
1,41464

Ingenjör  4,55 7,45 9,7

  
N 
s 

33
,97118

33 
1,06334 

33
1,28659

Övriga  4,07 7,06 9,72

  
N 
s 

46
1,32333

47 
1,46561 

47
1,59758

Total  4,65 7,21 9,84

  
N 
s 

313
1,12524

315 
1,29869 

314
1,41800

 

2.8 Attitydskillnader utifrån kön och utbildning 
Då antalet indikatorer varierar mellan respektive index så kan inte jämförelser mellan olika 
index göras utifrån dessa medelvärden. 
      
    Attityder     
Kön och 
utbildningskategori      
    Altruistisk Materialistisk Individualistisk 
Kvinnor  4,86 7,19 9,87

 
N 
s 

225
1,02958

226 
1,28616 

225
1,44234

Kvinna Sociologi & Psykologi  4,72 7,11 9,93

  
N 
s 

54
,94003

54 
1,43628 

54
1,38526

   
   



    

 

 

 
Fortsättning bilaga 2.8   
Kvinna Vård & Hälsa  5,21 7 10

  
N 
s 

47
,80585

48 
1,23771 

47
1,47442

Kvinna Lärare  5,4 7,4 10,09

  
N 
s 

47
,77065

47 
1,20974 

47
1,41159

Kvinna Ekonomi  4,3 7,18 9,55

  
N 
s 

33
1,01504

33 
1,23629 

33
1,50189

Kvinna Ingenjör  4,72 7,5 9,64

  
N 
s 

22
1,03196

22 
1,05785 

22
1,13580

Kvinna Övriga  4,22 7 9,68

  
N 
s 

22
1,34277

22 
1,44749 

22
1,75625

Män  4,10 7,25 9,77

 
N 
s 

86
1,18846

87 
1,34872 

87
1,35287

Man Sociologi & Psykologi  4,2 7,2 10

  
N 
s 

10
,78881

10 
,78881 

10
1,05409

Man Vård & Hälsa  4,8 7,2 10,1

  
N 
s 

10
1,03280

10 
1,39841 

10
1,37032

Man Lärare  4,86 5,71 9,71

  
N 
s 

7
1,57359

7 
,75593 

7
1,49603

Man Ekonomi  3,8 7,8 9,64

  
N 
s 

25
1,22474

25 
1,25831 

25
1,31909

Man Ingenjör  4,19 7,36 9,82

  
N 
s 

11
,75076

11 
1,12006 

11
1,60114

Man Övriga  3,82 7,13 9,67

  
N 
s 

23
1,26678

24 
1,54110 

24
1,43456

Total  4,65 7,2 9,84

  
N 
s 

311
1,12565

313 
1,30201 

312
1,41647

 



    

 

 

2.9 Attitydskillnader mellan yngre och äldre 
Då antalet indikatorer varierar mellan respektive index så kan inte jämförelser mellan olika 
index göras utifrån dessa medelvärden. 
      
    Attityder     
Ålderskategorier      
    Altruistisk Materialistisk Individualistisk 
24 år och yngre  4,42 7,34 9,60

  
N 
s 

137
1,15506

138 
1,28152 

138
1,41700

30 år och äldre  4,92 7,25 10,31

  
N 
s 

103
1,00674

104 
1,25218 

104
1,31516

Total  4,64 7,30 9,90

  
N 
s 

240
1,11937

242 
1,26717 

242
1,41541

2.10 ”Var planerar du att i första hand söka arbete” kopplat till 
utbildningskategorier 
 Utbildningskategorier      
        

Var planer du att i 
första hand söka 

arbete? 

 Sociologi 
& 

Psykologi 
 Vård & 
hälsa  Lärare  Ekonomi Ingenjör  Övriga 

             
Inget svar  5 2 1 3 0 2

  7,8% 3,4% 1,8% 5,2%  4,3%

Privat  25 9 9 41 18 25

  39,1% 15,5% 16,4% 70,7% 54,5% 53,2%

Kommunal 5 4 41 0 2 5

   7,8% 6,9% 74,5%  6,1% 10,6%

Landsting 1 28 0 0 0 3

  1,6% 48,3%   6,4%

Statlig 10 3 1 1 5 1

  15,6% 5,2% 1,8% 1,7% 15,5% 2,1%

Eget företag 1 0 2 2 1 4

  1,6% 3,6% 3,4% 3,0% 8,5%

Vet ej 17 12 1 11 7 7

  26,6% 20,7% 1,8% 19,0% 21,2 14,9%

Totalt 

64 
100% 

58
100%

55
100%

58 
100% 

33 

100% 

47

100%

 



    

 

 

2.11 ”Var planerar du att i första hand söka arbete” kopplat till ”I vilken 
utsträckning tycker du att Luleå Kommun visat att de söker dig i deras 
framtida rekrytering” 

  
I vilken utsträckning tycker du att Luleå Kommun visat att de söker 
dig i deras framtida rekrytering? 

  
Inget 
svar 

I stor 
utsträckning

I liten 
utsträckning 

I ingen 
utsträckning alls Totalt 

Var planer du att i första hand 
söka arbete?           

            
Inget svar  3 0 3 7 13
  60,0%   3,4 % 3,3 % 4,2 %
Privat  1 3 33 90 127
  20,0% 30,0% 37,5% 42,9% 40,6%
Kommunal 0 6 15 36 57
    60,0% 17,0% 17,1% 18,2%
Landsting 1 0 8 22 31
  20,0%   9,1 % 10,5% 9,9 %
Statlig 0 0 6 15 21
      6,8 % 7,1 % 6,7 %
Eget företag 0 0 4 6 10
      4,5 % 2,9 % 3,2 %
Vet ej 0 1 19 34 54
    10,0% 21,6% 16,2% 17,3%
Totalt 5 10 88 210 131

 

2.12 ”Var planerar du att i första hand söka arbete” kopplat till ”Arbetar 
någon i din vänskapskrets eller familj kommunalt” 
  Arbetar någon i din vänskapskrets eller familj kommunalt? 
     
Var planer du att i första hand 

söka arbete?  Ja Nej Total 
        
Inget svar  9 2 13
  3,6 % 3,3 % 4,1 %
Privat  92 35 127
  36,7% 57,4% 40,3%
Kommunal 51 6 57
  20,3% 9,8 % 18,1%
Landsting 28 4 32
  11,2% 6,6 % 10,2%
Statlig 19 2 21
  7,6% 3,3 % 6,7%
Eget företag 8 1 10
  3,2 % 1,6 % 3,2 %
Vet ej 44 11 55
  17,5% 18,0% 17,5%

Totalt 
251

100 %
61

100 %
315

100 %
 
  




