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Abstract 
 

The study is retrospective until the year of 2005 and the purpose is to describe the young 

people local living condition in a thinly-populated area. The study tries also too 

crystallizing the underlying social factors that affect women and men’s choice and 

condition to stay or move away from the community.   

 

The prompting constitutes of available existing data to describe the structural conditions 

in the community. Existing questionnaire constitute the study empirical part where 

selection question make visible the youths attitude and experiences about living, future 

and quality of life. The method is quantitative with a describing depiction of the survey.      

In the north part of Sweden Haparanda borders with a neighbouring country Finland in 

the Gulf of Bothnia and the municipality have 10 184 inhabitants. The public and the 

private sector dominate the employment in the local municipality. Reduction has affected 

the labour market in Haparanda and therefore vacant job opportunities have been 

decreased. The age group under 24 year was mostly affected. Many people have been 

moving out from the municipality of Haparanda and the common trend is that more 

women than men are moving from Haparanda.  To be young and growing up in a thinly-

populated area involves both structural as individual obstacles and opportunities in young 

women and men’s living conditions. The decision to stay or move from Haparanda is 

mostly an individual choice and the conditions varyates depending on sex, interest and 

contacts.  

 

Key words: Action space, mobility, culture and tradition, sex/gender, habitus, youth 

adolescence, identity and social change. 
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Sammanfattning 
 
Studien är retrospektiv fram till år 2005 och syftet är att beskriva ungdomars lokala 

livsvillkor i en glesbyggds kommun. Studien försöker även utkristallisera de underliggande 

sociala faktorerna som inverkar till kvinnors och mäns val och förutsättningar att stanna 

kvar på orten eller flytta. 

 

Ansatsen utgörs av tillgänglig kvantitativ sekundärdata för att skildra de strukturella 

förhållandena i kommunen. Befintligt enkät material ”Ung 2005” utgör studiens 

empiriska del där urvalsfrågor synliggör ungdomars inställning och upplevelser kring 

boende, framtid och livskvalité. Metoden är kvantitativ med en deskriptiv återgivning av 

undersökningen. 

 

Haparanda är en gränsstad med 10 184 invånare längst upp i Bottenviken. Den 

dominerande sysselsättningen utgörs av offentlig sektor samt privat handel och service.  

Nedskärningar har påverkat Haparandas arbetsmarknad och därmed har arbetstillfällena 

även minskat och den åldersgrupp som drabbades hårdast var ungdomar under 24 år.  

Kommunen har en hög utflyttning och trenden är att det är fler kvinnor än män som 

flyttar ut ur kommunen. Att vara ung och växa upp i en glesbyggds kommun innebär 

både strukturella som individuella möjligheter och hinder vilket i sin tur påverkar unga 

kvinnors och mäns livsvillkor. Beslutet att stanna kvar eller flytta från Haparanda är i 

allra högsta grad individuellt och förutsättningarna varierar beroende på kön, intresse och 

kontakter.  

 

Nyckelbegrepp i studien: Handlingsutrymme, mobilitet/rörlighet, kultur och tradition, 

kön, habitus, ungdomar, vuxenblivande, identitet och social förändring. 
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1. Inledning 
 

Mycket har hänt i gränskommunen Haparanda det senaste året. Från att staden, mer eller 

mindre, varit en ”sovstad” blommar den nu upp och får liv igen. Ett helt nytt 

affärskomplex har etablerats med IKEA som galjonsfigur och arbetsmarknaden har fått 

ett rejält uppsving med en tillväxtökning på 10,8%1. Haparanda har traditioner med 

näringsliv och handel sedan långt tillbaka och orten bildade sig namnet köpstad under 

1850- talet2. Mot bakgrund av Haparandas historia som köpstad kan Ikeas etablering år 

2006 innebära en historisk vändpunkt för kommunen.  

 

Denna retrospektiva studie tar sin utgångspunkt två år tillbaka i tiden, närmare bestämt 

år 2005. Under denna period var de strukturella förändringarna som Ikeas etablering 

skulle medföra fortfarande okänd för lokalbefolkningen i Haparanda. 

 

Den lokala arbetsmarknaden i Haparanda år 2005 är begränsad och arbetslösheten är hög 

i likhet med övriga kommuner i Norrbottens län3 . Strukturella förändringarna på 

arbetsmarknaden, både nationellt och lokalt bidrar till ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden samtidigt som kraven på högre utbildning ökar4. Detta bidrar till 

begränsade förutsättningar för ungdomar i glesbygd att förverkliga sina livsvillkor ifråga 

om utbildning och arbete. Det är en av anledningarna till att ungdomar ibland tvingas, 

kanske mot sin vilja att flytta från hemorten. Parallellt med strukturella förändringar 

samverkar även sociala faktorer ungdomars flyttbenägenhet, så som kön, språk, tradition 

och kultur (Nilsson & Österberg, 2006, Waara, 1996).  

 

Haparandas arbetsmarknad domineras av en offentlig sektor där majoriteten av 

arbetstillfällena återfinns inom vård och omsorg, samt en privat sektor som utgörs av 

handel och service5. Kommunen kännetecknas i likhet med övriga kommuner i 

Tornedalen av en tvåspråkig befolkning, det svenska och det finska språket blandas om 

vart annat och bildar en meningsfull dialog i ömsesidig interaktion mellan lokalinvånarna. 

                                     
1 Nordnytt, 25/4 2007 
2 Hederyd (1992;82) 
3 Piippola (2006) 
4 Piippola (2003) 
5 Ibid 
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Haparanda har likt övriga Norrbotten en hög utflyttning bland ungdomar i åldern 18-24 

år. Mot bakgrund av Haparandas lokala arbetsmarknads-struktur är det yngre män som i 

högre utsträckning är arbetslösa men det är unga kvinnor som i högre utsträckning väljer 

att flytta från kommunen6. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva ungdomarnas lokala livsvillkor i Haparanda fram 

till år 2005. För att precisera fenomenet jag försöker besvara lyfts två frågeställningar 

fram:  

 

• Vilka möjligheter och hinder har ungdomarna utifrån de lokala livsvillkoren att 

skapa sig en meningsfull framtid i kommunen och är förutsättningarna lika för 

både kvinnor och män? 

 

• Vilka underliggande sociala faktorer inverkar/medverkar på ungdomarnas 

möjligheter/ hinder att stanna eller flytta? 

 

1.2 Disposition 

Inledningen ovanför syftar till att ge läsaren en uppfattning kring ortens historia samt den 

lokala kontexten, den skall även ge vägledning för utgångspunkterna i studien. Syftet 

klargör avsikten av studien samtidigt som frågeställningarna förtydligar fenomenet kring 

ungdomarnas varande och blivande i en glesbyggds kommun. Därefter ges en historisk 

tillbaka blick av Haparandas historia för att läsaren skall få en uppfattning och förståelse 

kring den tradition och kultur som präglar orten. Tidigare sociologisk ungdomsforskning 

anknyter till studien samtidigt som det ger en indikation om och uppfattning kring andra 

faktorer som kan antas påverka ungdomars val till att stanna kvar på sin hemort eller 

flytta. Avsnittet metodologiska överväganden beskriver hur jag praktiskt gått tillväga för 

att belysa fenomenet samt varför jag valt den metod som ligger till grund för uppsatsen. 

Därefter följer begreppsligt ramverk som klarlägger de centrala begrepp som används i 

studien för att kunna hantera ämnet på en sociologisk nivå samtidigt som begreppen 

                                     
6 Hederyd (1992;73), www. scb.se 
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belyser perspektivet i studien. Resultat är studiens empiriska del, via SPSS har 

multivariata korstabeller konstruerats och analyserat vilka framställs i förenklade 

korstabeller som illustrerar ungdomars livsvillkor i Haparanda samt i övriga Norrbotten. 

Analys av resultat klarlägger mina tolkningar samt min perception kring ungdomars 

varande och blivande som jag sedermera resonerar kring i diskussionsdelen. Slutordet är 

det sista kapitlet i studien vilket ämnar belysa andemeningen till den historiska delen i 

undersökningen.  
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2.  Haparandas historia 

Haparanda fick sina stadsrättigheter 1842 och därmed startade också inflyttningen till 

staden7. Grundläggningsåret hade staden 308 invånare och på mindre än ett halvsekel 

senare hade befolkningsantalet mer än tredubblads till 1291 invånare8. Trots den stora 

befolkningsökningen har det konstaterats att totala antalet utflyttade är något fler än 

antalet inflyttade under perioden 1835-1894. Majoriteten var kvinnor i båda kategorierna 

och rörligheten var stor. Även om vissa in och ut- flyttningar var tillfälliga så fanns ett 

samband kopplat till växlande konjunkturer. 

 

Under 1850-talet isolerades Finland från internationella förbindelser i och med Krimkriget 

och neutrala Sverige fick en nyckelroll för finsk export och import genom att de fungerade 

som mellanhand för finsk varuförsörjning. Detta medförde att staden lockade till sig fler 

köpmän och grundade sig namnet köpstad vid slutet av 1850-talet. Krigskonjunkturen 

lockade till sig folk både från andra delar av landet som utlandet och nyinflyttningen 

utgjordes till en stor del av den finsktalande befolkningen ur andra delar av Tornedalen9.  

Inflyttningen från Finland medförde att sammansättningen blev delad på hälften, halva 

befolkningen bestod av finsk talande med en annan kultur och halva befolkningen talade 

svenska. Staden Haparanda fick två språk med två skilda kulturer. 

 

Nivån på utbildning och skrivkunnighet bland tjänstefolk på landsbygden var låg över 

hela landet på 1800-talet. Det som skiljde tornedalingarna var att kunskapen avsåg det 

finska språket och bristen på kunskap i svenska blev ett hinder för de inflyttade. 

Boendeformen på landsbygden var även mycket primitiv jämfört med standarden inne i 

staden och levnadssätt och sedvanor skiljde sig mellan stadsbor och de som levde på 

landsbygden i Tornedalen. Enligt Hederyd handlar det om sociala barriärer som aldrig 

egentligen har utplånats och beskriver situationen som en kulturkrock10.  

 

Tvåspråkigheten ställde till problem för staden Haparanda och de bestämmande eftersom 

finska språket var vardagsspråket på landsbygden och fungerade som en social gräns 

                                     
7 Hederyd (1992;56) 
8 Ibid s. 73 
9 Ibid s. 82 
10 Ibid s. 83 
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mellan herrskap och tjänstefolk. Högmässor och gudstjänster hölls på finska ända fram 

till 1830-talet då den svenskspråkiga befolkningen krävde svenska gudstjänster i kyrkan. 

Den finskspråkiga majoriteten protesterade och språkliga motsättningar uppstod vilket 

resulterade i ett krav på tvåspråkighet hos prästerna i gräns församlingarna11. Den första 

skolan uppkom i Haparanda under denna tid, för att lösa problemet med tolkningen, som 

var obligatorisk vid officiella förrättningar, infördes för de som önskade, undervisning i 

finska det språket12.  

 

Näringsliv och handeln har traditioner sedan långt tillbaka i Tornedalen och handel med 

fisk och skinn med anor ända upp till Nordnorge dominerade till 1800-talets slut 13. 

Haparanda var en viktig stad för import och export via Finland och Ryssland och ofta 

vidare till Stockholm14. Som kuststad blomstrade Haparanda under Krimkriget och 

sjöförbindelserna var av stor betydelse. Köpmännens inköp och omsättning av fartyg var 

imponerande och Haparanda hade under många år under 1800- talet en ledande ställning 

inom sjöfarten i Norrbotten15.  

 

Vid sekelskiftet hade mycket hänt, statsskolan hade i slutet av 1890- talet slagit ut socken 

skolorna, småskolor och folkskolor hade upprättats runt omkring Haparanda stad. 

Seminarier för lärarutbildning hade inrättats och svenska språket hade fått en helt annan 

ställning både som läroämne och undervisningsspråk. Utvecklingen inom skolväsendet 

gick mot en försvenskning och finska språket blev ett läroämne för att slutligen helt 

försvinna år 191216. 

 

Regeringen lade fram ett förslag om att införa frivillig undervisning i finska, året var 1932 

och en ny språkstrid bröt ut för att slutligen besluta att finskan skulle vara ett frivilligt 

undervisningsämne. Den nya skolpolitiken i Tornedalen innebar att det finska språket 

                                     
11 Ibid s. 84-85 
12 Ibid s. 85 
13 Ibid s. 100 
14 Ibid s. 102 
15 Ibid s. 104-105 
16 Ibid s. 98-99 
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skulle utplånas, tornedalingar skulle fostras till äkta svenskar och det på bekostnad av den 

finska befolkningen och dess identitet17. 

 

År 1935 fick Haparanda ett regionalt gymnasium vilket var mycket betydelsefullt för 

orten. Ambitionen var att locka till sig unga studerande från övriga regioner i Norrbotten 

men förväntningarna som en regional läroanstalt infriades först i mitten på 1950- talet18. 

Den första yrkesskolan för handel och hantverk inrättades år 1938 och 1956 inrättades 

bilmekaniker utbildning och elektrikerutbildning. Ortens näringsidkare ställde upp med 

den praktiska delen av utbildningen. År 1962 upphöjdes skolan till riksyrkesskola vilket 

innebar att hela landet var underlag för elevintagningen19. 

 

I slutet av 1960- talet var invandringen hög från Finland till Sverige. Många hade flyttat 

längre söderut i Sverige efter krigets slut men av någon anledning så ville de efter några år 

närmare sitt hemland. Även finsktalande från andra svenska orter flyttade in till 

Haparanda och staden var på väg att bli en invandringsort20. Problem uppstod och de 

språkliga konflikterna var ett faktum för kommunen. De finsktalande barnens föräldrar 

krävde att en finsk skola skulle upprättas för att ta tillvara barnens språkliga trygghet 

och eftersträva den finska identiteten. I början på 1970- talet förstod skolledningen att 

dessa barn hade anpassningssvårigheter. Socialt betingande åtgärder sattes in vilket 

kompletterades med läsinlärning på det finska språket och hemspråksundervisning21. En 

unik tvåspråkig skola uppkom 1988 och elever rekryterades både från Torneå (Finland) 

och Haparanda22. Under många år studerade elever från andra kommuner i Haparanda. 

Främst var det elever från Övertorneå kommun i och med att kommunen inte hade ett 

eget gymnasium. Många elever bodde som inackorderade hos olika familjer i Haparanda 

eller på elevhem. Elevantalet minskade i Haparanda läsår 1996/1997 då Övertorneå fick 

sitt eget gymnasium23. 

                                     
17 Ibid s. 221 
18 Ibid s. 234-235 
19 Ibid s. 238-239 
20 Ibid s. 243 
21 Ibid s. 244 
22 Ibid s. 246 
23 http:// www.overtornea.se 
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3. Tidigare sociologisk ungdomsforskning 

Ungdomar och arbete nedanför presenterar en undersökning som gjorts kring ungdomars 

etablering på arbetsmarknaden. Under nästföljande avsnitt presenteras några olika 

undersökningar som gjorts kring glesbyggd och ungdomars möjligheter och hinder till 

arbete eller vidare studier i Tornedalen. Faktorer som inverkar till valet av att stanna eller 

flytta från sin hemort, vad det innebär att bli vuxen samt ungdomars inställning och 

attityd gentemot den omgivande boendemiljön som även innefattar den finska kulturen.  

 

3.1 Ungdomar & arbete 

Tidigare forskning har synliggjort att det skett en förändring av ungdomars ålder vid 

etablering på arbetsmarknaden. Hultin24 har i en temarapport från Prognosinstitutet vid 

SCB fastställt att 21 åringars inträde på arbetsmarknaden har förändrats sedan 1970 och 

80-talet.  Från början av 90-talet var det vanligt att ungdomar i 21-23 års ålder var 

etablerade på arbetsmarknaden, i slutet av 90- talet visade det sig att det var mer vanligt 

att ungdomarna i motsvarande åldersgrupp precis hade avslutat den obligatoriska 

skolgången eller var på väg att få jobb. Mellan åren 1987- 1997 har det skett en 

förskjutning i fråga om ålder och inträde på arbetsmarknaden. Männens inträde skedde 

fem till sex år senare och kvinnornas någonstans mellan sju till tolv år senare. Med andra 

ord så kom ungdomarna in på arbetsmarknaden betydligt senare än vad de gjorde under 

90- talets början. Anledningen till det sena inträdet på arbetsmarknaden berodde främst 

på den höga arbetslösheten i Sverige men det var även vanligt att ungdomar gjorde en 

paus efter avslutade gymnasiestudier innan de studerade vidare. 

 

3.2 Ungdomar i glesbyggd 

Johansson & Sandberg (2004) har i sin studie undersökt vilka faktorer som påverkar valet 

att flytta från sin hemort i Norrbotten samt vad som påverkar valet att flytta tillbaka till 

hemorten. De kvinnor och män som väljer att flytta från sin hemort relateras till 

upplevda vinster och förluster. De är övertygade om att de kommer att få en högre 

tillfredställelse i livet genom flytten. Studien har synliggjort att när det är frågan om val 

av framtidsyrke samt val av bostadsort är påverkan från föräldrar och uppväxtmiljö de 

                                     
24 Hultin M (2000)  
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faktorer som inverkar. Detta kopplar Johansson & Sandberg till inlärnings och 

socialisations- processen.  Det handlar om att inre och yttre motivatorer även påverkar 

valet till att flytta. Utmaning och njutning är de inre motivatorerna och belöningar som 

lön, erkännande och uppfyllande av eventuella krav och undvikande av bestraffning är de 

yttre motivatorerna25. Vidare menar Johansson & Sandberg att ungdomar i Norrbottens 

glesbyggd växer upp med inlärda och införlivade tendenser att flytta vilket delvis beror 

på de sociala och geografiskt långa avstånden. Trenden att flytta är införlivade i 

identiteten, det är normalt att flytta och det blir ett sätt att förverkliga sig själv och sina 

ideal26. 

 

Nilsson & Österberg (2006) har undersökt hur strukturella och sociokulturella faktorer 

inverkade på människors val och handling i glesbygd. Fokus i studien var utflyttning och 

återvandring samt attityder och värderingar gentemot samhället. Studien grundar sig på 

utflyttade Pajalabor vilka i majoritet hade lämnat hemkommunen på grund av bristande 

utbildningsmöjligheter. Författarna menade att samhällets allt högre krav på utbildning, 

hårdare arbetsmarknadsregler och brist på arbete i glesbygd medförde att ungdomarna 

inte hade något val. Antingen så flyttade de frivilligt eller så blev de tvingade till det på 

grund av strukturella begränsningar. Studiens resultat synliggjorde att en eventuell 

återflytt till hemkommunen försvårades på grund av familjebildning och nya sociala 

kontaktnät bidrog till en starkare förankring i den nya kommunen. De kom fram till att 

de som trots allt hade valt att flytta tillbaka hade intressen som natur och trygghet vilka 

ligger bakom de strukturella faktorerna27. 

 

Peter Waara (1996) har studerat gymnasieungdomars uppväxtvillkor och vuxenblivande i 

Haparanda. Waara menar i sin avhandling att ungdomarnas framtidsvisioner ofta kommer 

till uttryck i deras relation till lokalsamhället. Lokal förankring eller utanförskap syftar till 

ungdomarnas uppfattning av att känna sig förankrade i eller utanför sin lokala miljö. 

Resultatet i hans studie om ungdomarnas framtidsvisioner och strategier var många gånger 

ett uttryck för hur deras relation till lokalsamhället hade påverkats. Livsvillkoren såg olika 

ut på skilda orter och uppfattningar om möjligheter och begränsningar varierar från en 

                                     
25 Johansson, Sandberg ( 2004:08)  
26 Ibid 
27 Nilsson, Österberg ( 2006:23)  
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plats till en annan. De materiella och strukturella förhållandena i lokalsamhället påverkade 

ungdomarnas boendeintressen, föreställningar om arbetsliv och fritid och om de kunde 

tänka sig stanna att kvar eller flytta iväg för kortare eller längre tid. Uppfattningen kring 

att stanna kvar eller flytta uttrycktes ur en medveten reflektion kring lokalsamhällets 

tillgångar och brister. Strategin gick ut på att antingen inordna sig i samhället, genom att 

stanna kvar, eller göra uppbrott och därmed flytta. Oavsett strategi så hade lokalsamhället 

en stor betydelse för ungdomarnas framtidsuppfattning. Waara framhöll att flytt från 

glesbygden till stor del hade ett samband med utbildningsbehov och att statistiken visade 

att flyttningsbenägenheten var högre bland unga kvinnor än motsvarande grupp med 

pojkar28. 

 

Waara pekar på att arbetsplanernas lokala förankring hänger samman med graden av 

identifikation med lokala förhållanden samt i vilken utsträckning individen är integrerad i 

lokalsamhället med avseende på arbetsintressen. Desto mer delaktig och desto mer lokalt 

förankrade intressena är desto enklare är det för ungdomarna att stanna kvar. Skillnaderna 

i lokal förankring blir tydliga i och med ungdomarnas utbildningsönskemål. De som befann 

sig innanför lokalsamhället tenderade att anpassa sina utbildningsplaner efter den befintliga 

arbetsmarknaden i Tornedalen. Detta innebar att ungdomarnas framtidsvisioner var 

förenade till de lokala villkoren vilket förstärkte en redan positiv syn på förhållandena i 

Tornedalen29.  

 

3.3 Att bli vuxen 

Jacobsson (2000) har i sin avhandling studerat vuxenblivandet och beskrivit processen i att 

bli vuxen. Jacobsson menar att själva vuxenblivandet, det vill säga, skillnaden mellan 

barndom, ungdom och vuxenhet bestäms steg för steg. Individen tillägnar successivt ett 

oberoende gentemot förmyndare och föräldrar och den sociala positionen bestäms utifrån 

förmågan att känna ansvar över sin egen och andras del. Själva vuxenstatusen är beroende 

av hur individen lyckats etablera ett självständigt liv.  När och hur individer blivit vuxen 

                                     
28 Waara (1996;69) 
29 Ibid s. 96 
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har varierat genom tiderna och sociala strukturer, normer och institutioner har påverkat 

individen när han eller hon betraktades som vuxen30. 

 

3.4 Attityder & värderingar 

Niska (2005) har i en studie undersökt ungdomars attityder i att bo i ett gränsland. 

Författaren undersökte Haparandas och Torneås gymnasielevers attityder gentemot 

varandra och hur de förhöll sig gentemot sin boendemiljö. Niskas resultat visade att de 

svenska ungdomarna hade mer negativa attityder gentemot Finland, dess kultur och 

språk än vad finländarna hade. Studiens resultat synliggjorde att attityder har ett 

samband till den referensgrupp som individen tillhör och uppfyller tre komponenter i 

beteendet. Det är den kognitiva (kunskap och föreställning), affektiva (känslor och 

åsikter)och handlings komponent (handlingsmönster)31. 

 

Sammanfattningsvis beaktar tidigare ungdomsforskning både strukturella och 

individuella livsvillkor i glesbygdskommuner.  Det som hittills framkommit bland dessa 

studier är dock att forskningen kring ungdomar och kön är bristfällig i och med att 

könsaspekter förbises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
30 Jacobsson. M (2000)  
31 Niska M ( 2005:25)  
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4. Haparanda 2005 

Norrbotten, som i stora delar av länet är glesbefolkat, har en begränsad och avsevärt 

annorlunda arbetsmarknad än landet i övrigt. Förutsättningarna skiljer sig inte bara 

ifråga om klimat, befolkningstäthet, yta och avstånd till marknader. Även 

exportberoendet är stort och regionen domineras av tung basindustri som i sin tur 

försörjer den övriga industrin och bland dem även tillverkning. 

 

Arbetsmarknaden i Haparanda är begränsad och arbetslösheten är hög likt övriga 

kommuner i länet. Omstruktureringar på arbetsmarknaden generellt har även påverkat 

Haparandas arbetsmarknad och därmed har arbetstillfällena minskat. Ungdomar under 

24 år drabbades hårdast, mellan 1985 och 2003 minskade sysselsättningen från 530 till 289 

personer. Åldersgruppen mellan 25- 64 år minskade från 3347 till 2980 sysselsatta 

personer. Totalt minskade sysselsättningen med 17,3 % under denna tidsperiod32. 

 

 Den dominerande sysselsättningen i kommunen utgörs av den offentliga sektorn vilket 

omfattar vård och omsorg samt den privata sektorn som domineras av handel och 

service33. Haparanda kommun och Norrbottens läns landsting gav sysselsättning åt 46,1 

% av befolkningen medan den privata sektorn sysselsatte 17,5 %. De 15 största 

arbetsgivarna representerar en andel på 63 % av den totala sysselsättningen och övriga 

utgjorde en andel på 37 % 34. 

 

4.1 Deltidsarbete  

Av tradition är yrkena inom den offentliga sektorn och handel kvinnodominerade vilket 

kännetecknas av en hög grad deltidsarbeten vilken även synliggörs i den stora 

omfattningen av deltidsarbetslöshet i kommunen. Haparanda och Övertorneå har 

tillsammans en högre andel deltidsarbetslösa än övriga länet, 6 % jämfört med 4 % och 

landet ca 4 %. Det är de yngre och de äldre som är deltidsarbetande i Norrbottens län och 

                                     
32 Piippola (2006) 
33 Ibid  
34 http://www.regionfakta.com 
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ungdomars deltidsarbete förklaras med genomgångsarbete och studier medan de äldre ofta 

har någon form av deltidspension35.  

 

4.2 Sysselsättning 

SCB har rangordnat andel sysselsatta i åldern 20- 64 år i kommuner från RAMS 2003. 

Statistiken har inte tagit hänsyn till gränspendling.  Antalet kommuner uppgår till 290 

stycken och Haparanda är sist i rangordningen med en sysselsättning på 56 % 36. 

 

Sysselsättningsutvecklingen under en tioårsperiod mellan 1995- 2005 visar en negativ 

trend i alla Norrbottens kommuner med två undantag, Luleå och Piteå kommun som 

visar en positiv trend37. Den totala arbetslösheten i Haparanda (Nov 2005) var 15,4 % 

varav den öppna arbetslösheten utgjorde 6,4 %, vilket kan jämföras med regionen drygt 

10 % och landet cirka 6 %. Unga kvinnor utgjorde 4,7 % bland de öppet arbetslösa i 

Haparanda och unga män uppgick till 7,8 %. Det var således betydligt fler unga män än 

kvinnor som var öppet arbetslösa i Haparanda kommun. Haparandas 

sysselsättningsfördelning i ålder indikerar att inträdet på arbetsmarknaden sker vid 30 års 

ålder och håller i sig upp till 54 års ålder38. 

 

4.3 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån bland långtidsarbetslösa i Haparanda kommun skiljer sig från andra 

orter i landet. Under år 2000 var det i Haparanda och Övertorneå endast 3 % som hade 

högskoleutbildning jämfört med landets 14 %. De flesta har gymnasial utbildning som 

högsta utbildning och Haparanda kommun är en av de orter som har lägst andel 

högskolebehöriga, endast 38 % är behöriga. Anledningen till att statistik berör båda 

kommunerna är på grund av att statistik som enbart berörde Haparanda inte gått att 

finna och detta kan bero på att kommunerna angränsar varandra och arbetsmarknad och 

utbildningsutbud kompletterar varandra39.  

 

                                     
35 Piippola (2006) 
36 http://www.scb.se 
37 http://www.regionfakta.com   
38 http://www.scb.se 
39 Piippola (2006)  
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Under en tioårsperiod mellan 1995-2005  visade statistik att antalet kvinnor studerar mer 

än män i Haparanda. År 1995 var antalet studerande kvinnor med eftergymnasial 

utbildning (mer eller mindre än 3 år) 501 stycken studerande jämfört med 425 studerande 

män. Tio år senare (2005)var antalet studerande kvinnor 661 och män 47440. 

 

Statistik visade att studerande i Haparanda kommun som har avslutat en linje/program i 

gymnasieskolan läsåret 2002/2003 och som påbörjat högskolestudier inom tre år är lägre i 

procentantal än i Norrbotten och övriga landet. Antalet kvinnor i Haparanda utgjorde 

42,5 % och män 15,6 %. I Norrbottens län utgjorde kvinnor cirka 50 % och män cirka 35 

%. Landet i övrigt utgjordes av 49,3 % kvinnor och män 38,5 % 41. 

 

Antalet högskolenybörjare mellan 18- 64 år fördelat på kvinnor och män läsåret 2005/2006 

var det totalt 50 personer, 30 kvinnor och 20 män, från Haparanda som började studera 

på högskola. Jämförs antalet i promille med Norrbotten och övriga landet så ger det en 

tydligare bild. Haparandas kvinnor utgör 9,4 och män 7,1 promille. Norrbottens kvinnor 

utgör 12,5 och män 9.9 promille medan övriga landet visar siffror på 13,4 respektive 9,8 

promille. Genomsnittet för Norrbottens län är 11 per 1000 invånare och övriga landet 12 

per 1000 invånare som börjar studera på högskolenivå42. 

 

4.4 In- & utflyttning 

Haparanda hade under första hälften av 1990-talet ett flyttningsöverskott, det vill säga, 

det var fler som flyttade in till kommunen än ut ur kommunen. Det var främst förtids och 

eller sjukpensionerade som flyttade till kommunen från södra och mellersta Sverige. Den 

lokala arbetsmarknaden i Haparanda kännetecknas av en kontinuerligt stigande 

medelålder, det är allt fler som når åldrarna 50-64 år. Utflyttningen bland ungdomar 18-

24 år är hög och berör hela Norrbotten.  Detta innebär att andelen i yrkesaktiva åldrar 

kommer att minska inte bara i Norrbotten utan i hela landet43. 

 

                                     
40 http://www.scb.se 
41 http://www.regionfakta.com  
42 Ibid   
43 Piippola (2006)  
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SCB´s befolkningsförändrings statistik 2005 visade ett totalt underskott på -845 personer, 

från föregående år, för hela Norrbottens län. (Totala utgörs av levande födda, döda och 

födelse överskott) Antalet utflyttade utgjorde 6 562 personer och inflyttade 6 215 

personer, med andra ord, ett flyttningsunderskott på -347 personer44. Trenden mellan åren 

1997-2005 är att det är fler kvinnor än män som flyttar ut ur kommunen45 samt att 

befolkningen minskar kontinuerligt sedan 199546. 

 

4.5 Arbetspendling 

Piippola47 har i sin studie konstaterat att den arbetsrelaterade pendlingen är lägre i 

glesbygden än i storstadsregionen. Förklaringen är bland annat tillgång till kollektiva 

färdmedel, långa avstånd, skillnader i utbildningsnivå, lön och avdragsmöjligheter. 

Kvinnor pendlar mindre än män och andelen pendlare minskar i takt med stigande ålder. 

I Haparanda och Övertorneå är utpendlingen avsevärt högre än inpendlingen, cirka 11 % 

pendlar till kommuner utanför arbetsmarknadsområdet och inte fullt 6 % pendlar in från 

kommuner utanför. Haparanda kommun visade en högre utpendling till kommuner 

utanför än Övertorneå kommun. Ett relativt stabilt antal från Haparanda vecko- och 

månadspendlar till Stockholm och Göteborg, störst är ändå in- och utpendlingen inom 

närområdet. 

 

4.6 Arbetsmarknad över gränsen 

Haparanda och Torneå har sedan långt tillbaka ett utvecklat samarbete vilket är en 

förebild för hela EU. Haparandas näringsliv är en blandning av handel och service, 

industri, företagsamhet, offentliga och privata tjänster. Målet som stadens 

näringslivspolitik har är att bidra till ett attraktivt näringslivsklimat och ett dynamiskt 

näringsliv. Det geografiska läget för Haparanda kommuns del innebär en ökad konkurrens 

mellan den svenska och finska arbetsmarknaden. Företag rekryterar arbetskraft både från 

Sverige och Finland och att vara tvåspråkig, som övervägande delen av befolkningen på 

den svenska sidan är, anses som fördel både i arbete och på fritiden48. 

                                     
44 http://www.scb.se 
45 http://www.scb.se 
46 Ibid 
47 Piippola (2006) 
48 http://www.haparanda.se 
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5. Metodologiska överväganden 

Denna retrospektiva studie tar sin utgångspunkt två år tillbaka i tiden,  år 2005. Under 

denna period var de strukturella förändringarna som Ikeas etablering skulle medföra 

fortfarande okänd för lokalbefolkningen i Haparanda. Valet av att göra en studie från 

2005 bygger på den stora strukturella förändringen som ägde rum i Haparanda 2006.   

 

5.1 Metod 
Valet av att fokusera på den lokala kontexten i Haparanda var avgörande för metodvalet. 

Metoden i studien är kvantitativ49 det vill säga att undersökningens empiriska resultat 

har härletts ur begrepp som motsvarar de faktiska förhållandena. Studien baseras på en 

tidigare genomförd enkät undersökning Ung 2005, som utgör denna studies emiriska del. 

Tillgänglig befintlig sekundärdata syftade till att synliggöra ungdomars inställning och 

upplevelser kring boende, framtid och livskvalité i Haparanda och Norrbotten. 

Perspektivet innebär att människan studeras som objekt där de yttre faktorerna har kraft 

att påverka individens tankar och handlingar50. Ytterliga sekundärdata i denna studie har 

hämtats från olika databaser via Internet. Statistiska centralbyrån (SCB), Länsstyrelsen 

och Haparanda kommun har fungerat som informationskällor. Via Luleå tekniska 

universitet och Stadsbiblioteket har litteraturstudier gjorts.   

Enkätstudien ”Ung 2005” ger en indikation på hur ungdomar upplever sin livssituation i 

kommunen jämfört med övriga Norrbotten. Beskrivningen av data är deskriptiv då jag 

anser att metoden ger en mer innehållsrik och förklarande bild av det kvantitativa 

materialet. Materialet Ung 2005 har tagits fram och omkodats via SPSS. 

5.2 Enkät ” Ung 2005” 
Data materialet innehåller Ungdomars framtidsplaner, arbete och utbildning. Det är en 

jämförande studie om ungdomar och deras förutsättningar i Norrbotten. Sociologerna 

Mats Jacobsson och Peter Waara har på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling 

medverkat i detta ungdoms projekt. Det var ett samarbete mellan Regional utveckling 

genom samverkan mellan skola och arbetsliv inom den grundläggande yrkes utbildning 

                                     
49 Hellevik (1996;65) 
50 Jönsson m.fl. (1993;16) 
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(RUSA) och Luleå tekniska universitet. Ungdomar från Norrbottens län deltog i studien 

och urvalet var ungdomar som gick årskurs nio på högstadiet samt gymnasieelever 

årskurs 3. Materialet i studien omfattades av ca 800 ungdomar i Norrbottens län varav 55 

ungdomar representerade Haparanda kommun. Totala andelen ungdomar51 årskurs nio 

uppgick till 174 stycken, antalet ungdomar på gymnasiet utgjorde 99 stycken i 

Haparanda kommun.  Enkäten innefattades av 39 frågor med öppna och slutna 

svarsalternativ. Boende, utbildning och arbete, livskvalité, framtid, fritid och företagande 

var huvudrubriker och teman i enkäten. Urvalsfrågorna i studien innefattades av boende, 

livskvalité och framtid. Omkodning av variabler har gjorts vilket presenteras vid 

respektive fråge- och svars presentation.  

 

5.3 Avgränsning 

Undersökningen fokuserar på den lokala kontexten i Haparanda kommun och avgränsas 

geografiskt till att undersöka vilka möjligheter och hinder (handlingsutrymme) som kan 

antas inverka till ungdomarnas val av att stanna kvar eller flytta från Haparanda 

kommun. Arbete eller studier är en del av vuxenblivandet, de lokala livsvillkoren kan 

innebära både möjligheter som hinder att skapa sig ett självständigt liv. Med tanke på 

uppsatsen tidsbegränsning användes befintlig sekundärdata istället för kvalitativ metod 

som hade gett en mer djup och nyanserad beskrivning av ungdomarnas livsvillkor. 

Avgränsning har även gjorts i enkät frågorna med tanke på uppsatsens omfång. 

 

5.4 Urval 

Med utgångspunkt från syfte har jag valt att fokusera på ungdomar. Åldern varierar 

mellan 15-26, detta beror dels på de tillgängliga sekundärdata som är kategoriserad i 

varierande åldersgrupper som finns att tillgå via SCB och Länsstyrelsen. Genom att jag 

hade tillgång till den ursprungliga enkäten som ligger till grund för studien ”Ung 2005” 

samt att jag hade arbetat med enkäten året innan visste jag på förhand åldern på 

respondenterna i enkätstudien. Ungdomarna gick årskurs nio på högstadiet samt årskurs 

tre på gymnasiet. Jag har valt att inte presentera åldergrupperna var för sig med hänsyn 

till syftet med min studie. Jag är väl medveten om att ungdomarna i de olika 

                                     
51 http://www.haparanda.se 
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åldersgrupperna befinner sig i olika livs faser och reflekterar därför i olika utsträckning 

över framtiden. Jag anser dock, trots åldersskillnaden, att resultatet ger en sanningsenlig 

bild och fingervisning till ungdomarnas egna reflektioner kring sina lokala livsvillkor. I 

min presentation av data har jag valt att inte åtskilja kön som enskild variabel. Mitt 

antagande är dock att könstillhörighet bidrar till att kvinnor och män har olika 

förutsättningar, resultatet ger en indikation på att könstillhörighet har betydelse för 

lokala livsvillkor i glesbygden.  

 

Urval av enkätfrågor gjordes utifrån syftet med denna studie, ambitionen var att belysa 

ungdomarnas egna uppfattningar kring de lokala livsvillkoren år 2005. Frågor i enkät som 

var relaterade till befintligt arbete valdes bort eftersom ungdomarna fortfarande är i 

skolålder och inte etablerade på arbetsmarknaden. Valet att beakta både kvinnor och män 

grundar jag på min egna förförståelse kring könsliga variationer och förutsättningar, 

intresse och smak. Sociologen Mats Jacobsson bidrog med sina kunskaper i kvantitativ 

metod och gav en hjälpande hand med arbetet i SPSS. Utifrån valt urval av enkätfrågor, 

operationaliserades och kodades variabler till enklare och mer sammanfattande 

multivariata korstabeller.  Samtliga tabeller i denna studie presenterar den procentuella 

svarsandelen. Antal svarande på varje fråga har uteslutits då jag efterstävat att ge en så 

lättsam och överskådlig bild som möjligt.  

 

5.5 Reliabilitet & validitet 

Studien grundar sig på befintlig tillgänglig data från SCB, Länsstyrelsen samt Haparanda 

kommun. Jag anser att de är säkra källor och i och med det så anser jag att 

tillförlitligheten i materialet går att säkerställa. Det som eventuellt kan diskuteras är 

insamlingen och bearbetningen av enkät materialet Ung 2005 samt interna bortfall. 

Representativiteten i enkäten utgjorde i Haparanda kommun dryga 25 % av ungdomar i 

årskurs tre samt drygt 17 % utgjordes av ungdomar årskurs nio på högstadiet. Antalet 

ungdomar i enkät representerar ej alla ungdomar i Haparanda men det ger en anvisning 

till hur en relativt stor andel i respektive åldergrupp upplever sin livssituation i 

Haparanda kommun.  Då jag personligen inte deltagit i studien Ung 2005 kan jag inte stå 

till svars för eventuella slumpmässiga eller systematiska fel som kan ha uppstått i 

bearbetningen av materialet. Jag svarar för eventuella fel som kan ha uppstått i min egen 
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bearbetning av data. Som mänsklig faktor i mätningen av det som skall mätas, det vill 

säga, mäts de egenskaper som anknyter till problemet och är data relevant för 

undersökningen52, anser jag att jag lyckats ge en sanningsenlig bild av egenskaperna i 

problemet. Interna bortfall redovisas inte i tillgängligt enkät material Ung 2005 därför 

kan jag ej ansvara för denna eventuella brist.   

 

5.6 Variabler och variabelkonstruktion 

Tabell 2-4: Urval har gjorts bland svarsalternativen utifrån respondenternas ålder då 

samtliga befinner sig i skolålder fortfarande. Totalt sju svarsalternativ var möjliga i enkät 

och flera svarsalternativ var möjliga. Tre alternativ har valts ut ur ursprungs enkät med 

relevans utifrån att ungdomarna är i skolålder samt att de flesta antas bo hemma hos sina 

föräldrar och har därför inte kommit i direkt kontakt med arbetsmarknad samt 

bostadsmarknad. Möjliga svarsalternativ i ursprungs enkät: Ja, ont om arbetstillfällen på 

hemorten, för att byta arbetsplats, inga möjligheter att studera vidare på hemorten, vill 

till partner som bor på annan ort, vill byta miljö, ont om bostäder på hemorten, vill flytta 

av andra skäl. Svarsfrekvensfördelning är omkodad. Lägre andelen svar i respektive 

svarsalternativ är omkodad till ej betydelse samt den högre andelen svar är omkodad till 

av betydelse. 

 

Tabell 5: Skalan i enkät utgjordes av en intervallskala skala med gradering av 1-10 från 

Motsvarar inte alls till Motsvara helt och hållet. Omkodning: 1-3 =motsvarar ej 

förväntningar, 4-7 = motsvarar delvis, 8-10=motsvarar helt och hållet. 

Tabell 6: Skala i enkät utgjordes av en intervallskala med gradering 1-5 från inte viktigt, 

allra viktigast till inte aktuellt. Omkodning: 1-2,5 = ej viktigt/övriga, 2-4 = viktigt. Svar 

viktigt presenteras. 

Tabell 7: Skala i enkät bestod av intervallskala med gradering 1-7 från inte alls viktigt till 

mycket viktigt. Ett svar per fråga fick besvaras. Omkodning: 1-3 = ej viktigt, 4-7 = 

viktigt. Svar viktigt presenteras  

Tabell 8: Skala i enkät utgjordes av en intervallskala med gradering 1-10 från Jag är 

mycket pessimistisk till Jag är mycket optimistisk. Omkodning: 1-3=pessimist, 4-7=både 

och, 8-10=optimist. 

                                     
52 Hellevik (1996;137) 
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5.7 Analys av metod  

Multivariat fördelningsanalys innebär enligt Hellevik53 att antalet oberoende variabler 

ökar. Beroende variabel är alltid endast en men för att undersöka skillnader mellan olika 

enheter används flera olika oberoende variabler. Förenklat kan det förklaras att den 

beroende variabeln är den som ska förklara och de oberoende är de som påverkar54.  

Multivariata korstabellerna analyserades och uteslöt viss information för att ge en enklare 

och mer överskådlig information i studien. Respondenter i studien bestod av 

högstadieelever årskurs nio samt gymnasieelever årskurs tre. Dessa presenteras 

tillsammans i tabellerna som följer eftersom studien inte bygger på att urskilja ålder på  

ungdomarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
53 Ibid s. 220 
54 Föreläsning i kvantitativ metod, Jacobsson 5/3 2007 
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6. Begreppligt ramverk  

Detta avsnitt ger förklaringar till de centrala begrepp som har anknytning till studien. För 

att förklara ungdomars livsvillkor i en Norrbottnisk glesbygdskommun har jag ur ett 

sociologiskt perspektiv funnit dessa begrepp behjälpliga.  

 

6.1 Handlingsutrymme 

När en individs handlande skall beskrivas finns det olika perspektiv att utgå ifrån. Ett 

handlande subjekt som är styrt av yttre betingelser är Durkheims åsikt, medan Weber 

lägger betoningen på de aktiva och uppfinningsrika enheterna55. Utrymme är enligt NE56 

(tillräcklig) rumslig utsträckning eller volym för att något skall få plats. Ett utrymme 

syftar således till en yttre faktor. Handlingsutrymme i studien syftar både till yttre som 

inre krafter som påverkar individen samt möjligheter och hinder hos individen när denne 

gör sina aktiva val i livet. Piippola57menar att begreppet handlingsutrymme beskriver 

människor som gör egna medvetna och aktiva målrationella val.  

 

”Detta innebär att handlingsutrymmen också måste beaktas i ljuset av norm- och värdesystem 

vilka utgör en bestämd strukturell ordning där inte minst över- och underordning konstrueras 

och rekonstrueras”(Piippola, 2003:22 s.33).  

Det Piippola menar är att kvinnors handlingsutrymme begränsas och att kvinnors 

handlingar beror på en manlig maktordning där kvinnor betraktas som en homogen grupp 

där skillnader reproduceras. Kvinnor förväntas förhålla sig till vad som betraktas som 

kvinnligt respektive manligt och det medför osäkerhet och ofrihet att handla.   

6.2 Mobilitet/ rörlighet 
Ett annat centralt begrepp i min studie är mobilitet. Mobilitet innebär att något sätts i 

rörelse, inom samhällsvetenskapen innebär begreppet dels fysisk rörlighet, dels social 

rörlighet. Dessa är ofta beroende av varandra, flytt mellan och inom länder, dagligt 

resande är exempel på en befolknings fysiska rörlighet. Social rörlighet innebär individers 

byte av position mellan olika sociala skikt, exempelvis rörlighet från barndom till vuxen 

                                     
55 Giddens (2003;534) 
56 Nationalencyklopedins ordlista, NE.se 
57 Piippola (2003:22) 
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ålder. Det kan även vara andelen i en befolkning som varit rörlig eller sambandet mellan 

föräldrars och barns positioner där ett starkt samband visar låg rörlighet. Andelen socialt 

rörliga individer i en befolkning kan variera väldigt starkt vilket är beroende på hur 

snabbt samhällsstrukturen förändras58. Mobilitet i denna studie syftar till ungdomars 

tendenser att flytta från sina hemkommuner där den sociala mobiliteten kan synliggöras i 

och med de val de gör. 

6.3 Kultur & Tradition 

När människor talar om kultur syftar de ofta till finkultur såsom, böcker, film och konst. 

Kultur i ett samhälle innefattas av människors levnadssätt i en viss samhällsgrupp. Det 

kan vara allt från hur de klär sig och hur de arbetar till religiösa riter och seder och bruk. 

Ett samhälle består av ett system där ömsesidigt beroende relationer förenar människorna 

med varandra. Alla samhällen förenas utifrån dess unika kultur, människor är 

organiserade i strukturerade sociala relationer där språket utgör sättet att kommunicera, 

tänka och handla på. De kulturella växlingarna är förenade till olika typer av samhällen 

och det som grundlägger alla kulturer är idéer och uppfattningar som upplevs som viktigt 

och värdefullt. Normer och värderingar ger vägledning och reglerar beteendet som består 

av en kulturs värden59. 

Begreppet kultur syftar till inlärda aspekter av samhället vilka är gemensamma för de 

individer som lever i samma kommun. Grunden i alla kulturer är de idéer och 

uppfattningar som definierar det som upplevs som önskvärt, viktigt och värdefullt. 

Värderingar vägleder och ger mening i samspelet människor emellan. Den utgör en delad 

kontext i vilken människorna lever sina liv och gör det möjligt att samarbete och 

kommunicera med varandra. Normer fungera som regler för beteendet som speglar eller 

innefattar en kulturs värden. För att forma hur medlemmarna i en kultur beter sig i sina 

respektive miljöer är det en samverkan mellan normer och värderingar60.  

Begreppet Tradition har visat sig vara komplext och sakna en enhetlig definition 

(Piippola 2003). Enligt NE betyder begreppet tradition; ”fast etablerad sedvänja (inom en 

                                     
58 Nationalencyklopedins ordlista, NE. se 
59 Ibid s. 37  
60 Giddens (2003;37-38) 
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grupp) som yttrar sig i (regelbundet) återkommande händelser med i stort sett oförändrad 

utformning, kan även innebära att tro eller uppfattning som överförts från generation till 

generation”(Nationalencyklopedins ordlista.se). 

 Traditioner går med andra ord från generation till generation. Enligt Piippola61 så måste 

det finnas ett samband mellan tro och praktik och de bygger på rutiner som utgör 

föremålens ordning. Somliga följer invanda rutiner medan andra skapar egna traditioner 

exempelvis att resa utomlands varje jul kan vara en egen tradition. Vidare menar Piippola 

att traditioner har kopplats till olika former av livsmönster som följer den moderna tidens 

sociala erfarenheter vilken betecknas som livsstil. Giddens62 beskriver att traditionens och 

värderingarnas makt minskar i och med globaliseringen. Unga människor kan idag välja 

helt andra vägar för sin framtid än vad förfäderna kunde. De traditionella 

referensramarna för identiteten försvagas och nya identitetsmönster utvecklas och 

människor tvingas leva mer öppet och varierande. Kultur och tradition i studien syftar till 

den yttre omgivande kulturen vilket synliggörs bland annat genom Haparandas historia 

samt de strukturella förhållandena i kommunen. Språket, som är en del i kulturen, ger en 

mening i den dagliga interaktionen och befäster individens ursprung. Studien går inte 

djupare in på språkets mening utan enbart ett konstaterande av att det talas två språk i 

kommunen vilket kan innebära både hinder och möjligheter för ungdomarna. 

6.4 Kön  

Genusforskare gör en åtskillnad mellan kön och genus, kön syftar till de biologiska 

skillnaderna mellan kvinnor och män. Genus är psykologiska, sociala och kulturella 

skillnader av det biologiska könet. Genus benämns som socialt kön, det vill säga, det 

handlar om att vi socialiseras in i våra förväntade könsroller. Giddens63 menar att barn lär 

sig och socialiseras enligt de normer och förväntningar som är förknippat med barnets 

kön. Under uppväxten införlivar barnet de förväntningar som är förknippad till det 

biologiska könet. Vad som är kvinnligt respektive manligt införlivas i identiteten 

samtidigt som åtskillnaden synliggörs och bekräftas bland annat via media.  

                                     
61 Piippola (2003:22) 
62 Giddens (2003;73) 
63 Ibid s. 141 
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I min studie aktualiseras betydelsen av kön eftersom ungdomars möjligheter och hinder 

till att flytta eller stanna kvar i lokalsamhället och övriga Sverige kan antas strukturellt 

betingat. Genusforskare brukar tala om vertikal och horisontell segregering. Med vertikal 

segregering64 avses den hierarkiska arbetsfördelningen, det vill säga att de kvinnor och 

män som har samma yrke och finns inom samma sektor inte har samma positioner. De 

kvinnodominerade yrkena är lägre betalda än de mansdominerade samt att kvinnor inte 

innehar de högre positionerna på arbetsplatserna. Med horisontell segregering avses att 

kvinnor och män inte arbetar inom samma yrken. 

Arbetsmarknaden i Haparanda är en historisk handelsstad, detta handlar om att 

lokalsamhället har till stor del utgjorts av handel och service. De flesta arbetar med någon 

form av försäljning eller inom vård och omsorg. Yrkena är kvinnodominerande vilket 

också synliggörs i den högre andelen män som är arbetslösa.   Detta innebär också att det 

kan finnas skillnader i könens förutsättningar och livsvillkor vilket kan bero på den lokala 

strukturen och uppväxtvillkor.  

6.5 Kapitalbegrepp 

Bourdieu menar att när vi växer upp så formas vi av våra existensbetingelser dvs. olika 

faktorer i vår levnadsmiljö. Han menar att det handlar till stor del om att människor 

tillägnar sig eller investerar i vissa former av tillgångar och utifrån detta har han 

utvecklat sina olika kapitalbegrepp65.  

 

Ekonomiskt kapital syftar på förfoganden och kontroll över ekonomiska tillgångar i 

vanlig mening. Kulturellt kapital består av tillgången till den berättigade kulturen, 

skolsystemet och den högre utbildningen. Behärskandet av språket på ett sådant sätt att 

det prioriteras i skolan är också en dimension av det kulturella kapitalet. Det sociala 

kapitalet menar de sociala kontakter och förbindelser som kan ha stor betydelse för 

individens möjligheter i livet. Bourdieu menar att om individen har tillgång till alla dessa 

kapitalformer så erbjuds helt andra möjligheter i livet än den som saknar dem66.  

                                     
64 http://www.kvinnoforbundet.fi/sve 
65 Jönsson m fl, (1993:26) 
66 Jönsson m fl, (1993; 26) 
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Dessa kapital har olika fördelningsstrukturer inom de olika samhällsskikten, det vill säga 

att innehavare av alla dessa kapitalformer lägger olika vikt och energi på själva 

fördelningen av tillgången.  

 

”Faktum är att de fraktioner som är rikast på kulturellt kapital är benägna att investera 

jämförelsevis mer i sådan utbildning för sina barn och sådana kulturella praktiker som gör att 

de själva bevarar eller förstärker sin exklusivitet, medan de fraktioner som är rikast på 

ekonomiskt kapital åsidosätter kulturella investeringar och investeringar i utbildning till 

förmån för ekonomiska investeringar”( Bourdieu, 1986;272). 

 

De som har exempelvis ett högt ekonomiskt kapital kan med enkelhet, enligt Bourdieu, 

bidra till den sociala reproduktionen, de kan med lätthet överföra sin makt och sina 

privilegier till sina barn, de är inte beroende av utbildningssystemet, vilket bidrar till 

ökad frihet och minskat tvång att investera i det kulturella kapitalet. De å andra sidan 

som inte besitter likvärdigt ekonomisk kapital måste investera i kulturellt kapital för att 

säkra den sociala reproduktionen67.  

 

De individer som är relativt välförsedda med både ekonomiskt och kulturellt kapital men 

som inte bryr sig om att göra ekonomiska investeringar, investerar i sina barns 

utbildningar och i det sociala kapitalet. Genom att visa att de besitter materiella68 och 

kulturella medel kan de anpassa sig till den borgerliga levnadskonstens regler och 

därigenom säkra det sociala kapitalet. Det de vill uppnå är ett erkännande av samhällets 

högre skikt, de vill vinna69 och behålla det respektabla samhällets förtroende och på så 

vis vinna en krets av klienter som kan till exempel bidra till en politisk karriär. 

 

”Relationen mellan olika sociala grupper på det symboliska planet grundar sig på materiellt 

och objektivt olika positioner inom andra områden”( Jönsson m fl, 1993; 27). 

 

Det som menas är att det finns grupper av människor med inflytande i samhället som 

tillskriver det kulturella kapitalets värde och betydelse. Det kan vara olika sociala 

                                     
67 Bourdieu (1986;272) 
68 Ibid s. 272 
69 Ibid s. 273 
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klassers uttryckta smak och avsmak för olika livsstilar. Detta måste relateras till de 

rådande maktförhållandena i samhället. Det finns andra grupper av människor som 

saknar denna kapitalform, de tvingas acceptera dessa förhållanden som legitima. Det 

väsentliga är att de överordnade grupperna vill få sina föreställningar accepterade som 

legitima av de underordnade. 

 

Grunden för det symboliska är de icke symboliska, det ligger i det fördolda för de 

underordnade grupperna. Överföringen från det symboliska planet påtvingas andra men 

det upplevs som information. Processen kan även upplevas som ”kulturell skam”, 

känslan är att inte ha de rätta smakerna, man har helt enkelt inte råd men man anser sig 

vara berättigad till det. Ungdomarnas känsla av ”kulturell skam” kan ta sig i uttryck i 

och bearbetas exempelvis genom sub- och motkulturellt agerande70. 

 

6.6 Habitus 

Ett annat begrepp som Bourdieu beskriver är habitus. Citatet nedan ger en direkt och 

förklarande bild av begreppet. 

 

 ”Habitus, i kroppen och sinnet inristade vanor och dispositioner”(Bourdieu, 1986;10) 

När människor vistas i bestämda sociala miljöer införlivar människor olika bestämda 

ramar för tanke- och handlingssätt. Dessa ramar, en individs habitus, hjälper oss att 

utveckla de livsstilar och smaker som är förknippad med de egna existensvillkoren. 

Omedvetet leds människan via dessa villkor, vi gör olika val i livet beroende på hur vi 

uppfattar, bedömer och handlar i vår sociala verklighet. Livsstil, smak och sociala 

handlingar är med andra ord ett uttryck för vårt habitus. Att försöka informera eller 

påverka ungdomar till något som inte påminner dem om den verklighet de lever i 

grundad på de egna existensbetingelserna, habitus, livsstil, smak, leder endast till ökad 

social distans och/eller den kulturella skammen ökar71.  

 

 

 

                                     
70 Ibid s. 27 
71Jönsson m fl, (1993; 27-28)   
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6.7 Generationsklyftor - kampen mellan ungdom & ålderdom 

Bourdieu menar att i alla samhällen är gränsen mellan ungdom och ålderdom i själva 

verket föremål för en kamp72. Kampen består i de stereotypiska påståendena om 

ungdomar, exempelvis så tillskrivs våld, oansvar och kärlek ungdomen och äregirigheten 

kommer med ålderdomen. Bourdieu menar även att det förekommer en logisk makt 

delning mellan de unga och gamla. Det är en struktur som återfinns i relationen mellan 

könen och i sportens värld. Exempelvis tydliggörs denna makt delning inom idrott där de 

”duktiga knattarna” offrar sig själv i anfallsspelet och lovordas av ledare och 

kommentatorer. De uppmanas att hålla tyst, vara starka och inte tänka, Bourdieu menar 

även att klassificeringar i ålder, kön och även olika samhällsklasser alltid föreskriver 

gränser och skapar en ordning som var och en måste förbli i73 . Det Bourdieu säger är att 

det är de äldre som besitter makten, makten att ge de unga förbud eller tillträde, det kan 

röra sig om arbetsmarknad och andra offentliga rum i ett samhälle. De unga får vänta på 

sin tur, enligt ordningen så är det de äldre som bestämmer när de yngre ska få träda in och 

ta plats.  

 

6.8 Vuxenblivande 

Bourdieu hänvisar tillbaka till 1800- talet då de sociala klassgränserna var tydliga. 

Ungdomar från de folkliga klasserna slutade skolan tidigt för att börja arbeta. Gruv 

arbetarsonen som ville ner i gruvan så snabbt som möjligt eftersom det innebar att få 

vuxenstatus. Vuxenblivandet var förknippat med en ekonomisk status som gjorde att 

ungdomarna kunde hävda sig gentemot sina kompisar, bjuda ut tjejer och känna sig och 

få erkännandet att vara en man74.  

 

6.9 Identitet 

Identitetsbegreppet kan analyseras på flera olika sätt. Sociologer talar ofta om två typer, 

social och personlig identitet. Social identitet kännetecknas av drag som andra människor 

tillskriver en individ, det är markörer som anger vad individen är. Dessa drag relaterar 

även till andra individer som visar upp likvärdiga kännetecken exempelvis student, 

                                     
72 Bourdieu (1991;163) 
73 Ibid s. 163 
74 Ibid s. 167 
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tornedaling, polis och mamma75. Social identitet inbegriper på så vis även en kollektiv 

dimension, det visar att individen är ”samma” som de andra vilket grundar sig på 

gemensamma mål, värderingar och erfarenheter. En individ har med andra ord mer än ett 

attribut och det synliggör hur många olika dimensioner som inrymmer en människas liv. 

Människor organiserar denna mångfald av identiteter till en primär identitet som förblir 

relativt konstant över tid och rum. 

 

Personlig identitet synliggör åtskillnaden människor emellan och det är en utvecklings-

process genom vilken människor upplever och uttrycker dem själva som unika varelser 

med unika relationer till omgivningen. Genom det kontinuerliga samspelet mellan individ 

och offentlighet skapas och formas upplevelsen av sig själv samtidigt som de 

sammanfogas. Den sociala och kulturella omgivningen är viktiga faktorer i formandet av 

den personliga identiteten men det primära är individens valmöjligheter, 

handlingsförmåga och frihet76.  

 

6.10 Social förändring 

Social förändring är inte lätt att definiera eftersom tid och rum är i ständig rörelse och 

förändringar sker varje dag och i varje ögonblick. Livsstilar och sociala institutioner som 

utmärker dagens värld är förhållandevis radikalt annorlunda bara för en kort tid tillbaka. 

För att kunna identifiera viktiga förändringar måste den underliggande strukturen 

synliggöras samt att förändringen skall ha skett under en viss tidsrymd. För att fastställa 

förändringen i ett mänskligt samhälle måste det avgöras i vilken utsträckning samt på 

vilket sätt ett system förändras. Graden av förändring av grundläggande institutioner 

under en viss period måste fastställas gentemot det konstanta och oföränderliga i 

samhället. Även om vi lever i en värld som förändras i en snabb takt så finns det 

kopplingar till det förflutna77. 

 

 

 

                                     
75 Giddens (2003;43) 
76 Ibid s. 44 
77 Ibid s. 56 
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7. Resultat av enkät ”Ung 2005” 
 
Utgångspunkten för den fortsatta redovisningen baseras på datamaterialet ”Ung 2005”.  

Ungdomar från Norrbottens län deltog i en enkätundersökning. Det var årskurs 9 på 

högstadiet samt 3:e årets gymnasieelever. Totalt medverkade ca 800 ungdomar varav 55 

ungdomar var från Haparanda kommun. Fördelningen var 30 ungdomar från årskurs nio 

samt 25 ungdomar från gymnasiet. Årskurserna redovisas tillsammans och könsfördelning 

presenteras. Frågorna faller under rubrik Boende, Livskvalité och Framtid. Parentesen 

anger frågenummer i enkät och operationalisering har skett via SPSS. Samtliga följande 

tabeller är komparativa, det vill säga, jämförande mellan Haparanda i förhållande till 

övriga Norrbotten. Anledningen till detta är att synliggöra geografiska skillnader som 

illustrerar det lokala samhället, Haparanda. 

 

7.1 Boende 

Nedanstående frågeställning synliggör ungdomarnas framtidsplaner i Haparanda samt 

övriga Norrbotten. Det ger även en indikation till ungdomarnas uppfattning kring de 

lokala förutsättningarna vilket innebär att valet står mellan av att stanna kvar eller flytta 

från sin hemkommun. 

 

Fråga (8a): Tror du att du kommer att flytta från din hemort under de 
närmaste fem åren?                         
 
 
Tabell 1 
                                                            Kön                    Total_                   
                                                  Kvinna       Man___________            
Haparanda      Ja                     48.0%         44.8%        46.3% 
                         Nej                     4.0%         13.8%          9.3% 
                         Vet inte            48.0%         41.4%        44.4% 
                                           N   100.0%       100.0%      100.0% 
  
 
Övriga 
Norrbotten       Ja                      69.1%       48.0%        59.5% 
                         Nej                       9.0%       18.0%        13.0% 
                         Vet inte              22.0%       34.1%        27.5%
                                           N    100.0%     100.0%      100.0% 
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Jämförelse mellan Haparanda kommun och Norrbotten generellt visade att den totala 

andelen ungdomar från övriga Norrbotten (59,5%) trodde i högre utsträckning, än 

Haparandas ungdomar (46,3%), att de skulle flytta från hemorten under de närmsta fem 

åren. Även totala andelen som svarade Nej var högre i övriga Norrbotten, Haparandas 

ungdomar var betydligt mer osäker i frågan.  I båda kategorierna var kvinnorna mer 

övertygad än männen till en flytt från hemorten. Över 20 % fler kvinnor än män i övriga 

Norrbotten var säker på att de skulle flytta inom de närmsta fem åren. Skillnaden var inte 

lika tydlig i Haparanda kommun, drygt 4 % fler kvinnor än män ville flytta. 

                          
Fråga (8b): Om Ja. Varför skulle du i så fall göra det? 

Följande frågeställning handlade om varför ungdomarna skulle flytta. Frågan ger en 

fingervisning på ungdomarnas medvetenhet kring ortens möjligheter som begränsningar.  

 
 
*Ja, jag vill flytta därför att det är ont om arbetstillfällen på hemorten 
 
Tabell 2                         
                                                            Kön                    Total_                   
                                                  Kvinna       Man___________            
Haparanda        ej betydelse   88.0%         90.0%       89.1% 
                          av betydelse   12.0%         10.0%      10.9%_
                                         N     100.0%        100.0%    100.0% 
 
                             
Övriga               ej betydelse    73.6%          82.3%      77.6% 
Norrbotten        av betydelse    26.4%        17.7%       22.4%
                                         N     100.0%        100.0%    100.0% 
 

Totala andelen i Haparanda (89,1%) ansåg att det inte var av betydelse ifall det var ont 

om arbetstillfällen på hemorten. Siffran var betydligt högre än för övriga Norrbottens 

ungdomar (77.6%). Med andra ord så hade Haparandas ungdomar i högre utsträckning 

bestämt sig för att flytta oavsett om det fanns arbete eller inte. Andelen män både i 

Haparanda samt övriga Norrbotten ansåg i högre utsträckning än kvinnorna att det var 

av betydelse ifall det inte fanns arbete på hemorten. Kvinnorna ville flytta i högre 

utsträckning än männen oavsett om det var ont om det fanns arbete eller ej på hemorten. 
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*Ja, jag vill flytta därför att jag har inga möjligheter att studera vidare på orten 
 
 
Tabell 3 
                                                            Kön                    Total_                   
                                                  Kvinna       Man___________            
Haparanda        ej betydelse   52.0%         60.0%       56.4% 
                          av betydelse   48.0%         40.0%       43.6%_
                                      N       100.0%        100.0%    100.0% 
        
                      
Övriga               ej betydelse    51.5%         74.4%       61.9% 
Norrbotten        av betydelse   48.5%         25.6%       38.1%
                                       N      100.0%        100.0%    100.0% 
 
Ovanstående tabell synliggör att betydelsen av att inte kunna studera på hemorten var 

lite högre i Haparanda (43,6%) jämfört med övriga Norrbotten (38,1%). 

Könsfördelningen bland kvinnor var relativt lika, det som avviker är männen. 

Haparandas unga män ansåg i högre utsträckning att de ville flytta på grund av att de 

inte kunde studera vidare på hemorten än vad övriga Norrbottens män ansåg, 40,0% 

jämfört med 25,6%. Totala andelen män som ansåg att det inte hade någon betydelse att 

flytta på grund av att de inte kunde studera vidare på hemorten utgjorde 74,4% i övriga 

Norrbotten jämfört med Haparanda 60,0%. 

 
 
*Ja, jag vill flytta därför att jag vill byta miljö 
 
Tabell 4 
                                                            Kön                    Total_                   
                                                  Kvinna       Man___________            
Haparanda        ej betydelse   68.0%         90.0%       80.0% 
                          av betydelse   32.0%         10.0%       20.0%_
                                    N        100.0%        100.0%    100.0% 
                            
  
Övriga               ej betydelse    70.1%         86.3%       77.4% 
Norrbotten        av betydelse   29.9%         13.7%       22.6%
                                    N        100.0%        100.0%    100.0% 
 
 

Ovanstående resultat synliggör att den övervägande totala andelen i Haparanda samt 

övriga Norrbotten ansåg att flytt på grund av att de ville byta miljö inte var av någon 
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större betydelse. Tvärtom, endast 20,0% av totala andelen i Haparanda jämfört med 

övriga Norrbotten 22,6 % ansåg att det var av betydelse att byta miljö. Det vill säga 

större delen av samtliga ungdomar ansåg att de inte ville flytta på grund av miljöombyte. 

Kvinnorna i både Haparanda samt övriga Norrbotten visade en högre benägenhet än män 

att vilja flytta på grund av miljöombyte. Andelen kvinnor som ville flytta på grund av 

miljöombyte var 22 % högre än män i Haparanda. Övriga Norrbottens kvinnor hade en 

16 % högre andel än män som ville flytta för att byta miljö.  

 
7.2 Livskvalité 
 
Frågan om livskvalité handlade om ungdomarnas liv sett ur ett perspektiv var de befann 

sig idag. Ungdomarnas skulle de svara på enkät frågan ifall deras liv motsvarade deras 

förväntningar.  

 

Fråga (19): Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar? 
 
 
Tabell 5 
                                                            Kön                    Total_                   
                                                     Kvinna       Man___________            
Haparanda        motsv ej            8.0%          13.3%     10.9% 
                           motsv delvis    48.0%         33.3%     40.0% 
                           motsv helt       44.0%         53.3%      49.1%_
                                         N       100.0%        100.0%    100.0% 
                          
Övriga                motsv ej           9.4%           6.1%         7.9% 
Norrbotten         motsv delvis   45.7%         41.5%       43.8% 
                           motsv helt      44.9%          52.4%      48.3%
                                         N      100.0%        100.0%    100.0% 
 
 

Totala andelen som tyckte att livet motsvarade helt deras förväntningar var relativt 

likvärdiga för Haparanda samt övriga Norrbotten. Andelen som inte tyckte att livet 

motsvarade deras förväntningar var högre i Haparanda, 10,9% jämfört med övriga 

Norrbottens 7,9 %. Jämförelsen mellan könen visade att Haparandas män var mer 

missnöjd än kvinnorna, 13,3% jämfört med 8,0 %. Skillnaden i övriga Norrbotten var inte 

lika stor men det var männen som visade sig vara mindre missnöjd än kvinnorna, 6,1 % 

jämfört med 9,4 %. Totala andelen vars liv delvis motsvarade deras förväntningar var 
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högre i övriga Norrbotten jämfört med Haparandas ungdomar. Det som är signifikant i 

tabellen är andelen missnöjda män, Haparandas andel utgjorde 13,3 % medan övriga 

Norrbottens unga mäns andel utgjordes av 6,1 %.  

 
Fråga (20): Vad uppfattar du är viktigt att åstadkomma i livet? 

De som svarar på frågan vad som är viktigt att åstadkomma i livet ger en indikation på 

ungdomarnas inställning samt ambition i livet. Det som skall hållas i minnet är att 

ungdomarna är mellan 15-18 år och livet har knappt börjat för somliga. Naturligtvis är 

erfarenheterna olika men med tanke på att de flesta bor hemma hos sina föräldrar så 

behöver de inte bekymra sig om arbete och ekonomi. Svar viktigt presenteras. 

 
Tabell 6                                      
                                             Haparanda                                      övriga Norrbotten 
                                             Kön                 Total                        Kön                 Total
 
Viktigt_________     _Kvinna   Man                                   Kvinna   Man__________ 
hem och barn…          60.0%     66.7%     63.6%              71.3%     73.2%     72.2% 
ek tryggh, arb…         96.0%     80.0%     87.3%              90.6%     91.5%     91.0%   
god ställn i yrke…      76.0%     66.7%     70.9%              64.2%     73.2%     68.3% 
god ställn i samh…     32.0%     33.3%     32.7%              22.8%     29.3%     25.8% 
god framt för barn…  76.0%     73.3%     74.5%              83.5%     84.8%     84.1% 
ha fritid…                    92.0%     80.0%     85.5%              91.9%     93.9%     92.8% 
Arbeta för hemb…      60.0%     56.7%     58.2%             42.2%     58.8%      49.9% 
*Samtliga har en total av 100,0% inräknat ej viktiga/övriga. 
 
Haparandas ungdomar tyckte att det som mest viktigt att åstadkomma i livet var att 

skaffa sig ekonomisk trygghet och fast arbete (87,3%). Att kunna ha en fritid ansågs även 

viktigt (85,5%). Att ha en god ställning i samhället ansågs vara minst viktigt. 

Övriga Norrbotten ansåg att det var mest viktigt att ha fritid och kunna utnyttja den 

(92,8%) samt att skaffa sig ekonomisk trygghet och fast arbete (91,0%). Minst viktigt var 

att ha en god ställning i samhället. Skillnaden mellan könen i Haparanda visade att 

kvinnorna var relativt samstämmiga männen angående god ställning i samhället och att 

skapa en god framtid för barnen. Största skillnaden i det som ansågs som viktigast var att 

skaffa sig ekonomisk trygghet och fast arbete, kvinnorna hade en andel på 96,0% jämfört 

med männen 80,0%. Övriga Norrbottens skillnad mellan könen visade att den största 

skillnaden var i att arbeta för att hembygden utvecklas positivt. Att skapa sig en god 
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ställning i yrket visade även på en relativt stor skillnad. Samstämmigheten i övriga 

viktiga saker att åstadkomma i livet var ganska lika. 

 
7.3 Framtiden 
 
Nästa fråga handlar om framtiden och hur viktigt det anses ha åstadkommit när 

ungdomarna är 35 år. Det ger en uppfattning kring ungdomarnas framtidsvision och 

ambition mer än 17 år framåt i tiden. Sett ur ett perspektiv då de är 15 till 18 år, livet är 

på väg att bli allvar för somliga medan andra inte behöver tänka och bekymra sig så 

mycket om framtiden. Svar viktigt presenteras. 

 
 
Fråga (24): Hur viktigt är det när du är 35 år…? 
 
Tabell 7 
                                     Haparanda                                       övriga Norrbotten 
                                            Kön                 Total                        Kön                 Total
Viktigt_________     _Kvinna   Man                                   Kvinna   Man__________ 
eget boende…             84.0%     80.0%     81.8%              82.7%     84.8%     83.7% 
familj & barn…          32.0%     40.0%     36.4%              52.8%     47.6%     50.4%   
fast anställning…       68.0%     70.0%     69.1%              64.7%     74.7%    69.3% 
eget företag…               4.0%      23.3%    14.5%              12.9%     14.6%    13.7% 
god ställn i samh…     36.0%     33.3%     34.5%              27.4%     31.1%    29.1% 
resa & se världen…     52.0%     23.3%     36.4%              56.1%     36.3%    47.1% 
förverkliga dig…         60.0%     43.3%     50.9%              63.7%     49.4%    57.2% 
mycket fritid…           48.0%      46.7%    47.3%       55.3%    52.4%     54.0 % 
hög levnadsstand…    44.0%      50.0%    47.3%              51.8%    54.3%     52.9%  
lugnt familjeliv…        52.0%     66.7%     60.0%             58.1%     55.5%     56.9% 
*Samtliga har en total av 100,0% inräknat andel ej viktigt svar 
 
Framtidsutsikterna för ungdomarna i båda kategorierna visade att det viktigaste vid 35 

års ålder var att ha eget boende. Haparanda hade en total på 81,8% och övriga 

Norrbotten en total på 83.7%. Minst viktigt ansågs vara att arbeta i eget företag. Största 

skillnaden mellan könen i Haparanda var i att kvinnorna ansåg i betydligt högre 

utsträckning att det var viktigt att ha hunnit resa och se världen, 52% jämfört med 

männen 23,3%. Männen ansåg det vara viktigast att ha ett eget företag. Likvärdigt var 

det för östra Norrbottens kvinnor att resa, 56,1% ansåg att det var viktigt, männen 

visade en andel på 36,3%. Männen ansåg att det viktigaste var att ha en fast anställning. 
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Fråga (28): Hur ser du på framtiden för din egen del? 
 
Sista frågan i den empiriska delen anger hur ungdomarna ser på sin framtid. Med 

erfarenheten och förförståelsen av hur det är att leva i sin hemkommun ger de sin positiva 

eller mindre positiva syn på framtiden.   

 
 
Tabell 8 
                                                            Kön                    Total_                   
                                                     Kvinna       Man___________            
Haparanda        pessimist            8.0%          10.0%     9.1% 
                           både och           40.0%         26.7%     32.7% 
                           optimist           52.0%         63.3%      58.2%_
                                       N        100.0%        100.0%    100.0% 
                             
Övriga                pessimist           6.1%           4.3%        5.3% 
Norrbotten         både och          32.7%         34.1%      33.4% 
                           optimist           61.2%         61.6%      61.4%
                                       N        100.0%        100.0%    100.0% 
 
Överlag hade ungdomarna en optimistisk syn på framtiden, totala andelen för övriga 

Norrbotten var dock lite högre 61,4 % jämfört med Haparandas 58,2%. Haparandas 

ungdomar visade en mer pessimistisk syn på framtiden, totala andelen var 9,1 % jämfört 

ned övriga Norrbotten 5,3 %. Könsskillnaden för Haparanda visade att männen var mer 

pessimistisk än kvinnorna, övriga Norrbotten visade tvärtom, där var det kvinnorna som 

var mer pessimistisk än männen. I kategorin både och inför framtiden, låg övriga 

Norrbotten lite högre i andel. Skillnad i kön visade att Haparandas kvinnor var mer 

kluven i frågan än vad övriga Norrbottens kvinnor var 40,0% jämfört med 32,7%. Det 

visade sig vara tvärt om för männens del, övriga Norrbotten hade en andel på 34,1% 

jämfört med Haparandas män 26,7%.  
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8. Analys av resultat  

I detta avsnitt kommer de centrala begreppen samt urvalsfrågorna från sekundärdata 

”Ung 2005” att sammanfattas och analyseras.  Syftet med uppsatsen var att beskriva 

ungdomarnas lokala livsvillkor i Haparanda fram till år 2005. Studien syftar till att få 

svar på är vilka möjligheter och hinder ungdomarna har utifrån de lokala livsvillkoren att 

skapa sig en meningsfull framtid i kommunen. Även frågan om förutsättningarna är lika 

för både kvinnor och män samt vilka underliggande sociala faktorer inverkar och 

medverkar på ungdomarnas möjligheter eller hinder att stanna eller flytta lyft fram. 

 

8.1 Boende  

Ungdomarnas inställning år 2005 till att flytta från den lokala hemorten under de 

kommande fem åren ger en indikation till att ungdomarna uppfattar det som ”normalt” 

att flytta. Betydligt fler unga kvinnor än unga män i övriga Norrbotten var säkra på att 

de ville flytta från sin hemort. Med beaktande av samhällsstrukturen i Norrbotten är 

mobilitet och rörlighet något som förknippas med framtidsplaner, en flytt innebär 

antingen till vidare studier eller arbete. Handlingsutrymmet78 som kan utgöras av både 

yttre som inre krafter inverkar till individens aktiva val i livet. Med en förförståelse av 

hur det är att leva i sin hemort där kultur79 och tradition anger det som är viktigt och 

värdefullt kan ungdomarna uppleva sig begränsade att utveckla sin personliga identitet80, 

och därigenom kan en flytt från kommunen inge känslan av att vara fri. Historiskt sett är 

det i majoritet kvinnor som har visat en högre benägenhet att flytta81, och trenden verkar 

hålla i sig. Det kan bero på upplevda hinder förknippas med det egna könet och den 

införlivade könsrollen82. Kvinnorna i Haparanda och övriga Norrbotten hade bestämt sig 

för att flytta i högre grad än männen. Valet till att flytta berodde inte på att det var ont 

om jobb på den egna hemorten utan det var vidare studier som lockade. Haparandas 

kvinnor var mer benägna att flytta än vad övriga Norrbottens kvinnor var. Bourdieus83 

kulturella kapitalbegrepp synliggör sambandet till utbildning och språk för Haparandas 

unga kvinnor. Männen ansåg det inte lika viktigt att studera vidare i lika hög 

                                     
78 Giddens (2003:534) 
79 Ibid s. 37-38 
80 Ibid s.44 
81 Hederyd  s.73 
82 Giddens s. 141 
83 Jönssom m fl, (1993;26)  
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utsträckning, 40 % jämfört med kvinnorna 48 %. Haparandas arbetsmarknadsstruktur 

utgörs till största del av den offentliga sektorn samt handel och service. Yrkena är av 

tradition kvinnodominerade och utgörs till stor del av deltidsarbete vilket även tydliggörs 

i den höga andelen deltidsarbetslösa i kommunen84. Valet att stanna kvar i kommunen 

kan innebära att de unga kvinnorna tvingas inordna sig enligt de förväntningar som är 

förknippat med det egna könet. Detta innebär att handlingsutrymmet begränsas friheten 

och därigenom begränsas upplevd frihet85. För männens del, likt kvinnorna, innebär ett 

liv på den lokala orten att de behöver ett jobb för att kunna försörja sig. Vuxenblivandet 

enligt Bourdieu86 är förknippat med en ekonomisk status där arbete är det primära. 

Utbildning ansågs inte lika viktigt för männens del i kommunen, detta anknyter jag till 

Bourdieus87 ekonomiska kapital där även det sociala kapitalet är av stor betydelse. 

Haparanda är en liten ort och de flesta känner, eller vet av varandra på ett eller annat 

sätt. Männen kände kanske en större trygghet att få jobb på orten än vad kvinnorna 

gjorde, därför ville de i högre utsträckning stanna kvar på hemorten.  

 

8.2 Livskvalité 

En individs habitus88 införlivas utifrån den omgivande sociala miljön, det styr omedvetet 

individens tanke och handlingssätt. Habitus inrymmer hela individens varande och 

blivande, kön, kultur, identitet, språk, normer och värderingar är inristade vanor89 i 

individens liv. Ungdomarnas förväntningar på livet ger uttryck för deras habitus. Männen 

i Haparanda visade ett större missnöje över sin livssituation än kvinnorna medan i övriga 

Norrbotten var det omvänt. Det uttryckta missnöjet kan antas bero på att de känner att 

utbudet på fritidsaktiviteter är begränsat och de har svårt att identifiera sig med den 

omgivande kulturen. Det kan även antas återspegla arbetsmarknadsstrukturen i 

kommunen eftersom andelen arbetslösa män är betydligt högre än arbetslösa kvinnor90. 

Haparandas sysselsättningsfördelning i ålder indikerar att inträdet på arbetsmarknaden 

sker vid 30 års ålder och håller i sig upp till 54 års ålder91. Även om kommunen står för 

                                     
84 http://www.regionfakta.com 
85 Giddens (2003;44) 
86 Bourdieu (1991;167) 
87 Jönsson m fl, (1993;26) 
88 Ibid s.27-27 
89 Bourdieu (1986;10) 
90 http:// regionsfakta.com 
91 http://www.scb.se 
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olika arbetsfrämjande åtgärder, exempelvis praktik, för ungdomar så innebär det att de är 

uteslutna från makten att kunna påverka sin egen situation i kommunen under en lång tid 

efter avslutad Gymnasieutbildning. Bourdieu92 menar att i alla samhällen är gränsen 

mellan ungdom och ålderdom föremål för en kamp där klassificeringar i ålder, kön samt 

olika samhällsklasser alltid föreskriver gränser och skapar en ordning som var och en 

måste förbli i. De som har arbete i kommunen är de som är äldre, det innebär att de även 

har makt att sätta gränser och vägra det unga tillträdet till arbetsmarknaden.  

 

Ekonomisk trygghet var det viktigaste att åstadkomma i livet både för män och kvinnor. 

Även att kunna ha en fritid samt möjlighet att kunna utnyttja den ansågs viktigt. Att bli 

vuxen förknippar Bourdieu93 med en ekonomisk status. Vuxenblivandet innebär en viss 

status, pengar, vilket medför att ungdomarna kan hävda sig gentemot sina kompisar. Det 

var främst ungdomar från arbetarklassen som slutade skolan tidigt för att kunna börja 

arbeta och tjäna sitt uppehälle. Haparandas utbildningsnivå i antalet högskolebehöriga är 

betydligt lägre än övriga landet, det kan vara en indikation på att arbete är det som 

prioriteras. Bourdieu94 menar att vi formas av våra existensbetingelser när vi växer upp 

och investerar olika former av tillgångar. Med tanke på det låga antalet som är behöriga 

till högskola i Haparanda kan anknytning göras till Bourdieus sociala och ekonomiska 

kapitalbegrepp. Det finns ingen tradition i Haparanda att utbilda sig, vikten läggs på de 

sociala kontakterna och även om det ekonomiska kapitalet inte kan bidra till den sociala 

reproduktionen så förstärks exklusiviteten i att ha ett arbete. 

 

8.3 Framtiden 

Framtidsutsikterna för ungdomarna visade att det som ansågs vara viktigast var att ha 

ett eget boende vid 35 års ålder. Både kvinnor och män i Haparanda och övriga 

Norrbotten hade samma inställning i frågan.  Det som synliggörs är den gemensamma 

kulturen som ungdomarna är omgiven av. Föreställningen om att vara vuxen handlar om 

ett eget boende och ett fast arbete. Båda könen har införlivat95 och socialiserats in i de 

förväntade könsrollerna, deras föreställning att vara 35 år är djupt förankrad i deras 

                                     
92 Bourdieu (1991;163) 
93 Bourdieu (1991;167) 
94 Bourdieu (1986;272) 
95 Giddens (2003;141) 

 37



habitus96. Största skillnaden mellan män och kvinnor i Haparanda beträffande framtiden 

uttrycktes i kvinnornas önskan att se världen genom att resa. Männen ansåg det vara 

viktigare att ha ett eget företag. Detta synliggör statistiken på utbildningsnivå, där fler 

kvinnor studerar och utbildar sig än vad män gör. Kvinnor satsar mer på det kulturella 

kapitalet97 medan män anser det vara viktigt att tjäna pengar. Kvinnornas nyfikenhet 

och reslust kan ses som ett uttryck att bekämpa den vertikala98 och horisontella 

könssegregeringen samtidigt som det ger uttryck för ett ökat handlingsutrymme99 i och 

med kvinnornas medvetna och målrationella val. Uppfattningen kring framtiden för 

ungdomarna var relativt likvärdigt optimistisk i Haparanda samt övriga Norrbotten. Det 

indikerar att ungdomarna har en tro på sig själv och ser ljust på framtiden. Haparandas 

ungdomar hade dock en mer pessimistisk syn på framtiden än övriga Norrbottens 

ungdomar, 9,1 % jämfört med 5,3 %. Det kan vara så att kvinnorna i högre grad 

identifierar sin framtid i en annan kommun medan männen inte är lika säkra på att en 

flytt från hemorten är lösningen på deras framtid. Haparanda är en liten ort i en stor 

värld som ungdomarna har tillgång via Internet samt övrig media. Globaliseringen medför 

att synliga gränser blir osynliga, världen är tillgänglig med ett enkelt tangenttryck och 

ungdomarnas lokala livsvillkor får ett vidare perspektiv. Giddens100 beskriver den sociala 

förändringen som något som är i ständig rörelse. Tid och rum förändras varje dag och i 

varje ögonblick och för att kunna identifiera viktiga förändringar så måste den 

underliggande strukturen synliggöras. Ungdomarna lever med en historia sedan långt 

tillbaka i tiden vilket är införlivat i deras identitet. Traditioner som lever vidare från 

generation till generation möter den moderna tidens värderingar och livsstilar. Enligt 

Giddens101 försvagas de traditionella referensramarna för identiteten och nya 

identitetsmönster utvecklas. Det tvingar människor att leva mer öppet och varierande, 

vilket kan upplevas svårt, i en kommun där medelåldern ökar kontinuerligt bland 

invånarna102. Detta kan i sin tur antas bidra till att göra det svårt för ungdomarna att 

identifiera sig med sin lokala närmiljö.  

                                     
96 Bourdieu (1986;10) 
97 Jönssom m fl, (1993;26) 
98 http://www.kvinnoförbundet.fi/sve 
99 Piippola (2003;22) 
100 Giddens (2003;43) 
101  Ibid s. 73 
102 Piippola (2006) 
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9. Diskussion  

Syftet med uppsatsen var att beskriva ungdomarnas lokala livsvillkor i Haparanda fram 

till år 2005. Jag ville undersöka vilka möjligheter och hinder ungdomarna hade utifrån de 

lokala livsvillkoren att skapa sig en meningsfull framtid i kommunen och om 

förutsättningarna var likvärdiga för både kvinnor och män. Ambitionen var även att 

försöka synliggöra vilka underliggande sociala faktorer som inverkar eller medverkar till 

ungdomarnas möjligheter och- eller hinder att stanna eller flytta. 

 

För att objektivt studera hur ett samhälle fungerar så bör vi även ha en förståelse och en 

inblick i kulturen. Det ger oss en vidare förklaring kring individernas beteende samt en 

förståelse kring de bakomliggande faktorerna. Kultur och tradition utgör människors 

livsmönster vilket är djupt inristat i individernas habitus.  Tornedalen och Haparanda är 

unik i det avseendet att kulturen innefattas av två språk som överförs från generation till 

generation. Det uppfattas som relativt normativt att behärska språken, men vad händer 

med den som enbart har lärt sig ett språk. Kan den människan identifiera sig med den 

omgivande närmiljön, känns det som hemma eller känns det som en främmande miljö. De 

lokala livsvillkoren innebär både möjligheter som begränsningar i individers varande och 

blivande. Bourdieu menar att de individer som innehar samtliga kapitalformer har bättre 

chans att lyckas i livet men vad händer när de yttre samhälleliga faktorerna begränsar 

individens handlinsutrymme.  Kanske är det så att individen redan i tidig ålder har 

införlivat normer och värderingar som är förknippad med mobilitet. För kvinnornas del 

kan det innebära att trenden att flytta förstärks i skolåldern då medvetenheten ökar och 

förväntningarna, baserade på könstillhörighet, blir tydligare. 

 

Haparandas arbetsmarknad år 2005 är begränsad och arbetslösheten är stor samtidigt 

som utbildningsnivån är bland det lägsta i landet. Haparandas sysselsättningsfördelning i 

ålder indikerar att inträdet på arbetsmarknaden sker vid 30 års ålder och håller i sig upp 

till 54 års ålder. Även om samhället står för olika arbetsfrämjande åtgärder för ungdomar 

så innebär det att de är uteslutna från makten att kunna påverka sin egen situation i 

kommunen under en lång tid efter avslutad Gymnasieutbildning. Kan det vara så att 

samhällsstrukturen är ålderdomlig och traditionell, har samhället inte lyckats utvecklas i 

samma takt som ungdomarna? Bourdieu talar om att det är en kamp mellan ung och 
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gammal och att klassificeringar i ålder och kön föreskriver gränser och skapar en slags 

ordning som var och en måste förhålla sig till. Upplever ungdomarna i kommunen att det 

inte finns det utvecklingsutrymme de behöver, känns orten ålderdomlig och 

bakåtsträvande där individuella olikheter inte mottas och accepteras. Sociala förändringar 

är enligt Giddens lätta att definiera eftersom tid och rum är i ständig rörelse. Att växa upp 

i en kommun, som egentligen inte har så mycket att erbjuda en ung människa, kan sätta 

käppar i hjulet för själva vuxenblivandet. Finns det inga jobb så kan ungdomar inte heller 

bilda sig ett självständigt liv med en tryggad ekonomi vilket bidrar till ett ökat 

handlingsutrymme att göra aktiva val i livet. Det kan leda till att ungdomar känner sig 

tvingade att flytta för att överhuvudtaget kunna utveckla sin identitet och sina drömmar. 

Jag vill rikta kritik till den tidigare forskning som hittills gjorts kring ungdomars 

livsvillkor i en glesbygdskommun. Forskning om ungdomar är i hög utsträckning 

könsblind. Med beaktande av hur samhällsstrukturerna ser ut nationellt samt att det finns 

en lag som skall reglera könsliga orättvisor har det inte forskats mer kring ämnet. Denna 

studie synliggör strukturella skillnader där kön, inte minst på arbetsmarknaden, visar den 

största skillnaden i och med kvinnornas deltidsarbete inom den offentliga sektorn. Min 

uppfattning är att segregeringen börjar tidigare än så, redan i tidig skolålder synliggörs 

kvinnornas underordning som sedermera förstärks och upprätthålls via bland annat mode 

och media.  

 

Att vara ung och leva i en kommun med begränsade möjligheter både till arbete som 

vidare studier inger inte några större förhoppningar för dem som står inför valet att 

stanna kvar eller flytta. Somliga kanske är nöjd och tillfreds med det utbud som orten kan 

erbjuda medan andra kan tycka att det inte finns några som helst utvecklingsmöjligheter. 

Valet är i allra högsta grad individuellt och förutsättningarna varierar beroende på kön, 

intresse och kontakter. Med hänsyn till att den lokala arbetsmarknaden domineras av den 

offentliga sektorn samt handel och service innebär det både för kvinnor och män att de 

måste inordna sig enligt den lokala samhälls- arbetsmarknads strukturen. I alla samhällen 

finns av en viss kultur och tradition som anger vad som är viktigt och värdefullt, normer 

och värderingar reglerar och formar medlemmarnas beteende. Samhällsstrukturer utgörs 

av både kvinnor och män där det råder en makt fördelning mellan könen, kvinnor 

deltidsarbetar och allt för få innehar de höga positionerna. Männen i Haparanda kanske 
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inte har tillträde till de kvinnodominerande yrkena, kanske är det en kulturväxling som 

måste äga rum så att de yngre och de äldre kan mötas på lika villkor.    

 

Förslag till vidare forskning 

Med tanke på att denna studie var en retrospektiv undersökning i Haparanda fram till år 

2005 så undrar jag naturligtvis vad som hände sedan. Det vill säga efter det att IKEA 

med medföljande komplex hade etablerat sig på orten. Hur och på vilket sätt har den 

lokala samhälls strukturen förändrats? Samt hur har ungdomarna påverkats av detta? 

Jag vill även föreslå att vidare forskning koncentrerar sig på att synliggöra både vertikala 

och horisontella genusskillnader. Uttrycket ”det som göms i garderoben, finns inte” är väl 

ett passande avslut på denna studie. 
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10. Slutord 

Andemeningen till bakgrundhistorien är att jag vill belysa att varje individ har en historia 

och genom den enskilde människans historia utvecklas identiteten. Via interaktion med 

andra människor i vår omgivning skapas och omformuleras den vi är och den vi vill vara. 

Vi påverkar och vi påverkas och det är både mänskliga och samhälleliga faktorer som 

inverkar till vårt blivande och varande. För att förstå individer måste vi förstå helheten i 

dess kontext, vi bör ha en uppfattning kring hur, var och varför innan vi dömer eller 

bedömer människors handlande. Vi bör även ha en förståelse kring den kultur och de 

traditioner som individen är omgiven av. Har vi lärt oss detta så har vi kommit en bit på 

vägen i vårt lärande kring mänskligt handlande men jag tror att även om vi finner många 

faktorer som ger svar på våra frågor så kan vi aldrig med 100 % säkerhet säga att, så här 

är det. Människan är en komplex varelse och eftersom samhället utgörs av människor så 

kan dessa faktorer endast ge oss en vägledning och antydan till lämpliga och förståeliga 

förklaringar. 
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