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Förord

Jag vill tacka alla 49 elever på Luleå Gymnasieskola för att ni ställde upp och fyllde i min 

enkät. Ni hjälpte mig att förverkliga denna uppsats. Utan er hade inget material funnits. Jag 

vill även tacka de berörda lärare som jag kontaktade och fick respons ifrån. Tack för att ni lät 

mig komma till er klass.
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Sammanfattning

Globalisering innebär att världen går snabbt. Varor och tjänster skickas mellan länder i 

rekordfart, tack vare Internet. Att flytta runt och vara rörlig har därför blivit ett krav från 

många arbetsgivare, och många är beredd att flytta för att få sitt drömjobb. Men vägen dit är 

fylld av många svåra val. Denna uppsats handlar om ungdomar som befinner sig i 

”övergångsåldern”, d.v.s i övergången mellan skolan och arbetsliv. Ungdomar som går ut 

gymnasiet, hur tänker de inför sin framtid? Vill de jobba eller studera, och vart planerar de att 

göra det. Är hemstaden Luleå ett alternativ, eller vill man vidga sina vyer till andra orter? 

Syftet är att skapa en djupare förståelse av hur ungdomar i Luleå ser på sin framtid när det 

gäller utbildning, jobb och utflyttning. De frågor som uppsatsen grundar sig på är:

- Vilken/vilka är de genomgående trenderna när det gäller ungdomars inställning till 

utbildning, jobb och utflyttning i Luleå?

- Varför ser resultatet ut som det gör? Alltså hur tolkas ungdomarnas svar på enkäterna, 

vad gäller deras framtidsval?

- Påverkar bakgrundsvariabler (habitus) som ex kön, etnicitet, utbildning och 

omgivning? 

En enkätundersökning har genomförts på Luleå gymnasieskola med 49 elever som tar 

studenten våren 2008. Det visar sig att 30 av 49 ungdomar vill jobba efter gymnasiet, medan 

14 planerar att studera. De som vill studera är de som i huvudsak planerar att flytta ifrån 

Luleå, medan de som vill jobba efter gymnasiet stannar kvar. Detta kan ha ett samband med 

arbetarkulturen som ofta finns hos ungdomar som har föräldrar som jobbat direkt efter 

grundskolan. De har vuxit upp i en miljö som främjar jobb framför studier. De ungdomar som 

planerar att studera har i nästan alla fall föräldrar som själv har högskole- eller 

universitetsexamen. Slutsatsen är att bakgrund såsom kön och uppväxt har betydelse för vad 

ungdomarna väljer, vad gäller jobb, studier och bostadsort.  

Nyckelord : Ungdomar, utbildning, jobb, utflyttning, framtid
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Abstract

The globalization helps the world to develop. Goods and services can be sent from one 

country to another very fast. This is possible thanks to the Internet. A demand from many 

employers is that  you should be mobile, and many of us are ready to move to get the job of 

our dreams. But it can be a journey with many tough decisions. This paper is about young 

students who are in the crossing between school and work. How do students who graduate 

from upper secondary school reason about their future? Do they plan to work or study, and 

where? Is Luleå an option, or do they want to move to another locality. The purpose of this 

paper is to gain a deeper understanding of how these students look at their future concerning 

education, work and where to live. The questions, which the study is based on are: 

- Which are the trends concerning students attitude about education, work and place to 

live?

- Why? Does their background, for example gender, etnicity, education and 

surroundings affect?

A questionnaire has been done at Luleå Gymnasieskola with 49 students who graduates this 

spring. 30 of 49 students plan to work after their graduation, and 14 plan to study. The ones 

who plan to work are the ones who wants to stay in Luleå. This may have a connection to the 

“workingculture”. Their parents has encouraged their children to work instead of study. 

Almost all of the students who plan to study has parents who has graduated from university. 

The conclusion is that background has an affect on what the students choose for their future. 

Keywords: Youth, education, work, place to live, future
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Kapitel 1

INTRODUKTION

1.1 Inledning

Vi lever i en föränderlig värld, och vi påverkas alla av dessa förändringar på ett eller annat 

sätt. Giddens (2003) argumenterar för att vi lever i ”en skenande värld”, genom att vi inte har 

kontroll över världen och dess utveckling. Teknologins framsteg skulle göra livet mer 

förutsägbart. Giddens menar att det blev tvärtom, till exempel med den globala

miljöförstöringen där det är människans påverkan som gjort skada. Allt detta handlar om 

globalisering (Giddens, 2003, s 20).

1.1.1 Globalisering

Globalisering handlar om ett internationellt utbyte av varor och tjänster. Ett ständigt flöde 

som pågår mellan länder i hela världen. Import och export har i alla tider funnits mellan 

länder, men den stora skillnaden som kommit med globaliseringen är det stora flödet av 

elektroniskt kapital som inte tidigare funnits. Med elektroniskt kapital menas pengar som 

handlas med genom en dator, alltså inte pengar i fysisk tappning. Denna utveckling gör att 

stora transaktioner kan göras på några minuter från en sida av världen till den andra. Enligt 

Giddens är detta en sorts utveckling vi inte tidigare skådat i historien. Globaliseringen är 

förutom ekonomisk även politisk, teknologisk och kulturell. Människans vardag präglas i 

dagens globaliserade samhälle av risktagande. Enligt Giddens har något som liknar 

riskfaktorn inte funnits i några kulturer vid en historisk genomgång. Därför är det speciellt för 

globaliseringens framfart att våra vardagliga val handlar om beräknandet av risk. Risk handlar 

om sannolikheten att något speciellt inträffar. Med det kommer en viss osäkerhet hos 

människan huruvida det kommer att inträffa eller ej. Men om utgången är hundraprocentigt 

säker är det omöjligt att en risk föreligger (Giddens, 2003, s 25).  

Den största förändringen sker enligt Giddens (2003) inom den privata sfären, nämligen i 

familjen. Hur vi ser på oss själva och hur våra relationer ser ut mellan varandra är det som står 

i utvecklingens fokus. Det känslomässiga rår vi inte för, och det är ingenting vi kan förhindra. 

Globaliseringen rotar sig i alla områden, och gör att vi flyttar runt på ett annat sätt idag än vad

vi gjorde förr. Detta är enligt Giddens (2003, s 66,67) en internationell företeelse, och har inte 
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alltså bara skett i hans hemland England. Ett nytt jobb eller en viss utbildning kräver att man 

flyttar. Detta gör vårt samhälle mer rörligt

1.1.2 Ungdomars övergång till vuxenlivet

Övergången mellan gymnasieskolans värld och arbetslivet är för många ungdomar inte en helt 

oproblematisk tid. Det blir plötsligt aktuellt att göra livsavgörande val inför sin framtid.De ska 

avgöra vad de vill jobba med och hur de ska ta sig till det jobbet. Omgivningen sätter krav på 

att ungdomarna ska, genom att träda in i arbetslivet, bli vuxna. Förr i det traditionella 

jordbrukarsamhället var de yngres väg redan utstakad. Oftast följde de sina föräldrars fotspår. 

Flickan blev hemmafru som din mor, och pojken jordbrukare som sin far. Ungdomar från 

borgarklassen blev socialiserade in i ett mer utbildningsorienterat samhälle. I modern tid är 

det ännu vanligt att ungdomar väljer yrken som ens föräldrar har, men det är minst lika vanligt 

att välja andra yrken som blir uttryck för den individuella identiteten (Hagström, 1999, s 12).

Massmedia och informationssamhället har bidragit till den ovan nämnda globaliseringen. 

Genom dessa har fler alternativ blivit tillgängliga för ungdomarna. Fler alternativ innebär ofta 

att det blir svårare att välja. Utöver problematiken att välja rätt, tillkommer ytterligare en 

svårighet, nämligen arbetsmarknaden. Det finns kanske inte lediga jobb inom den bransch de

planerar att jobba inom.  Kanske vill de heller inte bara ta vilket jobb som helst. För många är 

det viktigt att trivas med sitt jobb (Hagström, 1999, s 14). 

1.1.3 Luleås Ungdomar

Ungdomar i Luleå, hur funderar de kring sin framtid efter sina gymnasiestudier? Efter de tar 

studenten öppnar sig en ny värld för dem. Nya möjligheter som medför många och ibland 

också svåra beslut. I dagens Norrbotten är det stora delar av ungdomskullar som flyttar 

söderut efter att deras gymnasietid är över. Detta är i alla fall vad som hörs i mediala 

sammanhang. Går det att utläsa någon sådan trend? Hur resonerar ungdomar kring fortsatta 

studier i Luleå kontra utflyttning? Kanske är det så att drömjobbet kräver utbildning. En 

utbildning som i sin tur kräver flytt. Det är beslut som dessa som denna undersökning grundar 

sig på. Det är ungdomars inställning till sin närliggande framtid som utgör materialet i denna 

studie. 

Det sociologiska problemet är ungdomar och deras framtidstro i en kommun i Norrbottens 

län. Det handlar om att ungdomar som är född år 1989 som går ut gymnasiet i vår 2008, är en 
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mycket stor ungdomskull. Vad vill de göra i sin närliggande framtid? Vill de studera, och i så 

fall kan de tänka sig att studera i Luleå? Om inte, vill de stanna kvar i Luleå för att arbeta?

Ungdomar är studerade inom sociologin och det har skrivits många böcker om ämnet. Det är 

ett sociologiskt problem då det rör attityder, grupptillhörighet och traditioner hos ungdomar i 

Luleå kommun. 

1.2 Syfte

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse av hur ungdomar i Luleå ser 

på sin framtid när det gäller utbildning, jobb och utflyttning. De frågor som uppsatsen grundar 

sig på är:

- Vilken/vilka är de genomgående trenderna när det gäller ungdomars inställning till 

utbildning, jobb och utflyttning i Luleå?

- Varför ser resultatet ut som det gör? Alltså hur tolkas ungdomarnas svar på enkäterna, 

vad gäller deras framtidsval?

- Påverkar bakgrundsvariabler (habitus) som ex kön, etnicitet, utbildning och 

omgivning? 

1.3 Metod

Denna studie är av kvantitativ art där enkäter står för den huvudsakliga datainsamlingen. En 

kvantitativ metod var ett givet val, då det enligt mig är det bästa alternativet i en sådan här 

studie. En kvalitativ studie ger mer djup, då frågor kan ställas direkt till en person. Denna 

studie grundar sig dock på ungdomars inställning som grupp. Därför är ett större antal 

studenter av vikt. Frågorna i enkäten rör ungdomarnas framtidstankar när det gäller 

utbildning, jobb och utflyttning. Det är viktigt att i denna undersökning även ta fasta på 

bakgrundsvariablerna. Kön, etnicitet, och klass antas ha avgörande betydelse för vad de väljer 

att göra efter gymnasietiden. Även bakgrundsvariabler som syskon, kompisar och föräldrar till 

ungdomarna kan tänkas påverka dem i sina val inför framtiden. Kanske är det så att om 

föräldrar, syskon eller kompisar flyttat ut så planerar även ungdomarna att göra det.  Målet är 

att ta reda på om det finns något samband mellan bakgrundsvariablerna och ungdomarnas val 

av studier, jobb, och om de planerar att bo kvar i Luleå eller flytta ut. Sammanlagt delades 49 

enkäter ut till tre klasser som går tredje året på gymnasieskola i Luleå. De gymnasielinjer som 

är i fokus för undersökningen är två praktiska och en teoretisk. 
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1.3.1 Analytiska utgångspunkter

Studien är koncentrerad på faktorer som är avgörande för ungdomars val inför deras framtid. 

Det handlar om att välja huruvida de vill bo kvar i Luleå eller flytta härifrån. Detta val hänger 

kanske samman med valet att fortsätta studera eller skaffa ett jobb. Vilka variabler är det som 

påverkar dessa val? I analysen har ”Kön”, ”Etnicitet”, ”Utbildning” och ”Nära och kära” fått 

utgöra fyra huvudvariabler. Ungdomarnas omgivning består av personer som de känner och 

håller av, exempelvis familjen och vännerna. Därför har den kategorin fått namnet Nära och 

kära. Finns det skillnader i valet att studera/jobba, flytta/bo kvar mellan tjejer och killar. Är 

det mer vanligt att tjejer flyttar från sin hemort och killarna stannar kvar? Det är intressant ur 

ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv att studera skillnaden mellan könen. Den andra 

variabeln är Etnicitet. Har ens ursprung påverkan på valet av framtid och boende. Nära och 

kära är den tredje variabeln. Den innefattar vad ungdomarnas föräldrar gör, deras utbildning 

och ens syskons sysselsättning. Var ungdomarna vill bo kan också påverkas av var ens nära 

och kära bor för tillfället. Dessa bakgrundsvariabler utgör ett ganska omfattande avsnitt av 

enkäten, och därför också av analysen. Tyngdpunkten på uppsatsen ligger i att formulera en 

slutsats om huruvida ens bakgrund ligger till grund för ens val i livet. Detta går inte helt att 

besvara, men genom att ta reda på hur deras bakgrund sett ut, finns möjligheten att se om det 

finns ett samband med den och deras val att studera/jobba och flytta eller bo kvar i Luleå. 

Utbildningsval är den fjärde variabeln i analysen. Här diskuteras huruvida ungdomarnas 

utbildningsval, alltså vad de har valt att läsa för gymnasieinriktning speglar valet av framtida 

sysselsättning? Här menar jag att eleverna på de teoretiska linjerna kanske i större 

utsträckning väljer att studera vidare än eleverna på praktiska utbildningar. Eller 

omformulerat, de elever som läst praktiska utbildningar har en mer yrkesinriktad kunskap, 

och söker sig kanske därför till jobb direkt efter gymnasiet. 

1.3.2 Etik

All forskning skall grundas på god etik. Det gäller att man som författare är väldigt noggrann 

och sanningsenlig i sin forskning och sina ställningstaganden. Metoder, utgångspunkter och 

resultat ska på ett öppet sätt redovisas. Viktigt är också att man ger olika resultat samma 

utrymme, oavsett vilket intresse eller inriktning det handlar om. En forskare får aldrig 

plagiera, d.v.s skriva någon annans resultat. När det gäller dokumentationen ska det vara lätt 

att hitta i arbetet och ordning och reda. Vid datainsamling använder man sig ofta av 

försökspersoner, intervjupersoner eller personer som fyller i en enkät. Det är viktigt att de 

personerna aldrig känner sig illa behandlade. De ska ha rätt till anonymitet. Andras forskning 
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skall behandlas rättvist av forskaren. Detta kan vara i samband med eventuell opposition eller 

liknande seminarium. Jag har i min undersökning från början varit tydlig med att framhålla till 

dem som ställt upp att de kommer att vara anonyma, och att deras svar på inget sätt kommer 

att kunna kopplas ihop med dem som personer. (www.vr.se, s. 8). 

1.4 Avgränsningar

Det är inte möjligt att i denna undersökning ta med alla gymnasieungdomar och därmed alla 

gymnasieinriktningar. De har valts ut av mig tillsammans med min handledare. Att 

sammanställa enkätsvar är en tidskrävande uppgift och ett större antal enkäter än vad som är 

fallet i denna studie är därför inte möjligt i denna uppsats. Vad gäller ämnesavgränsningen så 

riktas som sagt fokus på utbildning kontra arbete, samt utflyttning kontra att stanna kvar i 

Luleå. Denna avgränsning görs för att ämnet inte skall bli för stort samt att enkäten ska vara 

lagom stor för att ungdomarna skall hålla koncentrationen genom hela. Hur ungdomarna ser 

på Luleå som stad, vad som finns att göra, o.s.v är intressant och har en koppling till mitt 

arbete. Men detta är frågor för en annan studie. Jag tar även reda på om flyttbidraget från 

Arbetsförmedlingen finns kvar, d.v.s att en person får ett bidrag och sin flytt betald av

Arbetsförmedlingen för att jobba på en annan ort. Detta görs för att det kan påverka 

ungdomarnas val att stanna kvar respektive flytta från Luleå.

1.5 Val av teoretiska utgångspunkter

De teorier som behandlas i studien är socialpsykologiska verk som tar upp identitet som en 

framväxande process i en människas vardagliga liv. Detta är relevant i studien då den riktar 

sig till ungdomar som lever i en tid fylld av beslut som på olika sätt formar dem själva som 

individer. Bourdieus ”habitus” – teori kommer att ligga till grund för frågorna i enkäten som 

rör bakgrund. Denna teori är vald eftersom Bourdieu är känd inom forskningen om social 

bakgrund och teorin passar med det jag vill göra. Slutsatser kommer att dras huruvida vissa 

bakgrundsfaktorer ligger till grund för ungdomarnas framtida val. Hur en ”klassresa” ser ut 

tas upp med hjälp av Mats Trondmans teorier. Detta hör ihop med Bourdieus habitus teori 

som också lägger fokus vid hur en individ från arbetarklassen kan genom utbildning ”kliva 

över” till en högre klass. 

1.6 Material och källkritik

Tanken var från början att ha två teoretiska klasser samt två praktiska, men på grund av 

praktiska skäl har detta inte varit möjligt. Att få kontakt med lärare och elever har varit en 

http://www.vr.se
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tidskrävande uppgift, och inte alltid så framgångsrik. Därför är tre klasser, med 49 elever 

blivit studieobjektet i denna studie. Det går, trots detta att göra jämförelser och analyser 

utifrån gymnasieinriktning och vilken påverkan det kan ha på de val studenterna står inför.  

Alla tre utbildningar har valts utifrån ett antagande att de är könsmässigt lika. Detta är dock en 

svår uppgift, då man inte kan vara säker på att alla elever befinner sig i klassen på den 

bestämda tidpunkten för utdelningen av enkäterna. Den könsmässiga fördelningen har därför 

inte blivit femtioprocentig, men jämförelser mellan könen är ändå en viktig analytisk 

utgångspunkt. Enligt Ejvegård (2003) skall ett kvantitativt material bestå av minst 40 enkäter 

för att vara vetenskapligt hållbart. Undersökningar med ett material mindre än det skall alltid 

anges i antal och inte procentenheter. Materialet i denna studie håller måttet för 

vetenskaplighet, men jag har genom hela undersökningen angett data i antal, istället för 

procent. Då datamaterialet är relativt litet (49 enkäter) finns det risk för missförstånd om 

procentenheter används. Då kan ett litet antal verka stort i förhållande till helheten (Ejvegård, 

2003, s 56). Sammanställningen av datamaterialet har skett i form av diagram i programmet 

Microsoft Office Excel. Endast de svarsalternativ som besvarats av ungdomarna har använts i 

dessa diagram. De tomma alternativen finns inte med, eftersom de inte är av intresse för 

studien. Syftet är att beskriva ungdomarnas inställning till jobb, utbildning och utflyttning.

1.6.1 Validitet 

Validitet handlar om relevansen i det vi undersöker, alltså om vi verkligen studerar det vi har 

för avsikt att studera. Enkäten som utformats och delats ut till 49 ungdomar vid Luleå 

Gymnasieskola, syftar till att ta reda på ungdomars bakgrund, aktuella situation och deras 

inställning till framtiden och de val som hör framtiden till. Några frågor, ryckta ur sitt 

sammanhang, kan för läsaren verka överflödiga, exempelvis ens syskons sysselsättning eller 

vad ens föräldrar gör för tillfället. Dessa är i själva verket viktiga för att få en uppfattning om 

ungdomarna och deras identitetsskapande. Ofta sker det kanske omedvetet att man går i ens 

föräldrars fotspår, då det gäller utbildnings- eller yrkesval. 

1.6.2 Reliabilitet

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i studien. Att ha en hundraprocentig reliabilitet i ens 

arbete är nästintill omöjligt. Ett visst tonläge i en intervju eller en felställd fråga i en enkät 

sänker reliabiliteten. Det är slumpmässiga mätfel det handlar om, ofta helt omedvetna från 

forskarens sida. Jag har tillsammans med min handledare utformat enkäten. För att testa om 

enkäten var korrekt utformad delades ett antal enkäter ut till två studenter i sociologiklassen. 
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Detta förfarande gjorde det möjligt att hitta slumpmässiga fel och korrigera dem. Trots detta 

är jag medveten om att den kan innehålla vissa fel som jag inte kunnat förutse. Efter 

datainsamlingen var genomförd kodades materialet. Detta gjordes manuellt då mängden 

enkäter var relativt litet. 

1.7 Disposition

Uppsatsen inleds med en genomgång av globalisering samt teorier om ungdomar i 

”övergångsåldern”. Detta för att få en förförståelse om vad uppsatsämnet grundar sig i. Syftet 

och frågeställningar presenteras och även den kvantitativa metoden och avgränsningar. 

Kapitel 2 handlar om Waaras tidigare forskning om ungdomar i gränsland, samt en C/D-

uppsats som har skrivits i ämnet utflyttning och återvandring. I kapitel 3 behandlas flera 

teorier som är relevanta för studien, bland annat Bourdieus teori om habitus, och Willis teori 

om uppfostran. Även identitetsskapande och Trondmans teori om ”klassresenärer” tas upp. 

Det empiriska resultatet återfinns i kapitel 4. Där presenteras resultatet av 

enkätundersökningen som genomförts i tre gymnasieklasser. Det sista kapitlet är diskussionen 

där teorin återkopplas med empirin. Även några slutliga kommentarer och slutsatser 

åskådliggörs. 
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Kapitel 2

TIDIGARE FORSKNING

Waara har under 90-talet genomfört en undersökning som handlar om ungdomar som under 

den tiden bodde i Tornedalen och deras attityder till sin framtid och det samhälle som de 

levde i. I hans fall handlar det om ungdomar som bor i ett gränsland, och många av de hade 

anknytning till både Sverige och Finland. Uppsatser har skrivits inom området utflyttning 

bland norrbottningar. Bland annat Emelie Sandberg och Annika Johanssons, båda två före 

detta studenter vid Luleå tekniska universitet som på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens 

län och i samarbete med Statistiska Centralbyrån har visat på problematiken kring 

flyttrenderna. Många flyttar ut från Norrbotten, men få återvänder. Vilka faktorer påverkar 

valet att flytta, det är frågan som är i fokus för deras undersökning, liksom 

återvandringsintentionen bland utflyttade norrbottningar (Johansson, Sandberg, 2004, s 

21,22).

2.1 Att bli vuxen

Detta är lite kort om Waaras studie om ungdomar i gränsland och deras möjligheter och 

inställning till deras framtid. Socialiseringsprocessen betonas, vilken ungdomar går igenom 

på väg mot vuxenlivet. Vägen mot vuxenlivet präglas i hög grad av samhälleliga, sociala och 

kulturella ramar. För det första är det familjen som formar individen, genom sociala 

beteendenormer, värderingar och könsroller (Waara, 1996, s 26). För det andra är det 

globaliseringen som formar individen. Detta sker genom yttre omständigheter som individen 

inte själv styr över, såsom massmedia, rörliga nätverk, en flexibel arbetsmarknad o.s.v. I 

dagens samhälle är det inte självklart för ungdomar hur deras framtid ser ut. Förr i tiden var 

deras väg till arbete eller hemarbete mer utstakad. Idag är det inte säkert att akademisk 

utbildning räcker till för att få ett arbete som man är behörig till. Inte heller kan ungdomar 

med all säkerhet bo kvar där de är födda, även om de skulle vilja, då arbetsmarknadsläget är 

tufft. Vägen till vuxenlivet är alltså diffus enligt Waara (1996, s 27). Vi blir allt äldre innan vi 

skaffar barn, vilket gör att det blir större klyftor mellan generationerna. Detta innebär i sin tur 

att ungdomarna inte förvärvar och överför kulturen på samma sätt som äldre generationer 

gjort. Ungdomar skapar istället genom massmedia och kamratgrupper sin egna kultur. 
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Kompisar har blivit en viktigare del av ungdomars liv, i utbyte mot familjens som fått en 

svagare roll (Waara, 1996, s 31).

2.2 Boende och flytt

I miljön där vi lever och bor kallar Waara för rum. Vi lever alla i skilda rum med olika sociala 

sammanhang. Att vi flyttar betyder att vi byter rum och därmed våra gränser för den yttre 

världen. Att bli vuxen handlar i stor grad om att stå på egna ben och bryta sig loss från 

barndomen, att starta ett eget liv på egen hand i ett nytt boende. Vuxenidentiteten och 

processen som leder fram till den är därför en rumslig företeelse enligt Waara (1996, s 68). 

Ungdomars möjligheter ser olika ut beroende på vilken plats i världen de är bosatta på. 

Studien visar på att de ungdomar som har en stark förankring till lokalsamhället, har större 

intresse av att stanna kvar, än de som inte har det. Hur utbudet såg ut är också en orsak till 

huruvida ungdomarna i studien ville stanna kvar i Tornedalen eller flytta därifrån. Många ville 

flytta till en ”storstad” som representerade allt som inte fanns i lokalsamhället (Waara, 1996, s 

69). Var ungdomarna flyttar beror på två aspekter, en objektiv och en subjektiv. Den objektiva 

aspekten handlar om huruvida det finns möjligheter för arbete eller utbildning på orten. Den 

subjektiva däremot handlar om individens inre. Om vad han eller hon anser vara en bra ort att 

utveckla sina möjligheter på. Kanske har de drömt om att bo på en viss plats under en längre 

tid. Om ungdomar vill stanna kvar eller flytta från sitt lokalsamhälle beror också givetvis på 

om de har för avsikt att flytta för gott, eller bara för ett kort tag. Sedan kan det vara så att det 

ses som naturligt att flytta från en liten kommun till en större, troligtvis för att det finns fler 

möjligheter i en stor stad, och för att omgivningen runt om har som krav på erfarenheter från 

andra ställen än ens hemort (Waara, 1996, s 70,71).

2.2.1 Valet av flytt samt återvandringsintentionen

Johansson och Sandberg (2004) tar upp problematiken kring varför man flyttar från 

Norrbotten, samt vad som gör att man kommer tillbaka. Studiens målgrupp är personer som är 

födda mellan 1963 och 1983, och som tillbringat sin skoltid eller mer i någon av Norrbottens 

kommuner Övertorneå, Pajala, Kiruna eller Luleå, och som sedan flyttat ut från Norrbotten. 

Dessa kommuner är intressanta eftersom de tre förstnämnda har den största utflyttningen, och 

den lägsta återflyttningen, medan Luleå har den mest positiva flyttningstrenden, med 

betydelsen att färre personer flyttar ut och fler kommer tillbaka. En frågeenkät skickades ut 

till 188 utflyttade personer från Övertorneå, 184 från Pajala, 240 från Kiruna och 321 från 

Luleå (s 22-23). Resultatet av studien visade att de flesta flyttade från sin uppväxtkommun i 
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unga åldrar, mellan 18-25 år, och detta framförallt för utbildning, arbete, och personliga 

utvecklingsmöjligheter. Många som flyttade var inte i någon relation utan levde ensam, och 

hade kanske därför inte så mycket som höll de kvar på uppväxtorten. Det är i högre grad tjejer 

som flyttar. Det finns även ett samband mellan uppväxtvillkor, föräldrars utbildning och den 

egna utbildningen och utbildningsplaner. Detta är en del av vad Johansson och Sandberg kom 

fram till i sin undersökning (Johansson, Sandberg, 2004, s 46-47).
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Kapitel 3

TEORETISK REFERENSRAM

3.1 Identitet och identitetsskapande

Enligt Hammarén och Johansson (2007) betyder begreppet identitet följande: 

”…..det inte bara betyder det du är. Identiteten är istället det som förenar dig med samhället och ger dig en 

känsla av vem du är. Den anger också vem eller vilka som du uppfattar är lik respektive olik dig” (Hammarén & 

Johansson, 2007 s.6). 

3.1.1Vad är identitet

Människans förmåga att tänka och reflektera över vem vi är och vad vi har för roll i världen 

är en viktig del av identitetsskapandet. Genom att fundera på frågor om vår existens blir vi 

också medvetna om oss själv och vårt medvetande. Detta medvetande har en central roll i 

identitetsskapandet. Olika skeenden och val i livet formar också vår identitet. Detta eftersom 

identiteten är en process som i hela vårt liv formas utifrån de saker som händer och de val vi 

gör. Det kan handla om att flytta hemifrån för första gången, att få ett jobb, att börja studera, 

att bli arbetslös. Alla saker påverkar oss, och därmed också vår identitet (Hammarén & 

Johansson, 2007, s 9). 

Hammarén och Johansson (2007) liknar identiteten med en tavla som man målar av sig själv. 

Denna kommer hela tiden att fyllas på beroende på vad som görs i livet. Den ser olika ut från 

olika vinklar och beroende på vem som ser på den. En del kanske tycker den är fin, andra ful, 

konstig, otrolig, mystisk, rolig os.v. Allt beror på vem som beskådar den. Om vi skulle be en 

annan människa, kanske en kompis måla en tavla av en skulle man nog med all säkerhet få en 

annan bild, än om vi själva målat den. Allt detta är ens identitet (Hammarén & Johansson, 

2007, s 10)

Diskussionen huruvida identitet skall ses som konstant eller som en process pågår. 

Essentialismens anhängare argumenterar för att alla människor redan vid födseln har en 

identitet, som en ”fast kärna”. Vi har vissa inneboende egenskaper som inte ändras över tid. 

Det är arvet som är det essentiella. Detta synsätt har fått kritik då det inte kan förklara varför 

en människa kan förändras. Konstruktivismen säger däremot att vår identitet skapas av 
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miljön runt omkring oss, av sociala kontakter och relationer. Den förändras därför också hela 

tiden. Konstruktivismen har också mött kritik, då de inte alls betonar arvets och biologins 

inflytande på identiteten (Ibid s 12).

3.1.2 Olika identiteter

En uppdelning brukar göras mellan individuell identitet och kollektiv identitet. Den 

individuella identiteten handlar om vem man är som person. Jag är exempelvis syster till 

Erik, eller matte till katten Findus. Det handlar om en person, inte flera. Forskare menar att vi 

även identifierar oss själva genom att visa på olikheter mot andra. Ex Jag är inte man, jag är 

inte moderat os.v. Den kollektiva identiteten är istället den identitet som en grupp har. Det 

kan vara ett basketlag eller en föräldragrupp. Det viktiga här är att deltagarna i gruppen har 

någon sorts samhörighet av gemensamma intressen. Det finns vissa faktorer som är viktiga 

när det gäller skapandet av ens identitet. De är klass, etnicitet, genus och sexualitet (Ibid s 

10).

3.1.3 Identitet och samhälle

Språket är en förutsättning för att utveckla en identitet inom samhällets ramar. Genom att lära 

sig ett språk och därmed samtala om sin omgivning och sin existens skapar man en egen 

identitet. Samhället styr vilken sorts identitet vi skapar oss själva. Även media påverkar hur 

vi känner för oss själva och andra.  Dagens samhälle är präglat av flexibilitet rörlighet och 

kompetens. Hur påverkar detta till exempel en ungdoms identitetsskapande och inställning 

till jobb, utbildning och utflyttning? (Hammarén & Johansson, 2007, s 26). Gränsen mellan 

ungdom och vuxen har blivit otydligare än vad den var förr. Då handlade det om att få ett 

jobb, vilket inte var lika svårt som idag, vilket innebar att man flyttade hemifrån och så 

småningom bildade familj. Ännu längre tillbaka präglades familjelivet av att kvinnan var 

hemmafru och mannen jobbade. Ungdomstiden tog slut snabbare då, och vuxenlivet med 

ansvar för sin egna familj tog vid.  Nuförtiden kan det vara svårt för ungdomar att få jobb, 

vilket kan resultera i att de tvingas studera vidare. Detta gör att många ungdomar bor kvar 

längre hos föräldrarna, och ungdomstiden blir där av längre (Hammarén & Johansson, 2007 s 

56).

Globalisering är en process som innebär att länder har ett internationellt utbyte av varandra. 

Handel sker länder emellan, folk flyttar och reser, och länderna påverkar varandras kulturella 

ekonomiska, politiska och sociala utveckling. Denna rörlighet som globaliseringen skapar, 
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gör att folk flyttar utomlands, kanske för jobb eller utbildning, eller i värsta fall i flykt från 

krig. Det gör att de har sina rötter i ett land, men bor i ett annat. Detta skapar nya etniska 

identiteter. En etnisk identitet innebär att en individ känner sig tillhörig till en kulturell grupp 

(Hammarén & Johansson, 2007, s 73-74). Kultur innebär sociala normer, värderingar, språk 

och en gemensam historia.

3.2 Habitus 

I skandinaviska länder har vi under en längre tid tagit för givet att alla som vill studera ska ha 

tillgång till skolan. Det ska vara ett fritt val. I andra länder med främst socialdemokratiskt 

styre har också denna inställning till studier och skolan regerat. I Frankrike däremot har denna 

tro inte funnits, mycket på grund av att det inte varit något socialdemokratiskt styre. Där har 

diskussionen gällt huruvida skolan skall vara autonom i förhållande till kyrkan. Den franska 

sociologen Bourdieu (1930-2002) och hans kollega Passeron omkullkastade denna diskussion 

med deras bok Les Héritiers.  Där presenterade de en teori som gick ut på att en individs 

bakgrund bestämmer hennes framtid när det gäller studier och arbete ( Berner m.fl, 1977, s 

20). 

Bourdieu intresserade sig för och forskade om sociala relationer och klassreproduktion. Han 

utgår i sina studier från att vårt kapitalistiska samhälle från början är ett klassamhälle, och att 

det därför alltid kommer att återfalla till det. Utbildning är en viktig del av reproduktionen av 

klassamhället. Bourdieu menar att en individ från arbetsklass som bestämmer sig för att 

studera och få ett ”högt” jobb, kommer att få det svårare under resans gång, än vad en individ 

som är född i en högre social klass får. Den som är av en lägre klass har för det första svårare 

att ta till sig kunskapen, eftersom hon inte är van vid detta informationsflöde. Hon har också 

sitt sociala ursprung i ryggsäcken med sig hela tiden, vilket gör att hon verkligen måste 

anstränga sig för att anpassa sig. Anpassa sig till denna nya värld som öppnar sig. Denna 

klassresa är möjlig genom utbildning men är svår att genomföra för en individ från en lägre 

social klass (Månson, 2003, s 385). Bourdieu belyser ett exempel på hur bakgrund spelar roll i 

fråga om en individs framtid. Det är den sociala ryggsäcken (habitus) som är avgörande för 

vilka val man tar senare i livet och leder fram till ens sociala klass. Att en lantarbetardotter i 

Frankrike på 60-talet skulle gå vidare till universitetsstudier är 0,7 procent, enligt Bourdieus 

och Passerons uträkningar. Motsvarande siffra för en flicka ur högre medelklass är 57,9 

procent. Att barn under sin uppväxt behandlas olika i skolan beroende från vilken social klass 

de kommer ifrån skulle kunna vara en del av förklaringen till detta resultat. Det är språket som 
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särskiljer individer från en högre social klass, från de som kommer från en lägre social klass. 

Undervisningen och dess uttryck och normsystem är mer bekant för den som har vuxit upp i 

en intellektuell miljö. Det är igenkännbart, medan det är mer svårgreppbart för ett barn från en 

lägre social klass. Men det finns inga klara bevis för att det är utbildningssystemet som lägger 

grund för en individs framtida val. Även kön och föräldrars inställning och bakgrund kan 

spela roll (Berner m fl,1977, s 20-24). 

Utbildningssystemet stödjer därmed barn från den övre medelklassen. Genom att familjen 

stödjer strävan efter hög utbildning och därmed högre uppsatta jobb, får barnen den belöning 

de behöver för att fortsätta denna väg. Barn från arbetarklassen får däremot inte i lika hög 

grad belöning för högre studier, då det finns andra saker som värderas högre. Det handlar 

alltså om barnens uppväxt och sociala villkor (Månson, 2003, s 386).

Alla handlingar som vi människor utför är både sociala och kollektiva enligt Bourdieu. Dessa 

handlingar formas utifrån den situation vi befinner oss i. Situationen och umgänget är inte 

alltid detsamma, och vi uppför oss därför olika i olika situationer. Erfarenheter från dessa 

situationer bestämmer hur vi handlar i kommande situationer. Dessa erfarenheter bildar det 

som Bourdieu kallar för habitus. Det handlar om ens sociala och kulturella bakgrund. Det som 

formar en till den människa man är. Uppväxten utgör den största delen och är det vi kan titta 

tillbaka på genom hela livet. Habitus gör att vi kan handla på ett sätt som känns naturligt för 

oss i olika situationer. Vi kan medvetet förändra och forma vårt habitus genom våra val i livet. 

Allt som vi gör skapar nya erfarenheter och bygger på vårt habitus (Månson, 2003, s 407). 

3.3 Uppfostran 

”Det svåra när det gäller att förklara hur medelklassbarn får medelklassjobb är varför andra går med på det. Det 

svåra med att förklara hur arbetarbarn får arbetarjobb är hur de går med på det själva.”

(Citat ur Willis, 1991, s 38).

Detta är ett citat ur Paul Willis bok ”Fostran till lönearbete” i vilken han presenterar en 

undersökning som han utfört bland tolv arbetarklasspojkar i England. Citatet belyser 

problematiken kring arbetarklassbarnens nedsatta förmåga och motivation att sträva efter 

högre jobb, medan medelklassbarnen har från barnsben strävat efter utbildning och individuell 

prestation. Detta har sin grund enligt Willis i barnens uppfostran och socialisation.



Anna Bergström
Sociologi C S0012A

21

Socialisation är en process i vilken kunskap, normer och beteendemönster överförs från en 

äldre generation till en yngre. Det finns två sorter av denna process, primär och sekundär 

socialisation. Den primära socialisationen sker inom familjen. Det är mor och far som lägger 

grunden till värderingar, normer och framförallt könsrollen hos barnet. Även språkets grund 

lärs in i denna process, och en grundläggande identitet skapas hos barnet. Den sekundära 

socialisationen äger rum inom samhällets väggar, där en mer specialiserad kunskap skapas, 

exempelvis läsa, skriva och räkna, samt att individen skaffar sig yrkesinriktade kunskaper för 

sin framtid. Genom samspelet med andra skapas en individ. Detta lägger alltså också grunden 

för en klassuppdelning ( Willis, 1991, s 7).

Enligt Willis lägger föräldrarna grunden för en klassuppdelning hos barnen. Genom att 

arbetarföräldrar framhåller kollektiva beslut och lydnad inför arbetsgivaren som viktigt, 

betonar medelklassföräldrarna istället självständighet, inflytande och eget ansvar. En viktig 

uppdelning som kan göras när det gäller skillnaden i uppfostran i arbetarklass och högre 

samhällsklasser är karriären. Ett begrepp som inte används i samma utsträckning i 

arbetarklassfamiljer som i högre klasser. Föräldrar i medelklassen gör tidigt tydligt för sina 

barn att tränga undan sina omedelbara behov, så som att leka för att i stället tänka på sin 

utbildning och framtid som kommer med den. Det är en långsiktlig planering som är kärnan i 

uppväxten och den individuella prestationen. I arbetarfamiljer är de kortsiktliga valen mer 

aktuella. De har få alternativ att välja mellan och har därför inga direkta krav på jobb och 

utbildning. Språket kan också ses som en tydlig skillnad klasserna emellan. I de lägre 

samhällsklasserna användes ett enklare språk, och språket används i mindre utsträckning, då 

de hellre använder handlingar för att visa sina avsikter. Språket används mer flitigt i de högre 

samhällsklasserna och språket skiljer ord från handling. Ett mer komplext ordförråd skapas 

genom dialog inom familjen och därför klarar sig medelklassbarn ”bättre” när 

sekundärsocialisationen träder in, d.v.s när de börjar skolan och samhället ställer nya krav på 

individen (Willis, 1991, s 9-10).

Paul Willis studie ”Fostran till lönearbete” som tidigare nämnts baseras på en studie av tolv 

arbetarpojkar som har gått igenom övergången från skolan till arbetsliv. Det är en etnografisk 

studie som gjordes i ett industriområde i England som heter ”the Midlands”. Studien gjordes 

från 1972 till 1975 under pojkarnas tre sista terminer på skolan, och deras första halvår på ett 

arbete. Han kallar gänget som han studerar för ”The lads”. Detta gäng är stereotypa ”grabbar” 

där vissa varor är centrala exempelvis kläder och cigaretter. Willis gör en skillnad bland 
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skolans elever, mellan denna grupp ”the lads” och ”konformisterna”. Konformisterna tar till 

sig undervisningen och går med på att lyda i utbyte mot kunskapen. ”The lads” däremot, går 

inte med på dessa villkor. De utvecklar ett motstånd mot detta system. De är 

arbetarklasspojkar och har därför inga ambitioner att ta till sig undervisningen, eftersom de 

ändå inte har några ambitioner att läsa vidare och få ett högre uppsatt jobb (Willis, 1991, s 

25,27). Eftersom pojkgänget har en viss image med speciella attribut som de behöver 

upprätthålla för sitt rykte, krävs det pengar. Därför är extrajobb vanligt bland ”the lads”. 

Denna arbetsvana gör att det går fortare för ”the lads” att träda in i yrkeslivet och lämna 

skolan (Willis, 1991, s 28).

”The lads” väljer okvalificerade jobb, då de är medvetna att de inte kan få något bättre. Deras 

fäder har haft liknande jobb, och är därför positiva till sina söners val. Enligt Willis styrs 

pojkgänget mot dessa jobb av två anledningar:

1. Pengar och arbetskamrater. Dessa människor delar de liknande uppfattningar med, och 

de kommer ofta från liknande bakgrund och kultur.

2. Misstron över det intellektuella som de ärver från sina föräldrar. Eftersom föräldrarna 

själva arbetat praktiskt förmår de inte att se något positivt med ”teori”, då det inte ger 

något praktiskt resultat direkt. Det är ingenting som de själva någonsin haft nytta av. 

Detta motstånd mot teorier i stort kallar Willis för antiintellektualism. Denna 

inställning gör pojkarna förberedda på det manuella kroppsarbetet (Willis, 1991, s 29).

”The lads” ser en arbetsdelning i samhället. Det finns dels en arbetsdelning mellan de 

människor som är bra på att arbeta med händerna, och de som är bra på att arbeta med 

huvudet (intellektet). De hör givetvis hemma bland de som arbetar manuellt. Sedan finns det 

även en arbetsdelning mellan män och kvinnor. Männen arbetar med manuella jobb, och är 

överlägsna kvinnorna som bara arbetar med ”huvudet”. Arbetsdelningen hör därför ihop med 

synen på kön och jämlikhet. Enligt ”the lads” spelar även ras en roll vid arbetsdelningen. 

Misstron mot etniska minoriteter var stor och de fick oftast de tyngsta och smutsigaste jobben 

(Willis, 1991, s 31).

3.4 Klassresan

Sedan 1930-talet har det gjorts undersökningar som alla visar samma sak, det finns en 

ordentlig snedrekrytering till högskolor och universitet i Sverige. Arbetarklassbarn studerar i 

lägre omfattning än barn från högre samhällsklasser. Trots detta finns det de som bryter mot 
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denna ordning. Mats Trondmans studie lyfter fram dessa ”klassresenärer”, som från början 

kommer från ett arbetarklasshem, men som ändå fortsatt sin utbildning mot 

universitetsstudier. Undersökningen har gjorts med sexton arbetarklassbarn som läst 

samhällsvetenskap och humaniora vid Högskolan i Växjö under 1980-talets slut och 1990-

talets början (Trondman, 1994). Med klassresenär menar Trondman en person som tillhört 

arbetarklass, och som sedan genom utbildning trär in i en högre klass. Detta sker inte helt 

oproblematiskt över en natt, utan är en process som tar tid. Denna resa gör att individen 

tillägnar sig kultur och klassmönster från båda klasserna. Hon har vuxit upp genom fostran 

från sina arbetarklassföräldrar, och lärt sig en grundläggande kultur och vissa 

beteendenormer, sedan får hon även smaka på den akademiska kulturen och tillägna sig den. 

En klassresa präglas av tre processer:

1. ”Lossbrytningsprocessen” innebär att individen bryter sig loss från sin uppväxtmiljö.

2. ”Inträdesprocessen” handlar om inträdet i den nya klassen, och integrationen i den.

3. Den sista processen har att göra med hur individen i den nya klassen, förhåller sig till 

sin gamla klass, och sin gamla identitet (Trondman, 1994, s 25).
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Kapitel 4

JOBB, UTBILDNING OCH UTFLYTTNING

Det är 49 ungdomar, 16 killar och 33 tjejer som går sista året på gymnasieskolan i Luleå 

kommun som svarat på enkäten (se bilaga 1). Den delades ut i tre klasser, två praktiska och en 

teoretisk. Resultatet av den undersökningen, alltså summan av vad ungdomarna svarat på 

enkäten kommer att presenteras i detta kapitel. Alla Diagram är gjorda i Microsoft Office 

Excel. Eftersom denna uppsats syftar till att ta reda på huruvida ungdomarnas bakgrund 

präglar valen de gör inför sin framtid, skall svaren på frågorna jämföras och analyseras. Detta 

görs också i detta kapitel för att få en bredare bild av resultatet. Varför det kan förhålla sig på 

det sättet, presenteras i diskussionen.

Diagram 1

Alla diagram visar antal och inte procentenheter. Detta diagram visar vad ungdomarna i 

huvudsak planerar att göra efter gymnasiet. De flesta, nämligen 30 stycken av de 48 studenter 

som svarade planerar att jobba efter de tagit studenten, och 14 stycken planerar att börja 

studera, direkt eller lite senare (se diagram 1).

4.1 Vidareutbildning

Vad är det huvudsakliga skälet till att ungdomarna planerar att studera vidare efter gymnasiet? 

Av de 14 elever som svarat att de planerar att studera vidare, är det huvudsakliga skälet till 

det, att de strävar efter ett särskilt yrke som kräver vidareutbildning (se diagram 2 ). 

Hur ser dina planer ut efter gymnasiet?

30

14

2 2

0

10

20

30

40

Jobba Studera Annat Vet ej

Antal: 48 Ogiltiga: 1
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Diagram 2

Vad är det huvudsakliga skälet till att du planerar att studera?

0

2

4

6

8

10

vill inte jobba direkt jobb m hög lön särskilt yrke
Antal: 14

Universitetsexamen hos föräldrar, påverkar det valet att studera vidare? Det finns ett tydligt 

samband mellan föräldrars universitetsutbildning och ungdomarnas val att studera vidare. Av 

14 ungdomar som svarat att de vill studera vidare efter gymnasiet, direkt eller senare, svarar 

elva av de att en eller båda föräldrar har en högskole- eller universitetsexamen. Tre är osäkra 

på huruvida deras föräldrar har utbildat sig på universitet. Men ingen svarar nej. Genom att se 

på yrkesbenämningarna hos föräldrarna kan vi se att i minst ett fall av de som svarat vet ej, är 

chansen stor att en av föräldrarna har högskoleutbildning. Detta är dock en egen tolkning. 

Intressant är också att huvuddelen av ungdomarna som planerar att studera vidare består av de 

som läser en teoretisk inriktning på gymnasiet ,nämligen 10 av 14. 

Sju stycken av 14 har äldre syskon, och fem av dem har syskon som studerar på universitet. 

Alltså finns det bara två som har äldre syskon som inte studerar på universitet. Det kan därför 

sägas att det finns ett visst samband vad syskon väljer, och ens egna val. Det är ett litet antal, 

så det går inte att dra några generella slutsatser över en hel population. Om vi ser till 

skillnaden mellan tjejer och killar, och valet att studera vidare, finns det ingen tydlig sådan i 

denna undersökning, åtta tjejer och sex killar bildar en jämn fördelning. Det verkar inte spela 

någon större roll för de 14 ungdomar som vill studera, om de blir tvungna att ta studielån 

under tiden för studierna. ”Vill jag studera, så gör jag det oavsett” skriver en tjej. 
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4.2 Jobb

Det är 30 elever av de 48 som har svarat att de helst vill jobba efter gymnasietiden är slut. 16 

stycken av de 30 eleverna svarar att det främsta skälet till det är att de vill tjäna pengar. 

Många av de har dessutom redan fått jobb (se diagram 3).

Diagram 3

Vad är det huvudsakliga skälet till att du planerar att jobba?

0
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20

Vill studera senare Vill inte studera Redan fått jobb Tjäna pengar
Antal: 30

Av de 30 elever som planerar att jobba, är åtta stycken av de killar, och antal tjejer är 22. 

Eftersom könsfördelningen i undersökningen är ojämn, går det inte att rakt av säga att det är 

fler tjejer än killar som vill jobba. Sammantaget i hela studien, är det 16 killar och 33 tjejer 

som deltagit. Hälften av killarna vill jobba, och andra hälften planerar att studera eller göra 

annat. När det gäller tjejerna så är merparten villiga att börja arbeta direkt efter gymnasiet, 

medan  resten vill studera eller göra annat. Det finns ett bortfall på fem personer i denna fråga. 

Är det viktigt att ha ett jobb? Den frågan ställs som en följdfråga i enkäten. Svaren är eniga. 

38 stycken av 49 anser att det är mycket viktigt, nio stycken anser det vara lite viktigt, och två 

stycken ser att det inte alls är viktigt. Det är alltså för många en självklarhet att ha ett jobb. 

I ovanstående avsnitt om studier på högskola och universitet, framkommer att ens föräldrars 

bakgrund spelar roll för vad ungdomarna väljer att göra i sin framtid. Gäller detta även valet 

att arbeta? Är det så att föräldrarna till de ungdomar som väljer att arbeta direkt efter 

gymnasiet själv inte har utbildning? Detta resultat visar inget sådant samband. Det är istället 

så att hela 16 ungdomar av 30 har en eller båda föräldrar som har högskole- eller 

universitetsexamen. Sju stycken hade föräldrar som inte har någon universitetsutbildning och 

lika många vet inte. Hur är det med de som vill studera senare? Det finns några (4st) 

ungdomar som vill studera senare. Kanske vill de jobba i några år först. De har alla föräldrar 



Anna Bergström
Sociologi C S0012A

27

som har högskoleexamen. Det stärker sambandet mellan föräldrars utbildning och ungdomars 

val till utbildning.  

Av de 30 som planerar att jobba är det 15 stycken av ungdomarna har mindre syskon som 

ännu studerar på grundskolan. Vi är här intresserad av de äldre syskonen för att kunna se om 

det finns ett samband mellan vad syskonen gör, och vad ungdomarna i min studie planerar att 

göra. Det finns 14 ungdomar av de 30 som planerar att jobba efter gymnasiet, som har äldre 

syskon. Tolv av de 14 syskonen arbetar för tillfället, två stycken studerar på universitet. Det 

finns en ungdom i gruppen som inte har några syskon. Detta resultat kan visa på att 

ungdomarna i studien som väljer att jobba, kanske påverkas av att deras syskon jobbar. Det

jag inte i denna undersökning vet är om deras syskon har universitetsexamen, och därefter 

börjat jobba. 

Är det faktum att många studenter måste ta studiemedel en orsak till att inte studera vidare? 

Bland de 30 ungdomar som planerar att jobba efter gymnasiet kan man inte se något som 

tyder på att det skulle vara så. De flesta är osäkra på om de skulle vilja plugga trots att de inte 

var tvungna att ta studielån, men några av de är också säkra på att de inte skulle vilja plugga 

ändå. Tycker ungdomarna att det finns jobb att få i Luleå? Merparten av de svarande, hela 31 

stycken av 49 anser från sin ståndpunkt som ung att det inte finns tillräckligt med jobb i Luleå 

(se diagram 4). Trots detta är det 30 stycken som planerar att jobba istället för att studera. 

Diagram 4
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Hur ser du på arbetsmarknaden i Luleå? Anser du att det 
finns jobb att få?
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4.3 Flytta eller bo kvar?

Hur ser ungdomarna på sin hemstad Luleå, lockar den med sitt utbud nu när studenterna går ut 

gymnasiet och träder in i vuxenlivet? 

Diagram 5

Planerar du efter studenten, att bo kvar i Luleå?
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20
25
30

Ja Nej Vet ej
Antal: 49

27 av 49 ungdomar planerar att bo kvar i Luleå, det är fler än hälften. 13 stycken vill flytta 

från Luleå och nio stycken är osäkra på hur de ska göra (se diagram 5). Hur ser fördelningen

ut mellan könen? Åtta killar vill bo kvar i Luleå, och 19 tjejer. Det är hälften av killarna, och 

drygt hälften av tjejerna. Det går inte att säg att det skulle vara en större intention hos killar att 

vilja bo kvar, inte i denna undersökning i alla fall. Av de som planerar att bo kvar i Luleå är 

det 24 stycken (av 27) som har som främsta skäl att de har eller ska söka jobb. Endast tre 

planerar att studera i Luleå. Av de 13 som vill flytta från Luleå, är det sex som vill studera på 

annan ort, en som ska studera på komvux/folkhögskola och sex som angett alternativet 

”annat”. De flesta som angett det sistnämnda skriver att de vill se och prova något annat än 

Luleå. På frågan om ”vad som skulle kunna få dig att stanna i Luleå?”, anger sex stycken att 

inget kan få de att vilja bo kvar i Luleå. Andra svar är exempelvis ”Pojkvän som inte vill 

flytta”, ”fast jobb”, ”bättre universitet”, ”om alla kompisar stannar” samt ”kortare vinter”. 
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Under föregående rubriker jobb och studier har statistik över hur många som planerar att göra 

vardera. Var vill de jobba respektive studera. Kan de tänka sig att göra det på hemorten 

Luleå? Resultatet visar att tio stycken av 14 planerar att studera på annan ort än Luleå. Endast 

tre stycken kan tänka sig att studera vid Luleå tekniska universitet. På jobbfronten ser 

resultatet annorlunda ut. Av 30 som angett att de vill jobba efter gymnasiet är det 23 stycken 

som har eller ska söka jobb inom Luleå kommun. Sju stycken ska söka jobb på inom en annan 

kommun.

Är det viktigt att bo på samma plats som ens syskon? 26 av ungdomarna tycker att det inte är 

viktigt att bo på samma plats som sina syskon. Detta är inte ett skäl till att flytta eller bo kvar i 

Luleå. Bara 16 stycken tycker att det har betydelse, men att det inte är avgörande för vart 

ungdomarna planerar att bosätta sig. Tre av ungdomarna har inga syskon. 

Är det viktigt att bo på samma ort som ens föräldrar? I gruppen ”osäkra” plus ”flyttvilliga” är 

de flesta (16 av 22) eniga om att det inte är viktigt att bo på samma plats som ens föräldrar. 

Sex av ungdomarna tycker att det har betydelse, men att det inte är avgörande för deras beslut 

om var de ska bo. I gruppen som planerar att stanna i Luleå ser resultatet annorlunda ut. Hela 

15 stycken svarar att det är av betydelse, eller mycket viktigt att bo på samma ort som ens 

föräldrar, och 12 anser det vara oviktigt. Det verkar inte spela någon roll hur deras 

boendesituation ser ut för tillfället ( d.v.s om de har eget boende eller bor hos en eller båda 

föräldrarna), eller hur deras uppväxt ser ut (d.v.s om de vuxit upp med en eller båda 

föräldrarna). Det går alltså inte att urskilja något mönster för hur de olika grupperna svarat. 

Kanske är det viktigt att bo på samma ort som ens kompisar? Kompisar verkar vara viktiga 

för ungdomarna. På frågan ”Är det viktigt för dig att bo på samma ort som dina kompisar”?, 

svarar 36 av 49 ungdomar att det har betydelse, men inte är helt avgörande, och sju stycken 

svarar att det är mycket viktigt. Bara sex stycken tycker inte att det är viktigt att bo på samma 

ort som ens kompisar. När det gäller pojk- och flickvänner ser resultatet annorlunda ut. Av de 

34 stycken som har en partner är det bara två stycken som inte anser att det är viktigt att bo på 

samma ort som han/henne. 
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4.3.1 Flyttningsbidrag

”Flyttningsbidrag syftar till att öka den geografiska rörligheten genom att ekonomiskt stödja den som är eller 

riskerar att bli arbetslös och som inte kan få arbete på eller i närheten av hemorten utan väljer att söka arbete på 

annan ort.” (citat ur Arbetsförmedlingens Faktablad, mars 2008 www.ams.se). 

Arbetsförmedlingen kan stå för flyttkostnaderna till den som flyttar permanent till en ny 

bostadsort. Man måste ha fyllt 25 år för att få ta del av detta stöd. För några år sedan höjdes 

åldersgränsen från 20 år, till just 25 år. Förut fanns det även en klumpsumma på ca 10000 som 

erhölls av Arbetsförmedlingen till ungdomar över 20 år som flyttade för jobb på annan ort 

(www.ams.se)

http://www.ams.se
http://www.ams.se
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Kapitel 5

DISKUSSION

I dagens moderna värld växer sig globaliseringen allt starkare, och genomsyrar allt från 

arbets- till familjeliv. Kraven på rörlighet blir större, och vi ska vara beredda att flytta för ett 

jobb eller en utbildning. Även förhållanden inom familjen ändras, och vi lever i större 

utsträckning än förr, ensamma. Ungdomar som är i ”övergångsåldern”, d.v.s i den ålder där 

skola och arbetsliv möts, ställs inför många val inför sin framtid. Detta sker när ungdomarna 

går ut från gymnasiet och kan vara en problematisk, och för många svår tid. Vad ska de välja 

att göra? Jobba eller utbilda sig, ska de bo kvar i Luleå, eller vill de flytta? Det är det denna 

studie har handlat om. Syftet är att skapa en djupare förståelse av hur ungdomar i Luleå ser på 

sin framtid när det gäller utbildning, jobb och utflyttning. Metoden som använts är kvantitativ 

i form av en enkätundersökning. Tre klasser har valts ut och varit villiga att ställa upp på att 

fylla i enkäten. Det blev sammanlagt 49 ungdomar. Hur resultatet ser ut har genomgåtts i 

kapitel 4. I detta kapitel ska jag istället diskutera kring min första forskningsfråga som handlar 

om hur trenderna ser ut när det gäller ungdomars inställning till sin framtid, och till sist varför 

det kan förhålla sig på det viset. Det är visserligen omöjligt att för mig, dra några generella 

slutsatser och mönster för en hel population. Däremot kan jag försöka se vilka trender och 

mönster som finns i min undersökning. Min urvalsgrupp består av 49 ungdomar, och det som 

är viktigt är att belysa skillnader i den gruppen, och försöka sätta fingret på varför resultatet 

ser ut som det gör. Den andra frågan i undersökningens inledning var ”Varför ser resultatet ut 

som det gör? Påverkar bakgrundsvariabler (habitus) som ex kön, etnicitet, utbildning och 

omgivning? På vilket sätt? Det skall här diskuteras.

5.1 Trender

De flesta, 30 stycken planerar att jobba efter de tagit studenten. Detta visar att intentionen att 

studera vidare i denna grupp inte är särskilt stor. Bara 14 stycken vill studera vidare. Av de 14

är tio stycken från den teoretiska klassen. Den teoretiska klassen bestod endast av elva 

personer. 

Det finns en tydlig trend som visar att det är främst barn med universitetsutbildade föräldrar 

som väljer att studera vidare vid universitet. När det gäller syskon finns det även ett visst  
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sådant samband. Sju stycken av fjorton har äldre syskon, och fem av dem har syskon som 

studerar på universitet. Även äldre syskon som jobbar påverkar ens yngre syskon att gå i 

samma fotspår. Är det så att föräldrarna till de ungdomar som väljer att arbeta själv inte har 

utbildning? Nej resultatet visar att det inte är så. Det är istället så att många (16 av 30) som 

väljer att arbeta har en eller båda föräldrar som har universitetsexamen. Av 49 ungdomar är 

det 27 som vill bo kvar i Luleå. Trenden visar att det är de som vill jobba som i huvudsak vill 

bo kvar i Luleå, medan de som planerar att studera söker sig till andra orter. 

5.2 Varför ser resultatet ut som det gör?

5.2.1 Kön

Resultatet visar att det i min studie inte finns några märkbara skillnader mellan könen i valet 

att studera vidare eller jobba. Vad betyder det? Det är idag mycket vanligt att studera vidare 

på högskola och universitet, och arbetsgivaren kräver i många fall utbildning. Detta gör 

kanske att fler är beredda att ta steget att utbilda sig för att få det jobb de egentligen vill ha. 

Inte heller finns det någon tydlig skillnad i könsfördelningen när det gäller valet att bo kvar

eller flytta från Luleå. Waara visar i sin forskning på en tydlig trend att pojkar i större 

utsträckning stannar i hemkommunen, medan flickorna flyttar. I denna studie råder inte 

samma samband. Här kan vi istället se att det finns en viss övervikt av tjejer som vill stanna i 

Luleå. Detta är dock som sagt ett litet material och det går därför inte att dra generella 

slutsatser. Varför resultatet ser ut som det gör är svårt att säga, men kanske det kan vara så att 

det för tjejer har stor betydelse vart ens kompisar bor. Om ens kompisar ska stanna i Luleå, 

vill de kanske också göra det.  

5.2.2 Etnicitet

Det finns inget samband mellan att ha sitt eller sina föräldrars ursprung i ett annat land och 

intentionen att flytta från Luleå. Det är inte så att de som inte ursprungligen kommer från 

Luleå har större vilja att flytta från Luleå. Det är i lite större utsträckning de som vuxit upp 

med båda föräldrarna och ännu bor tillsammans med dem som vill stanna kvar i Luleå. Men 

materialet är litet så det är svårt att säga att det skulle vara en övergripande slutsats. Det visar 

sig dock att av de 21 ungdomar som planerar att stanna i Luleå, är 13 av de inneboende hos 

föräldrarna och har vuxit upp med dem båda. Det finns inget direkt samband när det gäller 

motsatsen, att de som vill flytta skulle ha vuxit upp ensam eller med en förälder. Något sådant 
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går inte att utläsa från resultatet. Varför är det då så att de som har vuxit upp och bor med 

båda föräldrarna i större utsträckning vill stanna i Luleå? En möjlig teori kan vara att de 

skapat sig ett stort kontaktnät med både familj, släkt och vänner. Genom att ha bott i Luleå 

under en längre tid, eller kanske hela sitt liv och de har sina föräldrar och vänner där, har 

ungdomarna inte haft någon naturlig orsak att lämna staden. De känner sig trygga där och 

känner till hela samhället. Att ha sina föräldrar i samma stad kan också vara en säkerhet. 

Det finns heller inget som tyder på att de som inte är födda i Sverige, eller de som har 

föräldrar med annat ursprung, skulle ha varken större eller mindre lust att studera vidare. Fler 

än hälften vill jobba, men så ser det även ut på hela undersökningen. 

5.2.3 Utbildning

Att tio av fjorton elever som planerar att läsa vidare vid universitet kom från den teoretiska 

klassen är föga förvånande. De teoretiska programmen är inte yrkesförberedande som de 

praktiska är. Det är därför mer naturligt att de som läser teoretiska inriktningar studerar vidare 

på högskola och universitet. Detta är givetvis en egen tolkning.

En intressant iakttagelse är att det är ungdomarna som vill jobba som i huvudsak vill bo kvar i 

Luleå. De som planerar att studera är de som vill flytta ifrån Luleå. Vad kan detta bero på? 

Kanske handlar det om vad Willis pratar om i sin studie om arbetarklasspojkarna, nämligen 

uppfostran och kultur. Att arbetarklassbarn identifierar sig med sitt arbete, och allt som följer 

därtill, d.v.s hyfsad ekonomi, arbetskamrater, mycket fritid o.s.v. Då de själva kommer från en 

familj med arbetande föräldrar som inte har någon utbildning, ser varken de själva eller 

föräldrarna det som någon vinst att studera, då det går att få ett jobb ändå. Om de vill vara 

stationerad på ett ställe, och inte har någon lust att studera, kanske de får vara beredd att ta det 

jobb som man blir erbjuden. De som vill studera däremot, ser att karriären är något som de 

vill satsa på, och de har under hela sin uppväxt blivit socialiserade in i detta ”tänk”. 

Utbildning ses som något naturligt för att nå fram till det jobb de vill ha. Detta gör att 

ungdomarna är mer beredda att flytta. Så länge man är rörlig går en möjlighet aldrig förlorad. 

Detta kan vara orsak till varför de som vill jobba stannar kvar i Luleå, och de som planerar att 

utbilda sig vill flytta. 
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5.2.4 Nära och kära

Att ungdomar med föräldrar som har högskole- eller universitetsexamen i större utsträckning 

väljer att studera vidare efter gymnasiet är ett resultat som kommit fram i tidigare studier och 

som Bourdieu skriver om i sin teori. Det kan ha att göra med att barnen från högre sociala 

klasser får en särskild behandling under hela sin skolgång. Det kan också vara så att krav från 

omgivningen är högre i denna grupp. Kanske har det sedan barnsben funnits en utstakad väg 

för barnen, från grundskola, vidare in i universitetsvärlden och till sist in i arbetslivet och ett 

särskilt yrke. Enligt Bourdieu är det även språket som har betydelse när det gäller 

medelklassbarn och arbetarklassbarn och dess utbildningsmöjligheter. Genom att barnen från 

högre sociala klasser vuxit upp med ett mer utvecklat och sofistikerat språkbruk, har de lättare 

än arbetarklassbarn att tillägna sig kunskapen i skolan. Det finns dock några (4st) ungdomar 

som vill studera senare, inte direkt efter gymnasiet. Några vill resa först eller prova på lyckan 

utomlands. De har alla föräldrar som har högskoleexamen. Det stärker sambandet mellan 

föräldrars utbildning och ungdomars val till utbildning. Bland de fjorton som fyllde i att de 

planerar att vidareutbilda sig, hade elva av de föräldrar med universitetsexamen. De tre som 

inte hade det kan sägas vara klassresenärer (enligt Trondman). Med det menar han individer 

som genom högskole- och universitetsutbildning och livet som kommer med det, träder över i 

en högre social klass. Genom att tillägna sig nya kontakter, nytt sätt att tänka och framförallt 

nya kunskaper och färdigheter anpassar individen sig till livet i en medelklass. 

Det finns ett intressant resultat som visar på motsatsen till jag hade trott. 16 av 30 ungdomar 

som planerar att jobba har föräldrar som har universitetsexamen. Detta måste ses som ett 

oväntat resultat. Det kan tänkas vara så att det för ett tiotal år sedan inte hade visat sig vara 

samma resultat. Det har blivit allt vanligare att utbilda sig. Arbetsmarknaden är tuff och det är 

svårt att få ett jobb om ungdomar inte har den utbildning som krävs. Detta kan tänkas vara en 

orsak. Vi kan relatera till Trondmans teori om klassresenären (se kapitel 3) som säger att det 

är möjligt för personer från arbetarklass att stiga över i en högre klass genom studier. Detta 

blir dock det motsatta förhållandet, då ungdomarna bryter sig ur en högre social klass. 

Ungdomarna kanske resonerar på så sätt att de strävar efter ett välbetalt jobb, då vi kan 

förmoda att föräldrarna har ett relativt välbetalt arbete. De kanske inte alltid är medvetna om 

att det krävs en utbildning för de jobben. 

Materialet i denna studie är litet, men det går ändå att se ett visst mönster vad gäller syskons 

val att studera eller jobba och ungdomarnas inställning. Att många av ungdomarna läser 
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vidare, om  deras syskon också gjort det kan ses som ganska naturligt. Det kan  knytas an  till 

teorin om identitet som presenteras i kapitel 3. Identiteten är en ständigt pågående process, 

och den utvecklar sig ständigt. Det är genom andra människor i olika relationer till dem, vi 

utvecklar vår identitet. Även uppfostran spelar här en stor roll. Det är föräldrarna, men även 

äldre syskon som socialiserar in barnet i dess sociala kontext. Detta lägger även grunden för 

hur vi beter oss i det vardagliga livet ute i samhället. Om ens syskon gått universitet och fått 

ett bra jobb kan även detta påverka en i denna riktning. Om ens syskon däremot arbetar, har 

hyfsat bra betalt och slipper studieskulder, kan detta påverka en att söka jobb istället för att 

studera.  

Är det viktigt för ungdomarna att vara bosatt på samma ort som sina nära och kära? Överlag 

visar resultatet på att det inte är särskilt viktigt för ungdomarna att bo på samma ort som sina 

föräldrar, eller syskon. Däremot verkar det vara mer av betydelse när det gäller kompisar och 

partners. Många vill bo nära sina vänner, och de flesta som har pojk- eller flickvän anser det 

vara mycket viktigt att vara nära dem. Däremot är de som har bestämt sig för att stanna i 

Luleå, mer angelägna om att bo nära sina föräldrar. Kan det vara så att de vill stanna kvar just 

därför. Ingen svarar att de vill stanna i Luleå för att vara nära sina föräldrar, men det kan 

kanske vara en underliggande orsak. Föräldrar skänker en trygghet och är en fast punkt i 

tillvaron. För vissa är närheten till föräldrarna mycket viktig.

Hela 31 av 49 ungdomar tycker inte att det finns tillräckligt med jobb i Luleå. Detta är 

intressant då ungdomarna är Luleås framtid. Det verkar trots det finnas en intention att stanna 

kvar i staden då 23 ungdomar planerar att jobba i Luleå istället för att studera. 

Arbetsförmedlingens flyttningsbidrag går numera bara att få om man fyllt 25 år. Tidigare var 

åldersgränsen 20 år. Detta kan ha en viss betydelse vad gäller intentionen att flytta från Luleå. 

Kanske ungdomarna i större utsträckning stannar kvar i hemstaden, då det kan finnas en 

osäkerhet med bostad och arbete på annan ort. Då det tidigare gick att få ett stöd på ca 10000 

kr var det kanske enklare att klara sig på egen hand. 

5.2.5 Globalisering

Både Giddens (2003) och Waara (1996) diskuterar globaliseringen som en utveckling av 

samhället. Denna process breder ut sig inom alla områden, inte främst familjen och våra 

relationer. Även vårt vardagliga liv präglas av en ökad rörlighet av varor och tjänster som 

flödar över nationsgränser. Vad kan denna globalisering innebära för ungdomarna i denna
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studie? Att det blir ett mer rörligt samhälle råder inget tvivel om. Detta kan dock innebära 

olika saker. Ungdomar flyttar för att studera eller jobba. Detta är dock inte enbart ett resultat 

av globaliseringen, det kan ha att göra med den kultur som finns bland högre sociala klasser 

som säger att ungdomar bör flytta om det behövs för att studera på den skola de vill. Kanske 

säger vi att allt detta beror på globaliseringen, och överdriver dess betydelse i samhället. 

Genom att Internet har blivit tillgängligt för gemene man flödar informationen mellan 

människor och organisationer. Detta gör att ungdomar använder andra forum för att umgås. 

Kanske träffas de inte i lika stor utsträckning utan använder sin dator för att skriva mail, 

chatta och kanske även studera. Det är många som studerar på distans i dag, och som inte alls 

behöver besöka skolan. Att globaliseringen är ett faktum i samhället, behöver inte bara betyda 

att vi hamnar länge bort från vår familj och våra vänner, det kan genom möjligheter som dessa 

till och med föra oss närmare våra nära och kära, då vi inte behöver byta bostadsort. 

5.3 Slutsatser

En slutsats som kan dras av detta är att det finns vissa trender som kan avläsas. Det är bland 

annat så att det är många av ungdomarna i studien som vill bo kvar i Luleå. Det finns 

ingenting som säger att det förhållandet även råder inom hela ungdomskullen, men det är ett 

positivt resultat för Luleå. Många av de som planerar att jobba är de som stannar i Luleå, 

medan de som vill studera i större utsträckning planerar att lämna Luleå. En annan slutsats är 

att ungdomarnas bakgrund faktiskt påverkar de val som de gör. Detta är min tolkning. De 

flesta av de ungdomar som planerar att studera vidare har en eller båda föräldrar som själv har 

högskole- eller universitetsexamen. Det råder inte riktigt samma förhållande när det gäller 

jobb. Även några av dem som väljer att jobba, har föräldrar med högskole- eller 

universitetsexamen. Men många påverkas av vad deras syskon gör /har gjort.

Det har varit en lärorik period om tio veckor att genomföra denna studie. Det har varit allt 

annat än lätt att komma i kontakt med rätt personer, och det har varit tidskrävande. Men det 

har varit ett roligt arbete och resultatet blev varierande och mycket intressant att tolka. Genom 

en kvantitativ studie som denna är det viktigt att resultatet tolkas på rätt sätt, detta har jag 

försökt göra med hjälp av att ange siffror i antal och inte i procent. Genom detta kan risken för 

missförstånd minimeras. Det hade absolut varit intressant med en uppföljning av denna 

frågeställning, då kanske med större antal medverkande. Ju större antal enkäter, desto säkrare 

slutsatser går att dra. 
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Bilaga – enkät

Sätt kryss för ditt svarsalternativ, endast ett kryss per fråga
1. Kille   

Tjej
2. Gymnasielinje__________________________

3. Var är dina föräldrar födda?

Mamma:
Sverige
Norden
Europa 
Annat utomeuropeiskt land

Pappa: 
Sverige
Norden
Europa 
Annat utomeuropeiskt land

4a Var är du född?
Sverige
Norden
Europa 
Annat utomeuropeiskt land
4b BESVARAS OM DU ÄR FÖDD I NÅGOT ANNAT LAND ÄN SVERIGE

4b Hur gammal var du när du kom till Sverige?___________________________

5 Bor dina  föräldrar i Luleå?
Ja, båda
Ja, en av dem
Nej, ingen av dem

6 Bor du med dina föräldrar?
Ja, bor med båda
Bor med en av föräldrarna
Bor delvis hos båda
Har eget boende

7 Har du vuxit upp med dina biologiska 
föräldrar?
Ja med båda
Vuxit upp med min biologiska mamma
Vuxit upp med min biologiska pappa

8 Har någon av dina föräldrar högskole- eller universitetsexamen?
Ja,mamma
Ja,pappa
Nej ingen av dem
Vet ej

9 Vad jobbar dina föräldrar med? Skriv in befattning
Mamma:_____________________
Pappa:_______________________
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10 Har du några syskon?
Ja
Nej
OM DU SVARAT NEJ,HOPPA TILL FRÅGA 13.

11 Bor dina syskon i Luleå?
Ja, alla mina syskon bor i Luleå
Ja, någon av mina syskon bor i Luleå
Nej,ingen av mina syskon bor i Luleå

12 Vad gör dina syskon för tillfället?

Syskon 1
Arbetar                  
Studerar
Värnpliktig
Arbetssökande
Annat,ange vad_________________       

Syskon 2
Arbetar                  
Studerar
Värnpliktig
Arbetssökande
Annat,ange vad________________       

Syskon 3
Arbetar                  
Studerar
Värnpliktig
Arbetssökande
Annat,ange vad________________       

Syskon 4
Arbetar                  
Studerar
Värnpliktig
Arbetssökande

Annat,ange vad________________       

Syskon 5

Arbetar                  

Studerar

Värnpliktig

Arbetssökande

Annat,ange vad________________      

13 Planerar du att efter studenten bo kvar i Luleå?
Ja
Nej
Vet ej
OM DU SVARAT NEJ, HOPPA TILL FRÅGA 16.

14 Vad är det huvudsakliga skälet till att du planerar att bo kvar i Luleå?
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Har eller ska söka Jobb 
Vidareutbildning i form av universitetsstudier
Annan utbildning, ex komvux eller folkhögskola
Kompisar bor i Luleå
Syskon bor i Luleå
Partner bor i Luleå
Egna barn
Annat,ange vad_______________________

HOPPA TILL FRÅGA 
17.

15 Vad är det huvudsakliga skälet till att du planerar att flytta från Luleå?
Har eller ska söka Jobb 
Vidareutbildning i form av universitetsstudier
Annan utbildning, ex komvux eller folkhögskola
Kompisar ska/har flyttat från Luleå
Syskon ska/har flyttat från Luleå
Partner ska/har flyttat från Luleå
Egna barn 
Annat,ange vad_______________________

16 Vad skulle kunna få dig att stanna i Luleå?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

17 Hur ser dina planer ut för din framtid efter gymnasiet?
Jag vill fortsätta studera
Jag vill jobba
Annat_______________________
Vet ej
OM DU SVARAT ATT DU VILL JOBBA, HOPPA TILL FRÅGA 21.

18 Har du planer på att vidareutbilda dig, d.v.s studera på universitet/högskola?
Ja direkt
Ja, senare
Nej
Vet ej

19 Vad är det huvudsakiga skälet till att du planerar att 
studera?
Jag strävar efter ett särskilt yrke, vilket kräver utbildning
Jag vill ha ett jobb som har hög lön
För att jag inte vill jobba direkt efter gymnasiet
Mina kompisar ska studera 
Annat,ange vad_______________________

20 Var planerar du att studera?
I Luleå
På annan ort
Utomlands
Vet ej
HOPPA TILL FRÅGA 
23

21 Vad är det huvudsakliga skälet till att du planerar att söka jobb?
Jag vill tjäna pengar
Jag har redan fått anställning
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Jag vill inte studera vidare
Jag vill studera vidare på universitet, men inte ännu
Mina kompisar ska jobba
Annat,ange vad_______________________

22 Var planerar du att söka jobb?
I Luleå
På annan ort
Utomlands
Vet ej

23 Är det viktigt för dig att ha ett 
jobb?
Ja,mycket viktigt
Lite viktigt
Nej inte viktigt
Vet ej

24 Är det viktigt för dig att ha ett jobb med hög 
lön?
Ja 
Lite viktigt
Nej
Vet ej

25 Skulle du kunna tänka dig att studera vidare om man fick mer studielån under studietiden?
Ja 
Nej
Vet ej

26 Skulle du kunna tänka dig att studera vidare om det inte innebar att du var tvungen att
låna pengar?
Ja 
Nej 
Vet ej

27 Är det viktigt för dig att bo på samma ort som dina 
föräldrar?
Ja, mycket viktigt
Ja, det har betydelse, men är inte avgörande för mig
Nej

28 Är det viktigt för dig att bo på samma ort som dina 
syskon?
Ja, mycket viktigt
Ja, det har betydelse,men är inte avgörande för mig
Nej
Jag har inga syskon

29 Är det viktigt för dig att bo på samma ort som din pojk-/flickvän, om du har någon?
Ja, mycket viktigt
Ja, det har betydelse, men är inte avgörande för mig
Nej
Jag har ingen pojk-/flickvän

30 Är det viktigt för dig att bo på samma ort som dina kompisar?
Ja, mycket viktigt
Ja, det har betydelse, men är inte avgörande för mig
Nej
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31 Hur ser du på arbetsmarknaden i Luleå? Anser du att det finns jobb att få?
Ja
Ja,men inte tillräckligt
Nej 
Vet ej

Övriga synpunkter (skriv gärna om det var någon fråga du inte förstod i enkäten)
32 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tack för din medverkan, du har varit till stor hjälp för mig och min kommande uppsats.


