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Vägen till självförsörjning 
Om ungdomars skolgång och inträde i arbetslivet  
 
 
 
 
 
Socialt vuxenblivande innebär nya rättigheter och nya plikter. Ursprung-
liga kontrollformer förtvinar eller förpassas till en undanskymd plats och 
individen får större autonomi men också större ansvar för sina egna hand-
lingar. Socialt vuxenblivande består av flera aspekter: 

(1) övergång från ekonomiskt beroende till självförsörjning,  
(2) förskjutning av fokus för den primära gemenskapen från familjen 
och kamratgruppen till ett stadigt parförhållande vars sociala innebörd 
består av legitimerad sexuell aktivitet och biologisk reproduktion, 
(3) övergång från föräldrars hushåll till eget hushåll, något som sam-
manfaller med att föräldrarna förlorar kontrollen över sina barns var-
dag, 
(4) gradvist införskaffande av medborgerliga rättigheter och skyldig-
heter.  

Här ska jag inrikta mig på det första temat. Det fokuserar integrationspro-
cesser under ungdomars deltagande i utbildningssystemet och arbetslivet. 
De flesta människor ingår någon gång under sitt livslopp i båda dessa sy-
stem. Varaktigheten i deltagandet varierar däremot starkt. Att deltagande i 
dessa system inte är förbehållet några få utvalda utan är tillgängligt för de 
flesta innebär dock inte att positionerna inom dessa system eller dem 
emellan är utbytbara. En framgångsrik integration i utbildningssystemet 
och i arbetslivet innebär således att individen genom egna ansträngningar 
eller i samarbete med andra ökar sin kunskap och förbättrar sina färdig-
heter respektive omvandlar dem till varor eller tjänster och att denna verk-
samhet görs under reglerade former. Samtidigt innebär den också att indi-
viden ”finner sig till rätta” i den av skolans eller arbetslivets avdelningar 
hon hamnar i, även om denna position av henne själv eller andra betraktas 
som tillfällig och eller avviker från den position hon strävar att nå.  

Som en individ i ett organiserat system har den enskilde ett begränsat 
inflytande. Men individens väg genom utbildningssystemet fram till ar-
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betslivet inte är bestämd på förhand. Kvalificering i utbildningssystemet 
och inträde på arbetsmarknaden inbegriper en rad val. Valfrihet begränsas 
av sociala, psykiska (t ex anlag, självförtroende) och fysiska faktorer 
(handikapp). Denna artikel lyfter fram två typer av sociala hinder, näm-
ligen lagens regleringar och effekterna av en konkurrenssituation med ett 
begränsat utbud av eftertraktade resurser. De begränsningar av valfriheten 
som har sin grund i traditionsbundna normer och värderingar berörs där-
emot endast marginellt.1 I början av varje avsnitt förs analytiska resone-
mang som sedan konkretiseras genom det presenterade empiriska materi-
alet. Huvudfrågan gäller hur den förbättrade materiella standarden, ut-
byggnaden av utbildningssystemet och den dalande efterfrågan på arbets-
kraft har påverkat tonåringars möjligheter att bestämma över när och un-
der vilka former de ska övergå från ekonomiskt beroende till självstän-
dighet, vilken utbildning de får skaffa sig och vilket yrke de får utöva 
samt hur mycket fritid de får förfoga över.  

Den individuella variationen vad gäller tidpunkt för kvalificering till 
ekonomisk självförsörjning är stor, men antalet tonåringar som trätt in i 
arbetslivet har minskat sedan 60-talet. Ju äldre ungdomar blir desto fler av 
dem etablerar sig på arbetsmarknaden. Artikeln laborerar således med ett 
historiskt perspektiv i dubbel bemärkelse: livsloppsperspektivet bryts mot 
samhällsperspektivet. Den följer en tematisk och inte en kronologisk ord-
ning. Den börjar inte med yngre tonåringar för att övergå till de äldre, ej 
heller tar den avstamp i ett årtal och följer linjärt tiden framåt. I samtliga 
avsnitt riktas uppmärksamheten på perioden närmast före övergången från 
ekonomiskt beroende till självförsörjning, även om vissa utvikningar görs 
mot barndom och vuxenålder. 

Kvalificering till ekonomisk självförsörjning har flera aspekter. En av 
dem utgör temporär befrielse från försörjartvång.2 Möjligheten att välja 
sin sysselsättning och att fritt disponera sin tid utgör två andra aspekter. 

           
1 Flickors och pojkars starkt könsbundna yrkesval utgör ett av exempel på detta.  
2 I detta avseende skiljer sig det moderna samhället (där kvalificering av arbetskraft 
sker i en institutionaliserad form, avskild från produktion av förnödenheter) från 
traditionella samhällen, där kvalificeringen skedde i direkt anknytning till utföran-
det av uppgifter. En praktisk inövning av färdigheter ägde ofta rum under direkt 
ledning av en vuxen person som oavbrutet kunde kontrollera hur arbetsuppgifterna 
utfördes och utan dröjsmål korrigerade felen. I jordbrukar- och hantverkarhushåll 
ägde huvuddelen av inlärningsprocessen rum genom imitation. Imitationen under-
lättades av att produktionen var väl synlig. Den hade också en normativ innebörd: 
det förväntades nämligen inte att barnen skulle införa några innovationer i arbets-
processen.  
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Vid en analys av förändringar av ungdomars situation kan det vara fördel-
aktigt att särskilja dessa tre aspekter från varandra, så länge vi är med-
vetna om att flera av aspekterna ofta involveras samtidigt i ungdomars 
reella val och handlingar, vilket några exempel förtydligar.  

Heltidsstudier kan sålunda inte förenas med förvärvsarbete i den om-
fattningen att tonåringar blir självförsörjande, men de kan minska sitt 
ekonomiska beroende från föräldrarna genom att ta ett avlönat arbete vid 
sidan om sin skolgång. Undersökningar visar (se nedan) att lönearbete 
inte utgör något kontinuerligt inslag i gymnasieelevers liv. Visserligen 
förvärvsarbetar de flesta av dem under loven, men det är färre än varan-
nan elev som utför ett lönearbete parallellt med skolarbetet. 

Ekonomiskt beroende och möjlighet att välja sysselsättning kan också 
”vägas” mot varandra. För närvarande är t ex de flesta yrkesförberedande 
linjer 2-åriga medan högskoleförberedande linjer är 3-åriga. När individen 
överväger vilken av linjerna han eller hon ska välja kan detta extra år i 
skolan spela en viss roll. Eftersom valet av utbildningslinje starkt korrel-
erar med de avgångsbetyg ungdomar erhåller från grundskola utgör dock 
viljan att förkorta sitt ekonomiska beroende från föräldrarna förmodligen 
inte något starkt skäl för val av utbildningsinriktning. 

Önskan att få välja sin kommande sysselsättning kan inkräkta på indi-
videns nuvarande möjlighet att ha mycket tid till sitt förfogande. Den 
breda vägen för intagning till högskola går genom 3- och 4-åriga gymna-
sielinjer och höga avgångsbetyg från sista årskursen. Ungdomar som väl-
jer dessa linjer är betydligt hårdare belastade med hemläxor än de som 
väljer yrkesförberedande linjer. Studier på längre teoretiska linjer ger dels 
möjlighet att skjuta konkreta utbildningsval på framtiden, dels möjlighet 
att välja ur ett bredare spektrum av yrken än studier där yrkesspecialise-
ring sker på ett tidigt stadium. Med val av högre studier följer också andra 
belöningar, exempelvis högre inkomst och större utrymme att planera sina 
arbetsuppgifter.3 Detta kunde tolkas som att de ungdomar som följer 
teoretisk utbildning prioriterar möjligheten att välja sin sysselsättning, 
även om deras val gäller framtida och följaktligen osäkra förhållanden, 
framför att ha mycket tid till förfogande. Men det finns även andra tolk-

           
3 Inkomstnivån följer inte antalet utbildningsår. Genomsnittslöner för bibliotekarier 
och högskoleutbildade arbetsterapeuter är lägre än löner för gymnasieutbildade tek-
niker. Personer med lång högskoleutbildning har betydligt högre inkomst än de 
med kort högskoleutbildning. År 1989 uppgick inkomstskillnaden mellan dessa 
grupper till över 40 000 kr, vilket motsvarade skillnaden mellan personer med folk-
skoleutbildning och de med kort högskoleutbildning (Arbetskraftbarometer 1992). 
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ningsmöjligheter: valet av utbildningsinriktning är starkt avhängigt av 
tidigare prestationer, familjens förväntningar och kamratkretsens val.  

Alla tre aspekterna – temporär befrielse från försörjartvång, möjlighet 
att välja sin sysselsättning och möjlighet att fritt disponera sin tid – består 
både av kvantifierbara (ålder, tid, pengar) och svårligen kvantifierbara 
dimensioner (preferenser, intressen, normer, känslor). Survey-undersök-
ningar och intervjuer är lämpliga metoder att ta reda på om någon av 
dessa aspekter betraktas som ”överlägsen” de andra. Är man intresserad 
av att analysera dessa aspekters ”objektiva” styrkeförhållanden kan man 
undersöka om resurser från det ena området kan överföras till det andra 
för att öka valfriheten – exempelvis om försörjartvånget eller mängden tid 
till förfogande påverkar möjligheterna att välja sysselsättning.  

I vilka avseenden har ungdomars valfrihet vad gäller utbildning och 
etablering på arbetsmarknaden ökat och i vilka avseenden har den mins-
kat? Kan man entydigt hävda att ungdomar vunnit eller förlorat på de för-
ändringar som ägt rum i samhället under efterkrigstiden? Ett resonemang 
kring dessa frågor bör lämpligen spjälkas upp i följande moment: (1) Kan 
individer låta bli att välja eller tvingas de att göra sina val? (2) Har indivi-
der valfrihet eller tvingas de att anpassa sig efter andras val? (3) Vilka 
valalternativ står till buds? (4) Vilka vinster och vilka förluster är knutna 
till de gjorda valen? (5) Hur pass tillgänglig är informationen om valal-
ternativen? (6) Hur ödesdigra är de gjorda valen, kan de göras ogjorda?  

Analysen kompliceras ytterligare när man skjuter in ett sekventiellt 
moment. Ett val som görs vid en tidpunkt begränsar möjligheten att göra 
andra val, både i den stund då valet äger rum och senare. Och omvänt, när 
man en gång har valt, kan detta underlätta eller rentav framtvinga andra 
val. Val av yrkesinriktad gymnasielinje tvingar exempelvis fram en mö-
dosam komplettering av kunskap i de ämnen som saknades där i de fall då 
individen senare bestämmer sig för att söka till högskolan. Vetskap om 
sådana umbäranden och risker för misslyckande kan redan i ingångsske-
det avstyra beslutet. 

Utöver att belysa förändringar i ungdomars situation kan det empi-
riska material som presenteras i artikeln även användas för att visa vilka 
sociala förhållanden som alstrar valfrihet respektive bristande valmöjlig-
heter. Därför lämpar det sig också för att ringa in grupper med större re-
spektive mindre frihetsutrymme. Materialet möjliggör även en analys av 
ungdomskategorin i termer av standardisering, homogenisering och mar-
ginalisering av vissa av dess segment.  
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Om liberala och socialliberala rättigheter 
 
Temporär befrielse från försörjartvång, möjlighet att välja sysselsätt-
ning och möjlighet att disponera sin tid hör inte till den traditionella 
repertoaren av liberala rättigheter, vars utgångspunkt är att individen 
får göra allt så länge det inte inkräktar på andras frihet. Utgångspunk-
ten i denna idétradition är att det är härskarens (statens) makt, inte indi-
videns, som bör omgärdas med inskränkningar.4  

I ett samhälle där resurserna är mycket ojämnt fördelade är männi-
skors handlingsfrihet beskuren även om inga formella hinder förelig-
ger. Den som inte har råd att utbilda sig kan inte välja sin sysselsätt-
ning. Den vars inkomst knappt täcker mat- och boendekostnaderna har 
svårt att ta del av det kulturella utbud som finns. Den som har ett slit-
samt arbete kan inte njuta av sin fritid på grund av trötthet eller värk. 
Den ”vårdande” statens uppgift är att förebygga och motverka sådana 
missförhållanden. Ett sådant synsätt aktualiserar fördelningsprinciper 
och målkonflikter mellan olika grupper: det erkänner att en viss in-
skränkning av individers handlingsfrihet (att förfoga över hela sin in-
komst) kan vara berättigad i syfte att tillfredsställa andra individers 
grundläggande behov. Grundbulten i välfärdspolitiken är att en resurs-
omfördelning varken kan uppnås genom självreglerande (mark-
nads-)mekanismer eller genom frivilliga insatser från de privilegierade. 
Resursomfördelningen har inslag av tvång även när den (av majorite-
ten) uppfattas som legitim.  

Förlängt barnbidrag och en rad behovsprövade bidrag (exempelvis 
bostads-, rese- och inackorderingsbidrag) stärker familjens ekonomi 
under den tid som tonåringar utbildar sig och skapar därmed förutsätt-
ningar för att befria samtliga ungdomar, även de som kommer från 
ekonomiskt eftersatta hem, från tvånget att sörja för sitt uppehälle så 
fort skolplikten har upphört. Samma syfte har förlängd barnpension och 
bidragsförskott för de ungdomar som bor i ofullständiga familjer. För-
äldrars försörjningsplikt sträcker sig dock enbart fram till det att barnen 
avslutar sin gymnasieutbildning. 

Strävan att öka människors frihet att välja sysselsättning har kon-
kretiserats politiskt i bl a besluten om sammanhållen grundutbildning, 
           
4 Åsikts- och yttrandefrihet kan härledas från ståndpunkten att individen måste 
skyddas mot övergrepp från en härskare. Samma grund har lagstiftningen om rörel-
sefrihet och förbud mot att hålla människor fängslade utan rättegång (Barry 1989).  
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utbyggd gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Utbildning är av-
giftsfri. Penningbidrag och studielån ges i syfte att undanröja materiella 
hinder för dem som inte längre försörjs av sina föräldrar. Elevernas fri-
het att bestämma över sin konkreta utbildningsinriktning tillhör där-
emot inte de högt prioriterade välfärdsmålen. Antalet platser till olika 
gymnasielinjer bestäms inte efter antalet sökande utan förhandlas fram 
mellan skolmyndigheter och arbetsmarknadens partner. Efterfrågan på 
högskoleutbildning avgör heller inte hur många studieplatser som ställs 
till förfogande. De sökandes tidigare prestationer, och inte deras kon-
kreta ämnesintressen eller förmåga att tillgodogöra sig undervisnings-
material, utgör det främsta urvalskriteriet vid intagningen.5  

Kampen om rätten att disponera sin tid är karakteristisk för männi-
skor som tvingas sälja sin arbetskraft för att få medel att försörja sig. 
Denna kamp kanaliserades främst i kampen för arbetstidsförkortningar. 
Tillsammans med kampen för materiella standardförbättringar och 
ökad trygghet har den förts alltsedan fackföreningarnas tillblivelse. Ur-
sprungligen stred man under parollen: ”åtta timmars arbete, åtta tim-
mars vila, åtta timmars sömn”. Arbetarna vann denna kamp år 1919.6 
Sedan dess har samtliga arbetstidsförkortningar förlagts till den sam-
manhållna ledigheten (veckosluten och semestern). Den dagliga ar-
betstiden har däremot förblivit lika lång. Till mitten av 1950-talet 
gällde för de flesta anställda 48 timmars arbetsvecka. Då var skillnaden 
mellan dem som vistades i skolan och deras jämnåriga som gick ut i 
arbetslivet betydligt större än nu, när arbetsveckan uppgår till 40 tim-
mar. Men fortfarande har majoriteten av högstadie- och gymnasieung-
domarna kortare arbetstid än heltidsarbetande. (De ungdomar som äg-
nar en stor del av sin ”fritid” åt hemläxor kan däremot ha en större tids-
           
5 Under årens lopp ändrades antagningsreglerna både till gymnasieskolan och till 
högskolan och därmed förändrades också individens möjligheter att välja sin 
utbildning. Avgångsbetyget från grundskolan utgör ett mycket viktigt antagnings-
kriterium. Men det är inte det enda. Individen kan få extra poäng om hon eller han 
söker en utbildning där hennes/hans eget kön är kraftigt underrepresenterat och när 
hon/han på nytt söker samma utbildning. Högskoleprovet utgör en utväg för sö-
kande med mediokra betyg från gymnasieskolan eller för dem som saknar behörig-
het att söka in. Arbetslivserfarenhet underlättar för de äldre sökande att komma in 
till högskolan, fast värdet av denna merit har minskat på senare år.  
6 Att arbetstiden förkortades beror förvisso inte enbart på arbetarnas kampstyrka. 
Redan vid mitten på 1800-talet var vissa företagsledare inne på sådana tankar, 
”enär det är utrönt, att på 8 timmars forcerat arbete kan förbrukas en persons ar-
betsförmåga för hela dygnet, och att fabriker kunna med trenne arbetsskift mera 
fördelaktigt bedrivas” (Gårdlund 1942 s 310). 
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belastning än heltidsarbetande.) Förlängd skolvistelse har förkortat ar-
betstiden för majoriteten av ungdomarna och följaktligen bidragit till 
att deras frihetsutrymme har ökat. Men detta har skett enbart tack vare 
en förskjutning från en kategori (förvärvsarbetande) till en annan (ele-
ver). Förvärvsarbetande har gradvis tillkämpat sig arbetstidsförkort-
ningar: sedan 1938, då semesterlagen trädde i kraft, har den årliga ar-
betstiden för de anställda minskat med ca 500 timmar. Dagens skolung-
domar har ungefär samma arbetstidslängd som deras jämnåriga hade 
vid sekelskiftet.  

 
 

Om gränserna mellan barndom, ungdom och vuxet liv 
 
Fokuseras analysen på individens bidrag till sin egen eller andras för-
sörjning kan befolkningen indelas i ”självförsörjande” och ”icke själv-
försörjande”. Innehållet i övergången till självförsörjning är stabilt för 
männen men skiftar historiskt för kvinnornas del.7 Indelningen bygger 
som så många andra fasta kategoriseringar på tvivelaktiga antaganden 
om hur den sociala verkligheten är beskaffad. Den utgår nämligen från 
att det är möjligt att dra klara gränser mellan kategorierna och att skill-
nader inom de enskilda kategorierna alltid är mindre än skillnader dem 
emellan. På en mycket hög abstraktionsnivå kan sådana indelningar 
emellertid ha ett heuristiskt värde, exempelvis vid analysen av de so-
ciala konsekvenserna av att ungdomar i allt högre utsträckning tillhör 
en kategori som använder sig av samhällsresurser utan att skapa dem.  

Gränsdragningen mellan självförsörjande och icke självförsörjande 
blir problematisk när man konkretiserar analysen. Inskjuten mellan de 
båda kategorierna finns nämligen en kategori av individer som utför 
lönearbete eller på annat sätt bidrar till sin försörjning utan att vara fullt 
självförsörjande. Denna kategori, vilken inte kan karakteriseras med 
termerna ”antingen-eller” utan snarare med ”både-och”, är ytterst vä-
sentlig för analysen av ungdomars position i samhället. Det är just den 

           
7 Historiskt kan man iaktta starka variationer både i kategoriernas storlek och i dess 
sammansättning. Det mest diskuterade fallet gäller kvinnans förändrade ekonomis-
ka roll. Efter att som jordbrukarhustru ha deltagit i både produktion och omsorg/re-
produktion kom hon att som hemmafru mest att ägna sig åt det senare för att idag 
på nytt förena förvärvsarbete med arbete i eget hushåll. Hälften av de förvärvsarbe-
tande kvinnorna har numera ett lönearbete på deltid och kan därmed knappast för-
sörja sig på sin lön. 
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flytande, ej utkristalliserade övergången mellan icke självförsörjande 
och självförsörjande som utgör ett av ungdomens karakteristiska drag. 
Därför är det nödvändigt att införa en kategori som fångar denna ambi-
valens.  

Att öka antalet kategorier löser dock knappast problemet med 
gränsdragningen. Ska en timmes förvärvsarbete i veckan anses vara 
tillräckligt för att räkna individen till de ”partiellt självförsörjande”?8 
Ska förvärvsarbete utgöra ett tillräckligt villkor för kategoriseringen 
även om individen inte använder sina pengar för mat, husrum o dyl? 
Om man tar hänsyn till ställningen i den samhälleliga arbetsdelningen 
kan utträdet ur ungdomskategorin sägas äga rum samtidigt som indi-
viden blir självförsörjande. Men räcker detta för att fastställa gränsen 
på ett entydigt sätt? Ska den lön som motsvarar existensminimum vara 
vägledande eller ska jämförelser göras med andra förvärvsarbetande? 
Ska hänsyn tas till att innehållet i det som motsvarar existensminimum 
respektive skälig levnadsstandard är tidsbundet?  

Individen kan tillhöra kategorin partiellt självförsörjande av flera 
olika skäl: dels därför att hennes lön, även vid heltidsarbete, inte täcker 
kostnader för mat och husrum, dels därför att en annan verksamhet (ut-
bildning) tar merparten av individens tid, dels därför att etablerings-
kostnaderna är mycket höga och sist men inte minst till följd av etable-
ringshinder.9 Samtliga dessa faktorer kan bidra till att ungdomsperio-
den utsträcks i tiden.  

Självfallet har utbildningstidens förlängning lett till att ”den ge-
nomsnittlige” tonåringens inträde i arbetslivet infaller senare nu än för 
ett par decennier sedan. Detta empiriska faktum utgör dock inte något 
tillräckligt belägg för att ungdomsperioden skulle ha förlängts, ej heller 
kan det användas som (enda) belägg för att ungdomsperioden skulle ha 
skjutits upp i åldrarna, eftersom ett specifikt förhållande till varu- och 
tjänsteproduktion enbart fångar en aspekt av ungdomsperioden. Det 

           
8 Både i arbetskraftsundersökningarna och i de senaste folk- och bostadsräkning-
arna används en timmes förvärvsarbete under mätperioden som tillräckligt krite-
rium för att räkna individen till kategorin ”förvärvsarbetande”.  
9 Etableringskostnader utgör ett stort problem främst för egna företagare (jordbru-
kare, hantverkare samt en del akademiker) medan direkta etableringshinder tidigare 
huvudsakligen berörde gesäller och, efter skråsystemets upplösning, de yrken där 
kårandan varit mycket stark. Men även när direkta etableringshinder inte föreligger 
kan individer få etableringssvårigheter på grund av svag efterfrågan på arbetskraft 
med de kunskaper som individen ifråga besitter eller därför att hon eller han endast 
erbjuds tillfälliga arbeten.  
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finns inget kausalt förhållande mellan utbildningstidens förlängning 
och ungdomsperiodens andra aspekter, såsom konsumtionsmönster, 
relation till reproduktionen och deltagande i det offentliga livet. Kate-
gorins gränser kan problematiseras också när man begränsar sig till en 
aspekt av ungdomsperioden.  

Tesen att ungdomstiden infaller senare nu än för några decennier 
sedan, d v s att barndomstiden har förlängts, försvaras av dem som vid 
definitionen av gränserna mellan olika livsfaser inriktar sig på tonår-
ingars huvudsakliga sysselsättning (skolvistelse). Utbildningen tar för 
de allra flesta tonåringar merparten av deras tid och hindrar dem att bli 
självförsörjande. Icke desto mindre har majoriteten av dem någon in-
komstgivande sysselsättning åtminstone under en del av året (se 
nedan). Tar man hänsyn till tonåringarnas partiella deltagande i de lö-
nearbetandes skara bortfaller möjligheten att sätta likhetstecken mellan 
förlängd skolvistelse och ungdomstidens förskjutning i åldrarna. I stäl-
let kommer gränsen att löpa mellan dem som helt saknar förvärvsarbete 
och dem som utför ett sådant. Därmed frikopplas gränsdragningen från 
institutionella indelningar. För samhällsplanerare är detta sätt att reso-
nera besvärande eftersom det tvingar dem att tränga bakom de admi-
nistrativa lösningarna. Avsätter tonåringarnas förvärvsarbete inga spår i 
deras skolprestationer blir denna gränsdragning ointressant för pedago-
ger. Påverkas inte tonåringar av de lågkvalificerade arbeten de utför 
som bisyssla i riktning mot en instrumentell inställning till allt kom-
mande lönearbete blir gränsdragningen inte heller intressant för deras 
blivande arbetsgivare.10  

Ungdomsforskare bör dock sträva efter att nyansera synsättet på 
ungdomsperioden. Inriktar man sig enbart på tonåringarnas ekonomis-
ka beroende och bortser från att de ofta tjänar egna pengar och får an-
svaret att hushålla med en del av det som de får av föräldrarna gör man 
sig skyldig till en infantilisering av denna åldersgrupp. Kategorins mar-
ginella bidrag till produktion av varor och tjänster ska lyftas fram som 
en av orsakerna till dess ringa inflytande i samhället. Men om tonåring-
ar under sin skoltid inte haft chansen att bygga upp beredskap att hante-

           
10 Av unga arbetare (16-29 år) tycker ca en tredjedel att ”förtjänsten är det enda 
som betyder något”, vilket uttrycker det som kallas för ”instrumentell inställning 
till arbete”. Bland lägre tjänstemän var andelen som tyckte likadant något lägre, ca 
en fjärdedel. Bland tjänstemän på mellannivå och bland högre tjänstemän var det 
däremot knappast en på tio som uttryckte samma åsikt (LO-medlemmar i välfärden 
1990). 
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ra ekonomiskt ansvar, hur förklarar man då att majoriteten av dem kla-
rar sin ekonomiska självständighet när de flyttar från föräldrahemmet?  

Ett annat sätt att analysera gränsen mellan barndom och ungdom 
vore att tränga bortom de gemensamma institutionella ramarna för 
gymnasieskolan och utgå från vad tonåringarna verkligen sysslar med 
där. Inlärning av konkreta yrkesfärdigheter och praktik inom yrket tar 
en stor del av den schemalagda undervisningstiden för studerande på 
yrkesförberedande linjer, medan teoretiska kunskaper som förbereder 
för nästa utbildningsstadium samt erövrande av det kulturella arvet 
överväger på längre teoretiska gymnasielinjer. Den ursprungliga upp-
delningen vad gäller tiden för inträde i arbetslivet bibehålls således 
inom gymnasieskolans ramar, fast gränserna suddas ut till följd dels av 
att det på yrkesförberedande linjer även förekommer inslag av teore-
tiska ämnen och dels av att undervisning i konkret yrkeskunskap och 
färdighetsträning sker såväl utanför som vid de egentliga arbetsplat-
serna.  

Ojämlikheten vad gäller kvalifikationsinnehåll döljs också av en 
jämlikhet vad gäller avsaknad av ekonomisk ersättning för den arbets-
insats som tonåringar utför i skolan. Skillnaden mellan kvalificering 
inom skolan och på arbetsplatsen består bl a av att eleverna har större 
frihet att bestämma sin anspråksnivå än vad lärlingar har. Skolan har 
betydligt svårare att göra sig kvitt vissa besvärliga elever än arbetsgi-
vare som tar ungdomar i lära. Lärlingar ingår i ett åldersintegrerat kol-
lektiv där de, i kraft av att vara yngre än de andra, men även därför att 
de inte är fullärda, intar en bottenplats i hierarkin. Eleverna tillbringar 
det mesta av sin tid i åldershomogena grupper. Ålder förlorar därmed 
sin betydelse som grund för en hierarkisk ordning dem emellan.  

Ungdomslönerna utgör ett handfast bevis på att åldern utgör en av 
de indelningsgrunder som splittrar arbetskraften. Samma arbetsinsats, 
utförd av lika kvalificerade individer, belönas olika när individerna är 
olika gamla.11 Kampen för att lönen skulle beräknas efter arbetsuppgif-
           
11 År 1989 uppgick genomsnittsinkomsten för helårs- och heltidsförvärvsarbetande 
arbetare i åldern 16 – 24 år till 118 500 (män) och 101 000 (kvinnor). Samtliga hel-
tidsarbetande LO-medlemmarna tjänade då 145 000 (män) och 118 000 (kvinnor) 
(LO-medlemmar i välfärden 1990). Siffrorna visar att inkomstojämlikheten är be-
tydligt större bland män än bland kvinnor. Dessutom visar de att den negativa sär-
behandlingen av kvinnor vad materiella förmåner beträffar börjar mycket tidigt. Ut-
bildningsmeriterna för unga män och kvinnor är helt jämförbara. De allra flesta har 
inte hunnit skaffa sig några barn. Därmed kan ett eventuellt avbrott i förvärvskarri-
ären inte användas som skäl till kvinnornas lägre löner.  
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ternas svårighetsgrad och de kvalifikationer som ansågs nödvändiga för 
arbetets utförande men inte efter personliga karakteristika (kön och ål-
der) resulterade i att löneskillnaderna stadigt krympte under flera de-
cennier i rad. Processen har dock avstannat under 1980-talet. Ökar ung-
domslönerna fortare än levnadskostnaderna bör tonåringarna ha möjlig-
het att lämna ungdomskategorin snabbare. Gäller det omvända, dröjer 
de sig kvar i ungdomskategorin. Tillgången till lönearbete med avtals-
enlig lön utgör en självklar förutsättning för att detta samband ska 
gälla.  

En stor del av dagens tonåringar kan inte försörja sig på sin lön, 
eftersom lönearbete inte utgör deras huvudsysselsättning. Därmed har 
inträdet i vuxenkategorin senarelagts i takt med att utbildningstiden har 
förlängts. Detta gäller utan tvekan för de senaste decennierna, då skill-
naden mellan vuxen- och ungdomslönerna varit relativ liten.12  

Men hur förhöll det sig med de tonåringar som trädde in i arbetsli-
vet före år 1960, då diskrepansen mellan ungdoms- och vuxenlöner 
fortfarande var mycket stor?13 Kunde de försörja sig på sin heltidslön? 
           
12 I ett ännu kortare perspektiv (de senaste två åren) gäller att ungdomar som får 
praktikplatser inte kan försörja sig själva när de bor ensamma och inte får hjälp från 
föräldrarna även om de utför ett heltidsarbete. Praktikplatser kan erbjudas till ar-
betslösa ungdomar mellan 16 och 24 år. Lönen varierar efter åldern men ligger 
väsentligt lägre än de avtalsenliga lönerna. Den beräknas varken efter prestation 
eller efter praktikantens formella meriter utan enbart efter anställningsform och 
ålder. Kostnaderna för ungdomars arbetslöshet hålls på detta sätt nere och därmed 
kan fler arbetslösa få sysselsättning. Staten subventionerar arbetsgivare som får 
tillskott av arbetskraft utan att behöva förbinda sig att anställa praktikanten när 
praktikperioden går ut. Eftersom praktikplatser inte är jämställda med reguljära 
anställningar får praktikanten inte ansöka om medlemskap i någon fackförening 
och kan därför inte räkna med att få arbetslöshetsersättning efter praktiktidens slut 
ifall hon/han inte lyckas finna något annat arbete. Åldern utgör ett nödvändigt men 
inte tillräckligt villkor för särbehandling. De ungdomar som lyckas få reguljärt ar-
bete på den öppna marknaden får både avtalsenliga löner och alla andra förmåner 
som tillfaller övriga anställda. Särbehandlingen av ungdomar som inte lyckats 
skaffa sig ett arbete på den öppna marknaden påbörjades vid ingången till 1980-
talet då rätten att få beredskapsarbete avskaffades. Sedan dess har de regler som 
gäller åtgärder mot ungdomsarbetslöshet ändrats flera gånger. Det gemensamma i 
reglerna är att ersättningen minskat gradvis samtidigt som åldersgränsen för särbe-
handlingens upphörande förskjutits uppåt. I offentlig statistik räknas de som är 
mellan 16 och 24 år som ”ungdomar”. Praktikplatsen kan tilldelas en individ fram 
till dess hon/han passerar den administrativa gränsen för ungdomskategorin. Kom-
mer nästa djupa lågkonjunktur att spränga denna gräns? 
13 Springpojkar avlönades efter ålder: de yngsta (14-15 år) fick vid mitten av 1940-
talet en fjärdedel av den lön som vuxna arbetare fick, beräknat på att pojkarna lyc-
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Uppgifter från 1947 gör gällande att ca var femte 17-åring då tjänade 
under 100 kr i månaden. Genomsnittssumman som samtliga tonåringar 
betalade för mat och husrum uppgick till drygt 100 kr. Följaktligen 
kunde endast fyra av fem 17-åringar försörja sig på sin lön. Uppgifter 
för yngre tonåringar saknas i undersökningen (Ungdomen möter sam-
hället 1951). 

Att de stod för kostnaderna för mat och husrum innebar inte att des-
sa tonåringar kunde klara att leva på egen hand. Deras jämförelsevis 
låga kostnader för mat och logi ska ses mot bakgrund av att majoriteten 
av dem fortfarande bodde i föräldrahemmet och att drygt hälften delade 
rum med någon annan. Deltagande i ursprungsfamiljens eller arbets-
givarens hushåll var därmed en förutsättning för deras materiella själv-
ständighet. 1930-talets låga löner och höga arbetslöshet, som drabbade 
tonåringar särskilt hårt, bidrog till att utträdet ur ungdomskategorin in-
föll långt upp i åldrarna.14 Detta gällde däremot inte inträdet i 
ungdomskategorin. Majoriteten av tonåringarna började förvärvsarbeta 
tidigt. Därmed fick de en längre ungdomsperiod än de som trädde in i 
kategorin under större delen av efterkrigsperioden.  

Utbildningens längd utgör ett formellt hinder för att individen ska 
kunna bli självförsörjande. Men utträdet ur ungdomskategorin hänger 
inte enbart samman med utbildningens längd utan beror också på hur 
svårt det är att etablera sig som självförsörjande. Eftersom dessa två 
faktorer inte löper parallellt med varandra kan man knappast tala om 
någon trend att utträdet ur ungdomskategorin senarelagts. Självfallet 
gäller resonemanget som fördes ovan enbart en aspekt av övergången 
mellan barndom, ungdom och vuxet liv, nämligen den som lyfter fram 
graden av självförsörjning. Gränsdragningar avseende tonåringars posi-
tion i konsumtion och reproduktion överlappar endast delvis de gräns-
dragningar som utgår från deras ställning i varu- och tjänsteproduktio-
nen. Mönstret skulle kompliceras ytterligare om man tog hänsyn till de 
biologiska, psykologiska och kulturella aspekterna av övergången 
mellan olika livsfaser. Tesen om ungdomsperiodens förlängning blir 
           
kades skaffa ett arbete 50 veckor om året. Springpojkar som var 16-17 år gamla 
fick ca en tredjedel av en vuxen mans lön. Som industrianställda tjänade minder-
åriga något bättre, men ändå mindre än hälften av en vuxen manslön (Statistisk 
årsbok 1946). Tillförlitliga uppgifter om minderåriga flickors inkomster saknas i 
offentlig statistik. 
14 Under tiden 1926-30 inkom det till den offentliga arbetsförmedlingen ca 2,6 an-
sökningar för varje ledig plats. Under tiden 1931-35 var antalet 7,4 (Statistisk års-
bok 1936 s 234). Ca en fjärdedel av alla lediganmälda platser gällde husligt arbete.  
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exempelvis betydligt mindre problematisk om analysen utgår från den 
kulturella sfären i stället för den ekonomiska.  

Övergången både från icke självförsörjande till partiellt självförsör-
jande och därifrån till självförsörjande kan men behöver inte vara irre-
versibel. En gymnasiestuderande kan förlora (avstå från) sitt tillfälliga 
lönearbete, liksom en heltidsarbetande kan förlora sitt fasta jobb och i 
stället erbjudas en deltidssysselsättning. Eller också väljer hon/han en 
lösare anknytning till arbetsmarknaden i samband med vidareutbild-
ning. Till följd av införande av lättnader för vuxenstuderande har in-
dividen större valfrihet vad gäller att gå från självförsörjande till parti-
ellt eller icke självförsörjande. Kan man då säga att dessa vuxna träder 
tillbaka in i ungdomskategorin?  

I andra avseenden har däremot valfriheten minskat. Under 1980-
talet gick det inte längre för en ensamstående att försörja sig på kort 
deltid (högst 50%), vilket var möjligt under två föregående decennier-
na. Det berodde dels på uteblivna lönehöjningar (Gustafsson 1987), 
dels på bostadssaneringar som lett till att bostäder med mycket låga 
hyror gradvis har försvunnit. Båda dessa exempel visar att ungdoms-
kategorin och kategorin partiellt självförsörjande endast delvis över-
lappar varandra. 

Övergångsriktningen mellan icke självförsörjande, partiellt själv-
försörjande och självförsörjande kan vara mer eller mindre fastlåst. 
Graden av determinering på denna punkt utgör en dimension i vilken 
ungdomsperioden kan analyseras. En annan gäller tempot i övergång-
arna. Utträdet ur ungdomskategorin kan ske abrupt, när individen får 
ett fast arbete direkt efter avslutad skolgång. Men det kan också pågå 
under en längre tid, som när individen varvar mellan arbete och utbild-
ning eller mellan perioder med intensivt arbete och längre ledighet.15  

God efterfrågan på arbetskraft underlättar dylika val. Ett fritt och 
rörligt system för växlingar mellan kategorierna gör både den snabba 
och den långsamma vägen tillgänglig för alla individer, oberoende av 
deras sociala karakteristika och av när de bestämmer sig för att byta sin 
position. En individ kan frivilligt välja den långsamma övergången 
mellan ungdom och vuxet liv, men hon kan också tvingas att välja den. 
De konkreta lösningarna kan variera i båda fallen. Vid sidan om de 
ovan nämnda alternativen kan individen välja att förena deltidsarbete 
med någon fritidsverksamhet. Det kan bli en utväg för dem som inte 
           
15 De som väljer deltidsarbete för att kunna ägna sig åt omsorg om barn och hushåll 
tillhör inte denna kategori. 
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kan eller vill försörja sig på sin hobby. En utdragen övergång mellan 
ungdom och vuxet liv är påtvingad då individen enbart erbjuds tillfäl-
liga arbeten och därmed förlorar möjligheten att planera sin egen eko-
nomi. Antalet individer inom denna kategori brukar öka under perioder 
med bristande efterfrågan på arbetskraft.  

 
 

Temporär befrielse från försörjartvång 
 
När individen för första gången skriver under ett anställningskontrakt 
utför hon en symbolisk handling som markerar övergången från en pe-
riod av ekonomiskt beroende av föräldrarna till en period av beroen-
deställning gentemot arbetsgivaren. Det finns ingen lagstadgad rätt till 
arbete. Däremot omfattas alla mellan 18 och 65 år som anses vara ka-
pabla att utföra ett lönearbete av försörjningsplikten.16 I samband med 
att arbetstvånget (den s k lösdriverilagen) har upphört att gälla har för-
sörjningsplikten avkriminaliserats och ersatts av ett ekonomiskt 
tvång.17 Välfärdssamhället innebär materiell trygghet. Sjukdom, funk-
tionsnedsättningar, olycksfall eller arbetslöshet leder inte längre till 
ekonomisk misär. Men det ekonomiska tvånget att sörja för sitt eget 
och sina minderåriga barns välstånd är inte avskaffat. Välfärdsförmå-
nerna omfattar inte människor som anses vara kapabla att försörja sig 
själva men saknar vilja eller beredskap att förvärvsarbeta.18 Trots den-
na inskränkning accepteras inte välfärdssamhällets trygghetsnät som en 

           
16 Åldersgränsen kan flyttas fram tills individen fullföljer sin gymnasieutbildning. 
17 Lösdriverilagen från 1885 gällde fram till 1950. Lagen var främst riktad mot 
”luffare”, d v s människor som saknade fast bostad, samt mot personer som förde 
ett ”ur ordnings- och sedlighetssynpunkt störande liv”. ”Den som av polisen an-
hålles för lösdriveri, blir för första gången varnad men kan sedan av länsstyrelsen 
dömas till intagande å tvångsanstalt. Interneringstiden är minst en månad och högst 
ett, i vissa fall tre år. Efter frigivningen står den dömde någon tid under polisupp-
sikt” (Elmér 1950/1958 s 311). Män som dömdes till tvångsanstalt sysselsattes med 
stenbrott, kvinnor fick arbeta i spinnhuset. En hård regim rådde på dessa anstalter. 
Arbetet var tungt och ofta hälsovådligt, kosten undermålig. Tvångsanstalten skulle 
ju tjäna som ett avskräckande exempel för dem som inte ville anpassa sig till löne-
arbetets ok. 
18 Socialbidrag är det sista skyddet i välfärdsnätet när alla andra förmåner (arbets-
löshetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning) uteblir, men utbetalas ändå inte 
ovillkorligt. Aktivt arbetssökande och beredskap att acceptera heltidsarbete krävs, 
och även för att få arbetslöshetsersättning fordras en beredskap att ta ett anvisat 
arbete.  
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oantastlig, självklar rättighet. Dess kritiker hävdar ideligen att ”arbets-
motivationen” försvinner så fort de direkta incitamenten för arbete (det 
ekonomiska tvånget) tas bort eller luckras upp, d v s att människor låter 
bli att arbeta så fort de får chansen.19 

Det förutsättningslösa valet mellan förvärvsarbete och icke-för-
värvsarbete är förbehållet två ytterst små grupper av Sveriges befolk-
ning: de som kan försörja sig på avkastningen från sitt lösa kapital i 
form av räntor, aktier, värdepapper, obligationer o dyl samt de som har 
rätt till pension men ändå ägnar sig åt en inkomstgivande syssla.20 För 
andra existerar inte ett sådant fritt val, vilket inte betyder att alla 
tvingas förvärvsarbeta för att överleva. Försörjning genom andras arbe-
te utgör i vissa fall ett socialt accepterat alternativ till försörjning ge-
nom eget arbete. Dessa två alternativ är naturligtvis inte vattentätt av-
gränsade från varandra utan förekommer i en rad mellanformer. Trans-
fereringar mellan förvärvsarbetande, partiellt förvärvsarbetande och 
icke-förvärvsarbetande äger rum både inom samma hushåll (mellan 
makar, föräldrar och barn) och mellan olika hushåll.21 

För den del av befolkningen som står utanför arbetsmarknaden är 
valet mellan förvärvsarbete och icke-förvärvsarbete inte heller fritt. I 
familjer med hög grad av självhushållning utgör barnens arbetskraft en 
begärlig avlastning för andra hushållsmedlemmar. I familjer som sak-
nar egna produktionsmedel är barnen en ekonomisk belastning. Levde 
familjen under ekonomiskt knappa villkor lejdes förr barnens arbets-
kraft bort. Staten försökte skydda de yngsta barnen från fysiskt ned-

           
19 Senast användes dessa argument för att legitimera nedskärningar i sjukförsäk-
ringen (införande av karensdagar) och minskad ersättning till arbetslösa. 
20 Den kraftiga ökningen av befolkningens samlade förmögenhet under de senaste 
decennierna har inte ökat andelen rentierer, vilket kan förklaras av att huvuddelen av 
de privata förmögenheterna består av fastigheter och annat fast kapital. Enligt folk- 
och bostadsräkningen 1990 förvärvsarbetade 10 procent av de som var mellan 65 och 
74 år (”Evalvering av FOB 90. Sysselsättningsdata och utbildningsdata” 1993). 
21 I båda fallen kan överföringar ta form av privata överenskommelser eller vara 
påbjudna av lagen. I den nu gällande familjelagen stadgas det inte om makarnas 
ömsesidiga försörjarplikt eller om barnens plikt gentemot föräldrarna. Fram till 
1950-talet förhöll det sig annorlunda. ”Försörjningsplikt föreligger mellan föräldrar 
och barn inbördes och mellan äkta makar inbördes. […] Äkta makar är försörj-
ningspliktiga även gentemot makens barn utom äktenskap eller i ett tidigare gifte. 
Den försörjningsplikt, som föräldrar har mot minderåriga barn och som en man har 
mot sin hustru, kallas ovillkorlig, vilket innebär att fattigvårdsstyrelsen kan låta 
intaga försörjaren på arbetshem, om han inte gör vad han kan för att uppfylla sin 
försörjningsplikt” (Elmér 1950/1958 s 244). 
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brytande arbete, dels genom införande av skolplikten, dels genom di-
rekta förbud. Lagstadgat förbud mot barnarbete kom dock först på 
1880-talet, fyra decennier efter lagen om obligatorisk skolgång.22 La-
gen innehöll också många kryphål. Både arbete inom jordbruket och 
som hemhjälp var undantagna från regleringar. Olsson (1980 s 109) 
konstaterar – efter att ha undersökt antalet minderåriga i förhållande till 
samtliga anställda i tobaks-, tändsticks och glastillverkningen, d v s i de 
industrigrenar där andelen barnarbetare var relativt störst vid mitten av 
1800-talet – att nedgången av barnarbetet påbörjades innan barnarbets-
kommittén kom med sitt lagförslag. Nya tekniska lösningar som inför-
des i dessa fabriker visade sig vara mer ekonomiskt lönsamma än bar-
nens arbetskraft, trots deras extremt låga löner. Den tillkomna lagen 
sanktionerade snarast ett redan gällande status quo.  

Fram till 1931 kunde barnen användas till arbete utanför den egna 
familjen tidigast det år de fyllde 12 år. Mellan år 1931 och 1949 låg 
gränsen vid 13 år. År 1950 höjdes den på nytt, till 14 år. Höjningen av 
åldersgränsen sammanföll i stort med utvidgningen av skolplikten. 

 
För att få arbeta inom industri (även byggnadsarbete), hantverk, skogsbruk el-
ler samfärdsel eller inom hotell-, restaurang- och kaférörelse måste man, även 
om folkskolan endast är sjuårig, fylla minst 15 år under kalenderåret. Det är 
huvudsakligen i handels- eller kontorsarbete eller som springpojke, som en 13-
14- åring kan få arbeta. (Elmér 1950/1958 s 88-89) 

 
Den separata arbetsmarknaden för barn som tidigt tvingades börja tjäna 
sitt uppehälle konserverades av lagstiftningen. Begränsningen av anta-
let sektorer där minderåriga kunde söka sin utkomst motiverades med 
hänsyn till deras hälsa. Utöver förteckningen över arbeten som minder-
åriga inte fick utföra fanns särskilda bestämmelser om arbetstidens 
längd och om nattvila. Alla minderåriga fick ha en arbetsbok försedd 
med läkarintyg. Intyget måste förnyas en gång om året. En läkare 
skulle intyga att den minderåriges hälsa inte utgjorde ett hinder för det 
arbete hon eller han sökte. De särskilda bestämmelserna för minder-
årigas arbete och det begränsade urvalet av yrken som de kunde söka 
sig till gjorde det lättare för arbetsgivaren att motivera deras låga löner.  

Sedan 1960-talet gäller 9-årig skolplikt, något som i princip ute-
stänger alla grundskoleelever från arbetsmarknaden. De enda arbeten 
           
22 Enligt denna förbjöds allt fabriks- och hantverksarbete för barn under 12 år och 
begränsades till 6 timmar per dag för barn mellan 12 och 14 år. Personer mellan 14 
och 18 år tilläts arbeta 10 timmar per dag (Olsson 1980 s 108).  
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som står dessa tonåringar till buds är tillfälliga arbeten under lov eller 
på helger och kvällar. De senaste två decenniernas svårigheter att finna 
ett lönearbete för ungdomar som saknar gymnasieutbildning leder i 
praktiken till att de flesta tonåringar är utestängda från arbetsmarkna-
den fram tills dess de gått ut gymnasieskolan.  

Utöver de ungdomar som är tvungna att uppfylla vissa ingångsvill-
kor innan de får söka ett arbete är det endast utomnordiska invandrare 
som måste göra detta. De är tvungna att ha ett arbetstillstånd, medan 
alla återstående befolkningskategorier obehindrat själva kan söka ett 
lönearbete. 

Staten har övertagit försörjningsplikten för två kategorier av vuxna, 
arbetskapabla individer: de som för tillfället inte har något lönearbete 
samt värnpliktiga.23 Under vissa förutsättningar kan plikten att försörja 
sig skjutas på framtiden. Vill en individ som passerat 20-årsgränsen 
fortsätta att utbilda sig och därmed uppskjuta sitt inträde i lönearbetar-
nas skara, eller avbryta sin försörjarkarriär, kan hon ta studielån och 
därigenom inteckna en del av sin kommande inkomst.24 

För närvarande förvärvsarbetar omkring 90 procent av befolk-
ningen i åldern 20-64 år.25 Både bland de äldre och bland de yngre är 
andelen förvärvsarbetande betydligt lägre. De yngre och de äldre styrs 
bort från lönearbete. För de äldres del gäller främst ekonomiska incita-
ment medan de yngre hindras att förvärvsarbeta då merparten av deras 
tid är intecknad av utbildning eller värnplikt.26 Arbetslösheten, som i 

           
23 Deras försörjning tryggas dock endast temporärt och varar så länge de befinner sig 
i den specifika situationen. Värnpliktigas försörjning tryggas under militärutbildning-
en därför att denna utbildning bedöms bidra till landets försvarsstyrka. De som inte 
finner något lönearbete samtidigt som de uppfyller krav på tidigare arbete (utbild-
ning) och tillhör arbetslöshetskassan har rätt till understöd under högst 300 dagar.  
24 Åldersgränsen gäller dem som studerar på gymnasienivå. Däremot finns det 
ingen nedre gräns för att få studiemedel för dem som läser vid högskolan. Studie-
medlets bidragsdel kan betraktas som statens investering i högkvalificerad arbets-
kraft. 
25 År 1985 förvärvsarbetade 82 procent av kvinnorna och 90 procent av männen. 
Räknar man bort de som är mellan 60 och 64 år, där andelen förvärvsarbetande 
uppgår till knappt 50 procent, höjs siffran ytterligare med några procentenheter 
(Kvinno- och mansvärlden 1986). 
26 De äldres (liksom förtids- och sjukpensionärers) ekonomiska förmåner är knutna 
till deras inkomst. Dessutom sambeskattas inkomsten med pensionen.  
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den yngsta gruppen är betydligt högre än bland den övriga befolk-
ningen, utgör ytterligare ett hinder.27  

Motsatsen till förvärvsarbete kan vara oavlönat arbete men också 
arbetslöshet. Det finns numera mycket få friska vuxna som aldrig har 
förvärvsarbetat, och få som aldrig har utfört obetalt arbete. Erfarenhe-
terna av arbetslöshet är inte lika spridda. Av Vogels undersökningar av 
svenska folkets levnadsförhållanden framgår att ungefär var femte ar-
betare och hälften så många tjänstemän på mellan- och högre nivå 
1984/85 hade erfarenhet av arbetslöshet (Vogel 1987a s 156). Frågorna 
gällde retrospektivt enbart för en period på fem år. Därför förefaller det 
troligt att det är betydligt fler som någon gång under sitt yrkesverk-
samma liv har varit arbetslösa. Icke desto mindre utgör arbetslösheten 
knappast någon gemensam erfarenhet för hela den vuxna befolkningen. 
För att samtliga skulle beröras av arbetslösheten, som under perioden 
1950-1990 pendlade mellan 1,5 och 3,5 procent, borde den rotera 
slumpmässigt i hela befolkningen.28 Som det framgår av den ovan cite-

           
27 Här syftas det både på den öppna arbetslösheten och på den totala andelen ung-
domar som varken studerar eller har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Un-
der lågkonjunkturen i början av 1980-talet nådde den öppna arbetslösheten bland 
16-19-åringar drygt 10 procent. Samma år (1982) var 6 procent av dem mellan 20 
och 24 år och 3 procent av samtliga förvärvsarbetande arbetslösa. År 1984 halvera-
des arbetslösheten bland 16-19 år i jämförelse med siffran för 1982, men det inne-
bär knappast att dessa ungdomar fick bättre utsikter på arbetsmarknaden. Skillna-
den förklaras av införandet av ungdomsplatser som gav sysselsättning åt de 17-år-
ingar som annars skulle gått arbetslösa. Hösten 1984 fick ca 15 000 17-åringar 
ungdomsplats (Gymnasieskolan hösten 1984 1984). Arbetslösa 18- och 19-åringar 
fick i början av 1984 rätt att få ett arbete enligt ungdomslagen. Lönen gällde enligt 
kollektivt avtal men anställningen löpte endast under fyra timmar/dag. I genomsnitt 
fick det året 31 000 ungdomar arbete enligt ungdomslagen (Statistisk årsbok 1990). 
En tillfällig förbättring av ungdomars utsikter på arbetsmarknaden under senare 
delen av 1980-talet förbyttes sedan raskt i en lavinartad ökning av den öppna ar-
betslösheten. I december 1988 var 2,5 procent av ungdomarna i åldern 16-24 år 
arbetslösa. I december 1992 uppgick motsvarande andel till 12,5 procent (Arbets-
kraftsundersökningen i december 1992 1992). Under februari 1993 var drygt 70 
000 ungdomar i åldern 16-24 år öppet arbetslösa. Dessutom hade drygt 90 000 en 
praktikplats, d v s ett arbete som låg utanför den öppna arbetsmarknaden. 
28 Varje gång en individ anmäler sig till arbetsförmedlingen och är beredd att utan 
dröjsmål skriva under ett anställningskontrakt räknas hon eller han som ett nytt fall. 
Därmed kan helt olika förhållanden döljas bakom identiska årsmedeltal av 
arbetslösheten: (1) samma individer kan ”vandra” mellan tillfälliga arbeten och 
arbetslöshet flera gånger under ett och samma år; (2) ett litet antal människor med 
mycket långa arbetslöshetsperioder kan ”fylla ut” en stor del av arbetslöshetens 
”kvot”; (3) många individer kan vara arbetslösa en kort engångsperiod. Följande 
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rade undersökningen, är detta antagande föga sannolikt; vissa befolk-
ningsgrupper berörs betydligt oftare än andra. Erfarenheten av arbets-
lösheten är mer utspridd bland de yngre än bland de äldre, fast det är 
inte individens ålder utan tiden för hennes inträde på arbetsmarknaden 
som förklarar detta. En tredjedel av de arbetare och lägre tjänstemän i 
åldern 16-29 år som intervjuades 1986/87 hade någon gång under en 
femårsperiod varit arbetslösa. Bland samtliga anställda var andelen som 
haft denna erfarenhet knappt hälften så stor (LO-medlemmar i välfär-
den 1990 s 160).  

Även om erfarenheten av att vara arbetslös så småningom kan spri-
das till en majoritet av unga människor förvandlas den inte till någon 
kollektiv erfarenhet. Till skillnad från elever och anställda saknar de 
arbetslösa en förankring i någon grupp där medlemmarna agerar till-
sammans. Som utanförstående tvingas de i stället att agera som en-
skilda individer. Kategorins storlek och dess sammansättning är dock 
inte helt oväsentlig. Så länge den huvudsakligen bestod av personer 
med någon sorts ”handikapp” (lågutbildade, glesbygdsinvånare, miss-
brukare, invandrare) kunde sökandet efter orsakerna till arbetslösheten 
och därmed efter lämpliga åtgärder för att häva den inriktas på att 
stärka resurserna hos varje enskild individ eller en avgränsad kategori 
av individer. När kategorin till stora delar består av gymnasieutbildade 
stadsbor vilkas enda urskiljbara problem är att de utexaminerades under 
en lågkonjunktur, kan tolkningar av marginaliseringens orsaker inte 
splittras i en mängd delförklaringar. Följaktligen träder samhällets 
strukturella problem fram som förklaring till arbetsbristen.  

Vetskap om att många befinner sig i samma belägenhet gör situa-
tionen lättare att uthärda, även om den – kanske just därför – kan före-
falla hopplös. Delar man samma öde med många andra behöver inte 
orsaken till den egna arbetslösheten föras tillbaka till någon brist hos en 
själv. Fast det psykologiska stödet är inte den enda ”vinsten” av att ar-
betslösheten berör många på samma gång. Är man flera i samma situ-
ation kan man göra saker tillsammans (Willis 1990). Är det få som är 
arbetslösa blir däremot den som inte har ett förvärvsarbete utlämnad åt 
           
jämförelse åskådliggör de stora skillnaderna mellan det totala antalet arbetslösa och 
årsgenomsnittet. År 1970 uppgick det totala antalet arbetslösa till 282 000 medan 
årsgenomsnittet var 59 000; år 1980 var motsvarande siffror 310 000 respektive 86 
000. Vissa år blir dock skillnaden betydligt mindre. Som exempel kan nämnas att 
år 1971 uppgick det totala antalet arbetslösa till 300 000 och den genomsnittliga till 
101 000 (Axelsson, Löfgren & Nilsson 1983 s 135 och Kvinnor och män på ar-
betsmarknaden 1986 s 29). 
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sig själv. De flesta andra befinner sig ju antingen i skolan eller på sin 
arbetsplats. Motsvarande sociala isolering kan upplevas av skiftarbetare 
och dem som stannar hemma med sina små barn. 

Arbetslöshet utgör en motsats till förvärvsarbete – båda inbegriper 
tvång fast på skilda sätt. I det ena fallet vill individen arbeta men får 
inte, medan hon i det andra fallet inte får avstå från att arbeta. Skillna-
den ligger bl a i att arbetslöshet är begränsad i tiden, vilket inte är fallet 
med förvärvsarbete. Lyckas den arbetslöse få en anställning som inte är 
av typen beredskapsarbete, avförs hon från registret över arbetslösa. 
Misslyckas hon under en längre period blir hon föremål för en rad ar-
betsanpassade åtgärder, exempelvis arbetsmarknadsutbildning. Hjälper 
inte det heller, kan hon beredas skyddat arbete eller förtidspensioneras. 
Så även när arbetslösheten utgör ett återkommande inslag i individens 
förvärvskarriär kan den inte bli ett permanent tillstånd.  

När individen befrias från försörjartvång ökar hennes frihet. I den-
na bemärkelse är dagens ungdomar friare än de som förr var tvungna 
att bidra till sin försörjning så fort det fanns avsättning för deras arbets-
kraft.29 Tidigare generationer av ungdomar hade sällan möjlighet att bli 
försörjda av familjen långt upp i tonåren. Denna möjlighet var förbe-
hållen de söner och döttrar från välbärgade familjer som studerade vi-
dare. För dagens tonåringar utgör detta inte något privilegium utan en 
självklarhet. Fast de väljer inte att bli försörjda av sina föräldrar: något 
annat alternativ utöver fortsatt utbildning står dem knappast till buds.30 
Då skolarbete inte kan förenas med ett reguljärt lönearbete, och då nå-
gon penningersättning för denna arbetsinsats som bekant inte utgår, är 
de tvungna att förlita sig på att någon annan ska sörja för deras lev-
nadsomkostnader. Det är inte ungdomarna som tvingar föräldrarna att 
stå för deras försörjning, utan staten. Med en viss tidseftersläpning har 
           
29 Produktionen av förnödenheter i ett jordbrukarsamhälle var arbetsintensiv. Bar-
nens arbetskraft togs i anspråk så fort de ansågs vara kapabla att utföra enklare 
sysslor. Deras ansvarsområde utökades gradvis, i takt med deras förvärvade kom-
petens. Gårdens storlek och avkastning, hushållets sammansättning och ordnings-
följden i syskonskaran förklarar en stor del av variationerna mellan olika produk-
tionsenheter vad gäller utnyttjande av barnens arbetskraft. Åldern då stadsbarnen 
började tjäna sitt uppehälle varierade efter familjens ekonomiska status.  
30 År 1976 hade 20 procent av 16-åringarna och 35 procent av 17-åringarna ett för-
värvsarbete på den öppna arbetsmarknaden. År 1985 låg motsvarande siffror på 5 
och 15 procent av en årskull. Det året fanns dubbelt så många 16-åringar som haft 
ungdomsplats än som hade ett arbete på den öppna marknaden (Från skola till ar-
bete 1987 s 47). Påpekas bör att efterfrågan på arbetskraft var god under båda mät-
ningstillfällena men att den tydligen inte omfattade de yngsta arbetssökande. 
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försörjarplikten gentemot barnen förlängts i takt med utbildningens 
förlängning, och gäller nu fram till fullföljd gymnasieutbildning. Ut-
bildningssystemet omfattar näst intill alla mellan 6 och 17 år. Den be-
kostas av samtliga skattebetalare, oberoende om de har barn i denna ål-
der eller ej. Förädlingen av arbetskraften har således socialiserats. Men 
det är de enskilda föräldrarna som ska ombesörja dess överlevnad.31 

 
Utbildningsexpansionen 
 
Den undervisning i bibelläsning som ägde rum i hemmet inleddes i 
Sverige på 1600-talet. Kyrkliga myndigheter följde det lutherska kravet 
att ”varje individ skulle med egna ögon ta del av Guds ord” (Sandin 
1986 s 16). Husförhöret användes för att kontrollera att påbudet efter-
följdes. Enligt Sandin råder det delade meningar om hur pass god läs-
färdigheten bland befolkningen var innan den obligatoriska skolan in-
fördes 1842, och vilka syften som låg bakom denna reform. Var läs-
kunskapen god, som en del forskare hävdar, kan införandet av skolob-
ligatoriet tolkas som en markering från statsmaktens sida att föräldrar-
nas rätt att disponera barnens arbetskraft inte var obegränsad.32 Sandin 
citerar också exempel som visar att skolundervisningen användes i di-
sciplinerande syfte, för att avhålla barnen från gatorna. Officiellt moti-
verades införandet av skolobligatoriet med ett behov att höja befolk-
ningens kunskapsnivå och ge temporärt skydd från kroppsligt arbete åt 
de yngsta. Samtliga dessa argument har återkommit i debatten i sam-
band med den förlängning av utbildningstiden som ägt rum under de 
senaste decennierna.  

Skoltiden har förlängts radikalt för de allra flesta tonåringar under 
loppet av de senaste femtio åren.33 År 1940 avslutade majoriteten av 
           
31 Föräldrarna delar den dagliga omsorgen om barnen först med förskolans perso-
nal, senare med skolans och fritidshemmets. Dessutom får barnfamiljerna olika 
(både generella och behovsprövade) ekonomiska bidrag. För familjer med två för-
värvsarbetande vuxna understiger det sammanlagda bidragsbeloppet hälften av den 
summa som Konsumentverket anser ge en skälig levnadsstandard för en tonåring. 
(I beräkningen ingår inte kostnader för skolvistelse eller avgiftsfri läkar- och tand-
vård.) 
32 ”Skollagstiftningen förefaller i mycket svara mot ett intresse att skärpa kontrol-
len över de familjer som inte skickade sina barn till skolan. […] Det var avvikarna 
man ville få till skolorna” (Sandin 1986 s 260f). 
33 De 3 procenten av en årskull tonåringar som i början av 1940-talet tog studenten 
hade lika lång utbildningstid som de av dagens tonåringar vilka befinner sig i en 
motsvarande skolform, men de senares andel är mer än tio gånger så stor som då. 
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barnen sin skolgång det år de fyllde 14 år. Endast var tredje utbildade 
sig vidare. Tio år senare fortsatte hälften av alla 14-åringar och en fjär-
dedel av 15-åringarna att gå i skola. Vid ingången till 1960-talet deltog 
över 80 procent av alla 14-åringar och ungefär hälften av 15- och 16-
åringarna i utbildningen. Mot slutet av detta decennium blev 9-årig 
grundskoleutbildning obligatorisk för alla. Samtidigt fortsatte allt fler 
tonåringar att utbilda sig: över 70 procent av 16-åringarna och drygt 
hälften av 17-åringarna läste vidare vid någon av påbyggnadsskolorna 
(Murray 1988). 

Införandet av en obligatorisk 9-årig utbildning kan främst tolkas 
som ett politiskt grundat beslut. Förhållandena på arbetsmarknaden var 
knappast avgörande. När skolreformen utestängde samtliga 14- och 15-
åringar från att söka sig ut i arbetslivet rådde det en påtaglig brist på ar-
betskraft.34 Även om bristen var kännbar på de flesta områdena, var 
den störst vad gäller högkvalificerad arbetskraft. De tonåringar som 
fortsatte sin utbildning på gymnasium, fackskola eller yrkesskola hade 
därför goda utsikter att efter avslutad utbildning kunna välja mellan 
olika arbeten. Riskerna med att skjuta upp inträdet på arbetsmarknaden 
föreföll inte vara särskilt stora: det rådde god efterfrågan på arbetskraft 
även i lågkonjunkturerna och efterfrågan varade över flera konjunktur-
cykler. Ett stabilt högt utbud av lediganmälda arbeten ingav tryggheten 
att man alltid kunde finna ett arbete, i varje fall om man var beredd att 
flytta eller omskola sig. Detta bidrog förmodligen till att vidareutbild-
ningen inte var snävt marknadsanpassad.35 Förbättrade levnadsvillkor 
för hela befolkningen och ökad anställningstrygghet gav föräldrarna 
förutsättningar att avstå från tonårsbarns ekonomiska bidrag till ett 
gemensamt hushåll. Båda faktorerna parade med fortsatt utbyggnad av 
olika former av påbyggnadsskolor resulterade i att fler och fler fortsatte 
att läsa vidare. 

           
34 Bristen på arbetskraft mildrades dock dels genom att en del anställda inom jord-
bruket sökte sig till industri och andra näringar, dels genom invandring. Under 
1965 fanns det per månad i genomsnitt 54 000 lediga platser anmälda till arbetsför-
medlingar och 44 000 arbetslösa. I lågkonjunkturen 1971-72 fanns endast drygt 30 
000 lediga platser på över 100 000 arbetslösa. Proportionen förbättrades visserligen 
vid högkonjunkturen 1975, men även då var antalet lediganmälda platser, 50 000, 
lägre än antalet arbetslösa som uppgick till 67 000 (Furåker 1976 s 61). 
35 Tydligast kan detta observeras för universitetsstuderande. Den filosofiska 
fakulteten svarade under 1960-talet för merparten av ökningen av studerandeanta-
let. 
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Förlängd obligatorisk utbildning lyfte bort en del av tonåringarna 
från arbetsmarknaden. Ökad tillströmning till frivilliga utbildningsfor-
mer tog hand om en del andra. Bägge faktorerna bidrog till att bibehålla 
efterfrågan på arbetskraft trots att extremt stora ungdomskullar kom i 
arbetsför ålder på 1960-talet jämfört med decenniet dessförinnan. Till-
strömningen av tonåringar till gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan 
hade ökat, men fortfarande fanns det en ansenlig mängd ungdomar som 
sökte sig ut i arbetslivet direkt efter avslutad grundskoleutbildning. Ef-
tersom utsikterna att få ett lönearbete var gynnsamma för båda dessa 
grupper, hade tonåringarna på 1960-talet ett reellt val mellan fortsatt 
utbildning och förvärvsarbete. 

Mellan 1960 och 1970 halverades antalet tonåringar i arbetslivet, 
vilket berodde på minskade ungdomskullar och ökad andel ungdomar i 
utbildning.36 Fr o m 1970-talet försämrades utsikterna att få lönearbete, 
i synnerhet för dem som saknade utbildning utöver grundskola. Ju färre 
som sökte sig ut i arbetslivet direkt efter avslutad obligatorisk utbild-
ning, desto svårare blev det paradoxalt nog för dem att få ett varaktigt 
fotfäste på den öppna arbetsmarknaden.37 Svårigheterna för de yngsta 
lågutbildade arbetssökandena att få ett lönearbete blev först synliga för 
flickorna. Men deras problem på arbetsmarknaden utgjorde snarare ett 
särfall än ett generellt mönster. Då arbetslösheten bland de yngsta 
flickorna sköt i höjden var efterfrågan på arbetskraft mycket stark i de 
expanderande kvinnodominerade yrkena (i synnerhet vård- och om-
sorgsyrkena). Men för att få tillträde till dessa yrken krävdes fyllda 18 
år. Därmed fick inte de yngre flickorna arbeta där.  

Från mitten av 1970-talet och fram till nu, med undantag för den 
ekonomiska boomen åren 1986-1989, hade de årskullar som lämnade 
grundskolan endast ett formellt val mellan att fortsätta att utbilda sig 
och att söka sig ut i arbetslivet. I början av 1980-talet beskars deras val-
möjligheter ytterligare: tonåringar utan gymnasieutbildning fråntogs 
den rätt till beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning som alla 
           
36 År 1960 förvärvsarbetade drygt 300 000 av 16-19-åringarna. Tio år därefter har 
antalet minskat till 172 000 (Hörte 1979). 
37 Bland 20-24-åringar, d v s i den åldersgrupp där de flesta haft några år på sig att 
skaffa arbetslivserfarenhet och där arbetslösheten inte dolts av en rad särriktade åt-
gärder, har arbetslösheten bland grundskoleutbildade hela tiden varit högre än ar-
betslösheten bland gymnasieutbildade. Under perioden 1971-74 uppgick den till 
5,0 procent i den förra och 3,6 procent i den senare gruppen. Under perioden 1983-
86 uppgick motsvarande siffror till 10,4 och 5,7 procent (Från skola till arbete 
1987). 
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övriga arbetssökande har. Dessa ungdomar kan inte heller räkna med 
att få hjälp från arbetsförmedlingen när de söker ett förvärvsarbete, och 
utsikterna att finna ett arbete på den öppna arbetsmarknaden på egen 
hand är knappast lysande för denna grupp. Därför styrs de flesta av 
dem tillbaka till utbildningen. De som avstår från att söka till gymna-
sium och de som inte alls kommer in eller som inte kommer in på sitt 
förstahandsval har ofta dåliga avgångsbetyg från grundskolan och en 
därmed sammanhängande bristande motivation att fortsätta sin skol-
gång. Även om de är intresserade av ett konkret yrke och motiverade 
att skaffa sig erforderliga kunskaper för det har de begränsade möjlig-
heter att skaffa de formella meriter som krävs. När de anvisas en utbild-
ning är det främst fråga om de gymnasielinjer där det finns överskott på 
platser, d v s utbildningar som andra ungdomar har ratat. Ju fler av en 
årskull ungdomar som har gymnasiebetyg, desto större risk att de öv-
riga kommer att betraktas som en ”ofullbordad” arbetskraft, av både 
arbetsgivare och myndigheter. Avsaknaden av en formell merit som är 
tillgänglig för de flesta andra i samma åldersgrupp utgör ett tydligt 
tecken på att individen i fråga inte har kapacitet (vilja) att anpassa sig 
efter de krav som anskaffande av en dylik merit kräver (men är ingen 
garanti för att individen har kompetens och förmåga att utföra det sökta 
arbetet). Ungdomar som saknar formella meriter kan inte heller som de 
äldre sökande kompensera denna brist med arbetslivserfarenhet och 
yrkesträning. 

När gymnasieskolan har absorberat majoriteten av tonåringarna har 
utbildningsexpansionen mattats av något. Under 1980-talet har det en-
dast skett smärre justeringar av andelen elever i årskullarna. Barn till 
arbetare spjärnade längst emot att låta sig inordnas i gymnasiesystemet. 
Därför är det också deras andel som ökat mest bland gymnasiestude-
rande på 1980-talet i förhållande till det föregående decenniet. För när-
varande studerar nästan 90 procent av 16- och 17-åringarna och ca 
hälften av 18-åringarna. Utbildningen på en stor del av de yrkesförbe-
redande linjerna är fortfarande 2-årig, vilket förklarar diskrepansen 
mellan antalet 17- och 18-åringar som utbildar sig. På försök har en del 
av dessa linjer förlängts till tre år. Byggs denna utbildningsform ut, 
ökar naturligtvis andelen 18-åringar i utbildningen ytterligare.38 Men 

           
38 Skolåret 1992/93 erbjöds alla 18- och 19-åringar som enbart hade 2-årig gymna-
sieutbildning att komplettera det med ytterligare ett års utbildning. Drygt 10 000 
tonåringar har utnyttjat denna möjlighet. En förlängd gymnasial utbildning utgör 
den i särklass billigaste åtgärden för att minska den öppna arbetslösheten eftersom 
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för att utsträcka tonåringars utbildningstid utöver 18-årsgränsen vore 
det nödvändigt att införa nya former av postgymnasial utbildning eller 
att utöka antalet högskoleplatser. 

Förlängd utbildning har resulterat i att skillnaden i utbildningstid 
mellan olika tonårsgrupper har minskat från fem till ett år.39 Även skill-
naden i den totala utbildningslängden mellan olika kohorter har mins-
kat, fast sett i ett livsloppsperspektiv blir den proportionella utjäm-
ningen blygsammare. Slutbetyg från gymnasieskolan markerar en av-
slutning av utbildningstiden för en majoritet, medan det för en ca en 
fjärdedel av en ålderskohort enbart utgör en anhalt på vägen till vida-
reutbildning. Formellt har individer stor frihet beträffande när under sitt 
livslopp de skaffar sig utbildningsmeriter. Både för staten och för den 
som utbildar sig är det ekonomiskt fördelaktigt att den formella utbild-
ningen infaller under ungdomsåren.40 Nedanstående tabell åskådliggör 
att de flesta följer en ekonomisk kalkyl vid anskaffandet av formella 
meriter. Utbildningsexpansionen har därmed indirekt lett till en stark 
diskrepans mellan olika åldersgrupper i fråga om formell utbildning. 

 
Tabell 1. 
Högsta utbildning bland olika befolkningsgrupper år 1989/90 (procent).  

Åldrar (år) 20-24 35-44 55-64 75-84 
Förgymnasial utbildning 13 21 48 71 
Högst 2-årigt gymnasium 46 35 28 17 
Gymnasium, längre än 2 år 17 13 9 4 
Eftergymnasial utbildning* 24 32 15 7 

*Siffrorna för den yngsta gruppen är preliminära eftersom deras utbildningstid inte 
är avslutad. 
Källa: Utbildning och uppväxtförhållanden (1992 s 12). 

Utbildningsexpansionen har två faser. Under den första, frivilliga, fasen 
strömmade tjänstemannabarnen och de högpresterande arbetarbarnen in 
till påbyggnadsutbildning. Deras valfrihet begränsades av antalet ut-

           
de tonåringar som går utbildningen antingen försörjs av sina föräldrar eller tvingas 
ta studiemedel för att bekosta sitt uppehälle. Staten får enbart kostnader för att till-
handahålla utbildningen. För de arbetslösa som anvisas utbildning av arbetsför-
medlingen utgår däremot kontanta bidrag.  
39 Folkskoleutbildningen avslutades oftast vid 14-årsåldern, medan studentexamen 
i regel avlades vid 19-årsåldern. 
40 Det gäller både försörjningskostnaderna och den tid i arbetslivet då utbildningen 
kan utnyttjas. 

127 



MAGDALENA CZAPLICKA 

bildningsplatser på gymnasiet. Skillnaden vad gäller antalet sökande 
mellan barn från olika sociala grupper pekar på att även familjens ma-
teriella villkor och normativa förväntningar begränsade tonåringars fri-
het att välja mellan fortsatt skolgång och inträde i arbetslivet. Under 
den andra fasen existerar knappast någon valfrihet mellan fortsätt ut-
bildning och förvärvsarbete; det är enbart valen innanför utbildningssy-
stemets ramar som står öppna.  

Därmed har dagens tonåringar betydligt snävare valutrymme mel-
lan ekonomiskt beroende och självständighet än vad som tidigare var 
fallet. I förhållande till andra befolkningsgrupper är valmöjligheterna 
både snävare och vidare: tonåringar har knappast någon chans att välja 
mellan utbildning och arbete men de befrias från försörjartvång med 
lagens stöd, medan de vuxna har större frihet att välja mellan utbild-
ning och förvärvsarbete. Men de vuxna kan inte förvänta sig att andra 
ska stå för deras levnadsomkostnader. Nio av tio tonåringar finner sig i 
att deras utbildning inte är avslutad i och med skolobligatoriets upphö-
rande, och fortsätter till gymnasieskola. Därmed har kategorins lev-
nadsvillkor standardiserats både vad gäller ekonomiska ramar och bo-
endeförhållanden. De allra flesta gymnasiestuderande bor i föräldra-
hemmet. Den ursprungliga familjens struktur och materiella villkor är 
avgörande för deras vardag. Kategorin diversifieras inbördes. Vardags-
rutinerna måste anpassas efter skolans tider och krav. Den organiserade 
tiden i skolan är ungefär densamma för alla gymnasiestuderande – en 
faktor som bidrar till standardisering. Den delvis organiserade tiden för 
läxläsning hemma varierar däremot väsentligt beroende på vilken ut-
bildningsinriktning eleverna väljer.41 Detsamma gäller deras arbets-
miljö. Valet av utbildningsinriktning samvarierar starkt med elevernas 
skolprestationer, social bakgrund och kön. Någon homogenisering av 
tonårskategorin är därmed inte aktuell.  

           
41 Läxförhör sätter ramar för friheten vad gäller planering av läxläsning. Eleven har 
en viss frihet att bestämma när på dygnet hon/han ska ägna sig åt denna syssla. En-
ligt en undersökning som genomfördes av författaren kring årsskiftet 1990/91 i ett 
riksrepresentativt urval av 17-åringar ägnade 52 procent av flickorna och 44 pro-
cent av de pojkar som studerat på längre teoretiska linjer mer än sex timmar i 
veckan åt att läsa läxor hemma. Motsvarande läxläsningstid använde 20 procent av 
de flickor som studerade på yrkesförberedande linjer och 8 procent av pojkarna. 
(Materialet till undersökningen insamlades genom en postenkät som sändes till 
2.000 individer. Urvalet drogs ur totalbefolkningsregistret. Formuläret innehöll 
först och främst frågor om politiska attityder. Slutrapporten kommer att publiceras 
under hösten 1993.)  
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Andelen barn till arbetare som fortsatt till gymnasieskolan har hela 
tiden varit lägre än i övriga sociala skikt. Skillnaden har krympt i takt 
med det allt mer prekära läget på arbetsmarknaden. Statliga bestäm-
melser om att ungdomar utan gymnasieutbildning inte hade rätt att få 
beredskapsarbete bidrog också till detta. Arbetssökande tonåringar utan 
gymnasieutbildning är ytterst sällsynta, men detta gör dem trots sam-
bandet mellan utbud och efterfrågan inte mer eftertraktade. Det finns 
nämligen gott om fullvärdiga substitut: dels arbetssökande tonåringar 
med gymnasieutbildning, dels under lågkonjunkturer arbetslösa vuxna. 
Fortfarande definieras ungdomars problem att få förvärvsarbete som 
utbildningsproblem, genom att en skarp gräns dras mellan dem som har 
och dem som saknar gymnasieutbildning. Men de allra flesta tonåringar 
som idag går arbetslösa eller har en praktikplats kan visa ett intyg från 
avslutat gymnasium. Intyget räcker dock inte till för att öppna porten 
till ett förvärvsarbete på den öppna arbetsmarknaden. Allt färre tonår-
ingar befinner sig ute i det reguljära arbetslivet. De har där utkonkurre-
rats av andra, om än inte helt. I december 1992, mitt under den djupa 
lågkonjunkturen, hade en av fyra tonåringar (16-19 år) ett arbete på det 
öppna arbetsmarknaden, förutom de med praktikplatser (Arbetskrafts-
undersökningen i december 1992 1992). Cirka hälften av de 90 000 
tonåringar som då var sysselsatta hade ett fast arbete. Tonåringars ar-
betskapacitet efterfrågas främst som en ersättning för den reguljära ar-
betsstyrkan då den är ledig (semester, kvällar). Den fyller också luck-
orna då arbetsgivare tillfälligt behöver förstärkning av arbetsstyrkan 
(exempelvis inom handel och post under jultider). Tonåringars arbets-
kraft efterfrågas också för arbeten som är av så pass begränsad omfatt-
ning att de inte räcker för självförsörjning (exempelvis reklamutbär-
ning, städning eller garderobvakt). Vissa företag har också specialiserat 
sig på att anställa unga personer. Det beror bl a på att ungdomars löner 
är lägre än vuxnas och att det är svårt att under flera år klara det höga 
arbetstempo som råder på dessa företag. Ibland kan det också vara del 
av en strategi för att skapa en speciell företagsimage, som i många 
hamburgerrestauranger.  

 
Förvärvsarbete som bisyssla 
 
De allra flesta gymnasiestuderande ungdomar får sina första arbetslivs-
erfarenheter genom att ta tillfälliga arbeten under terminer och ferier. 
Dessa arbeten ger dem en viss arbetslivserfarenhet och insyn i de soci-
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ala spelregler som råder i arbetslivet, men knappast någon större yr-
kesträning. De erfarenheter som ungdomar får under sina tillfälliga ar-
beten utgör, vid sidan om prao och praktikperioder (som dock är förbe-
hållna studerande på de yrkesförberedande linjerna), deras enda direkt-
kontakt med arbetslivet, om man bortser från situationer där ungdo-
marna uppträder som klienter.  

I sin vardag konsumerar ungdomar produkter som endast i ringa 
grad förädlas i familjen. Inblick i hur dessa produkter framställs fås 
främst från TV-program. Den egna erfarenheten av produktion av 
bruksföremål är synnerligen begränsad. De är avskurna från produk-
tionen av råvaror, insatsvaror och tjänster genom att denna nästan ute-
slutande utförs på basis av lönekontrakt. Föräldrarnas roll som produ-
center och löntagare framgår klarast för dem genom arbetets effekter, t 
ex genom de pengar de får eller samtal om penningbrist. De märker 
också hur föräldrarna stressar för att hinna i tid och ser deras trötthet 
efter en arbetsdag eller deras upprymdhet när något positivt har inträf-
fat.42 Substantiell åtskillnad mellan arbete och fritid samt rumslig 
separation mellan arbetsplatser och bostadsområden har som konse-
kvens att många ungdomar får en mycket fragmentarisk bild av vad 
deras föräldrar och andra vuxna sysslar med under större delen av sin 
vakna tid. 

I jordbrukarsamhällen hade penningekonomin en marginell roll. 
För sina arbetsinsatser fick ungdomarna fri kost och logi och endast en 
mindre summa pengar för kläder och andra utgifter. Kapitalismen 
trängde tillbaka självhushållningen till förmån för en penningberoende 
ekonomi. Redan förskolebarn får numera ett visst begrepp om pengar 
och t o m pengar för egna utgifter. I regel kräver inte föräldrarna några 
motprestationer för sina penninggåvor. Barnen invaggas i tron att man 
har rätt att disponera pengar. 

Majoriteten av alla ungdomar vistas i utbildningsinstitutioner under 
minst 11 år. Förlängd försörjarplikt för föräldrarna ger barnen en för-
längd materiell trygghet. Denna grundtrygghet är intimt sammankopp-
lad med ekonomiskt beroende. Beroendet är dock inte totalt. Stude-
rande ungdomar åtnjuter en viss ekonomisk självständighet samtidigt 
som de även har ett visst ekonomiskt ansvar. De flesta av dem får 
disponera studiestödet och/eller får kontanta bidrag från sina föräldrar. 
Inom ramen för de erhållna summorna kan ungdomarna själva bestäm-
           
42 Situationen för barn till egna företagare är annorlunda i detta avseende. Dessa 
ungdomar kan också kontinuerligt delta i föräldrarnas arbete.  
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ma över fördelningen mellan olika utgiftsposter, vilket kan förklara fö-
rekomsten av stora variationer i ungdomars konsumtionsprofiler. Fri-
heten är knappast ovillkorlig utan den är omgärdad av förbehållet att 
klädinköp och utgifter för nöjen helt eller delvis ska bekostas av ung-
domarna själva (Czaplicka & Ekerwald 1986).  

Studiestödet utbetalas av staten. Det är också staten som bestämmer 
över när och hur mycket beloppet ska höjas/sänkas. Följaktligen påver-
kar staten, om än indirekt, nivån på de gymnasiestuderandes egen kon-
sumtion. Studiestödet utgör en bråkdel av den summa pengar som ung-
domarna skulle kunna få i fall de hade ett lönearbete på heltid. Detta 
kan utgöra en frestelse till studieavbrott, fast enbart vid högkonjunktur. 
Vid lågkonjunktur finns det många arbetssökande till varje lediganmält 
arbetstillfälle. Då eftertraktas även lågbetalda, enformiga, fysiskt be-
tungande och psykiskt stressande arbeten i en bullrig eller på något an-
nat sätt hälsovådlig miljö. Vuxna arbetslösa har på grund av sin tidigare 
anknytning till arbetsmarknaden företräde framför de ungdomar som 
saknar sådant. Frestelsen att avbryta utbildningen får då ge vika för 
”verklighetens järnhårda lag”.  

Finns det efterfrågan på tillfällig arbetskraft på de orter där ungdo-
marna bor eller studerar, kan de öka sitt konsumtionsutrymme genom 
att ta ett lönearbete under sin skolgång.43 Priset för större ekonomiskt 
svängrum är minskad fritid. Något direkt ekonomiskt tvång existerar 
inte: valet står ju inte mellan att helt sakna pengar för egna utgifter och 
att skaffa sig en avlönad bisyssla. Men även om valet vid ingångsske-
det avgörs av den enskildes preferenser kan det så småningom för-
vandlas till ett ”yttre” tvång, då hon eller han fått dyrbara vanor som 
inte ryms inom de ekonomiska ramar man har förhandlat sig till med 
föräldrarna. Av min tidigare nämnda undersökning (se not 41) framgår 
att drygt fyra av tio gymnasiestuderande 17-åringar 1990/91 hade något 
lönearbete under sin skolgång. Betyder detta att resten av ungdomarna 
nöjde sig med de pengar de fick eller att de prioriterade sin fritid högre 
än det eventuella penningtillskottet?  

Något entydigt mönster vad gäller sambandet mellan ungdomars 
socioekonomiska situation (mätt med faders yrke) och tillfälligt arbete 
förekommer inte i mina data. Inte heller familjens struktur, d v s antalet 

           
43 Under gymnasieutbildningstiden är tonåringars flexibilitet begränsad i både tid 
och rum. Eftersom de försörjs av sina föräldrar kan de knappast flytta till en annan 
ort utan dessas medgivande. Skoltiderna är avgörande för när de kan förvärvsar-
beta.  
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hemmavarande barn och antalet förvärvsarbetande, kunde kopplas till 
ungdomars eget förvärvsarbete. De som bodde med båda föräldrarna 
förvärvsarbetade i ungefär samma utsträckning som de som bodde med 
en ensamstående förälder. Varken ungdomars utbildningsinriktning 
eller den tid de brukade avsätta för att läsa läxor samvarierade med de-
ras förvärvsintensitet. Denna totala frihet från allt vad sociala förkla-
ringsmönster heter måste dock ses mot bakgrund att ungdomarna inte 
behöver bekymra sig om att pengarna ska räcka till mat och bostad 
samt att de pengar de får från föräldrarna täcker deras ”basbehov” vad 
nöjen beträffar. Vid en undersökning i Gävle fann vi att den summa 
pengar ungdomarna disponerade för egna utgifter (egen inkomst un-
dantagen) inte var relaterad till familjens materiella situation (Czap-
licka & Ekerwald 1986). Denna jämlikhet mellan ungdomarna belas-
tade naturligtvis deras föräldrar olika mycket. Möjligen utgör det fak-
tum att studiebidragsbeloppet är detsamma för alla ungdomar ett inci-
tament för att låta dem tro att de har rätt att få disponera lika mycket 
pengar som sina kompisar. Oberoende av hur bräcklig empirisk grund 
utsagan vilar på är argumenten att ”alla gör så” eller ”alla har det” ett 
av de mest användbara i förhandlingarna mellan barn och föräldrar. 
Möjligen utgör denna finansiella jämlikhet ett resultat av olika värde-
ringar som avspeglas i föräldrars uppfostringspraktik. Familjer med 
bättre ekonomiskt standard uppmanar till sparsamhet och långsiktiga 
satsningar medan familjer med sämre ekonomisk standard vill skänka 
sina barn en uppväxtperiod fri från penningbekymmer. Någonstans 
halvvägs träffas dessa disparata bevekelsegrunder.44 Det är inte förvå-
nande att beslutet om att skaffa sig en extra inkomst (enligt min under-
sökning från 1990) är oavhängigt av familjens socioekonomiska ka-
rakteristika.  

Trots att ungdomars betalda bisyssla tog relativt lite av deras tid i 
anspråk och trots att de utförde lågt betalda arbeten, gav det extra pen-
ningtillskottet dem en möjlighet att konsumera (och/eller spara) betyd-
ligt mer än de ungdomar som inte förvärvsarbetade under sin skolgång. 
Färre än var tionde av de icke-arbetande gymnasisterna och drygt 40% 
av dem som arbetade mer än 20 timmar i månaden hade över 1000 kr 
för egna utgifter. Ökat penningutrymme höjde anspråksnivån. Eller var 
det kanske uppdämda behov som tvingande fram beslutet att söka ett 
lönearbete? Oberoende av vilket som var orsak och vilket som var ver-
           
44 Detta bygger på jämförelser mellan genomsnittliga siffror. Inom varje kategori 
förekommer rätt stora skillnader i hur mycket pengar ungdomarna disponerar. 
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kan, var det lika många som uppgav att de upplevde penningbrist, vare 
sig de arbetade extra eller ej.  

Så gott som samtliga ungdomar arbetade mindre än 80 timmar per 
månad. Därför missade de alla sociala förmåner som tillfaller andra 
anställda. Eftersom de i regel arbetade i ett annat yrke än de utbildades 
för gav inte heller dessa extra arbeten dem någon yrkesträning. Inte 
heller gav det möjlighet att gå med i en fackförening eller rätt till ar-
betslöshetsersättning. Följaktligen bidrog de tillfälliga arbeten som 
gymnasiestuderande utförde under sin skolgång knappast till att ge dem 
några komparativa fördelar i jämförelse med dem som inte arbetat. Ett 
förbehåll måste dock göras. Tack vare de tillfälliga arbeten som de ut-
förde under sin skolgång fick dessa ungdomar lättare att skaffa sig ett 
sommararbete. 

 
På väg mot en fast förankring i arbetslivet 
 
Så länge tonåringarna utbildar sig på gymnasiet lever majoriteten av 
dem under trygga förhållanden och i ett relativt ekonomiskt välstånd. 
Vid inträdesporten till ett vuxet liv möter de idag stora svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Dessvärre sammanfaller detta med 
problemet att få en bostad till ett rimligt pris. Övergången från utbild-
ning till förvärvsarbete innebär ett språng från ekonomiskt beroende 
och trygghet till krav på ekonomisk självständighet och därmed en viss 
otrygghet.  

Etableringen på arbetsmarknaden sker stegvis. Det första trappste-
get är att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Detta kan inträffa antingen 
direkt efter avslutad utbildning eller efter en period av initial arbetslös-
het då individen hänger i ett tomrum mellan en institution (skolan) som 
hon har lämnat bakom sig och en annan (arbetsplats) som hägrar i 
framtiden. Det första arbetet kan antingen vara ett ”riktigt” arbete på 
den öppna arbetsmarknaden eller ett åtgärdsarbete. Det senare är tids-
begränsat till sin natur, det förra kan vara tills vidare eller tidsbegrän-
sat. Skillnaden dem emellan pekar på ytterligare två trappsteg på vägen 
in i förvärvslivet – det andra är att lyckas skaffa ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden, det tredje att lyckas behålla arbetet. Det första an-
ställningskontraktet ger inget definitivt besked: tidsbegränsat arbete 
kan förlängas och fast arbete ger ingen ovillkorlig trygghet. Permitte-
ringar, driftinskränkningar och uppsägningar på grund av reorganise-
ring av arbetet kan leda till att ett fast arbete får ett abrupt slut. Sedan 
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finns ett fjärde trappsteg, som dock inte utnyttjas av alla. Det gäller 
möjligheten att byta ett arbete mot ett annat eller avbryta arbetet för 
annan verksamhet. Jag påpekade tidigare att etableringstiden varierar 
historiskt – dessutom tar det olika lång tid att nå till dessa trappsteg för 
olika individer. Som exempel kan nämnas att pojkar i regel får en fast 
anställning tidigare än flickor. Under sin etableringstid kan individer 
genomgå olika antal arbetsbyten och arbetslöshetsperioder. 

Ungdomar utgör en mindre stabil arbetskraft än vuxna. Detta lyfts 
ofta fram som en av anledningarna till att deras arbetskraft är mindre 
eftertraktad, då hög rörlighet inom arbetsstyrkan åsamkar arbetsgivaren 
extra kostnader. Men det är inte enbart ungdomarnas äventyrslystnad 
och sökande efter identitet som orsakar arbetsbyten. En undersökning 
av tonåringars erfarenheter på arbetsmarknaden under deras första 18 
månader efter avslutad utbildning visar att hälften av de ungdomar som 
slutat sitt första arbete inte gjort det frivilligt utan tvingats till det på 
grund av att deras anställning upphört (Arnell-Gustafsson & Skjöld 
1990). När de själva sade upp sitt arbetskontrakt berodde det oftast på 
att de fick ett annat arbete. Endast en tiondel av samtliga som slutade 
på egen begäran hade varken något nytt arbete, studier eller annan sys-
selsättning i sikte. De angav vantrivsel som anledning till avbrottet.  

Arnell-Gustafssons och Skjölds studie omfattar perioden 1973-
1984. I början av denna period var det betydligt färre ungdomar som 
under den första tiden efter avgången från skolan upprepade gånger 
växlade mellan icke-arbete och arbete eller mellan olika arbeten än mot 
slutet av perioden. Utgår vi från ett antagande om att tonåringar som 
gick ut från skolan under hela denna period hade ungefär likadan in-
ställning till snabba byten mellan arbete och icke-arbete respektive 
mellan olika korta anställningar kan vi dra slutsatsen att villkoren för 
ungdomars etablering på arbetsmarknaden förändrats drastiskt under 
den period som undersökningen omspänner. I början av perioden fanns 
det enbart flickor och enstaka pojkar utan gymnasieutbildning i den 
extremt rörliga kategorin. Gymnasieutbildade pojkar förekom överhu-
vudtaget inte bland dem som växelvis pendlade mellan icke-arbete och 
arbete eller mellan korta anställningar. Det var först under andra hälften 
av 1970-talet som pojkarna blev synliga i den kategori som utmärks av 
mycket hög rörlighet. Kategorin växer ytterligare mot slutet av den un-
dersökta perioden, i början av 1980-talet. Då omfattar den en av tre 
flickor och en av fyra pojkar. Tyvärr saknas det jämförande material 
för senare delen av 1980-talet då den långvariga högkonjunkturen bi-
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dragit till att tonåringars arbetskraft absorberats av arbetsmarknaden 
utan större svårigheter. Gäller tesen om att den extremt höga rörlighe-
ten hänger samman med bristande efterfrågan på tonåringars arbets-
kraft borde denna instabila kategori krympa i takt med att ungdomars 
situation på arbetsmarknaden har förbättrats. Skulle den, mot förmo-
dan, vara ungefär lika stor då som under perioder med bristande efter-
frågan på tonåringars arbetskraft borde man pröva hypotesen om för-
ändrade attityder till snabba arbetsbyten.  

Arnell-Gustafsson och Skjöld jämför sina resultat med arbetslös-
hetssiffrorna och konstaterar att de förändringar i etableringsmönstren 
som innebär ett ökat inslag av tillfälliga anställningar med däremellan 
inskjutna arbetslöshetsperioder ger en mer adekvat bild av de svårig-
heter som ungdomar möter på arbetsmarknaden än vad arbetslöshets-
siffrorna visar. Eftersom det vid varje lågkonjunktur skapas en rad åt-
gärder för att hålla ungdomsarbetslösheten på en låg nivå, visar skillna-
den i öppen arbetslöshet endast en del av etableringsproblemet. Ande-
len gymnasieutbildade ungdomar vars första arbete var av typ åtgärds-
arbete förändrades mycket kraftigt under perioden. De följde konjunk-
tursvängningarna mycket nära, med två toppar som inföll åren 1977-78 
och 1982-83 och två dalar under åren 1979-1980 och 1985. Växling-
arna i den öppna arbetslösheten var inte lika kraftiga. 

Medan ungdomar studerar blir deras förvärvsarbete en privatfråga 
mellan den enskilde arbetsgivaren och den som utför ett tillfälligt ar-
bete. Som ett politiskt problem definieras det först när antalet nyutexa-
minerade ungdomar som inte kan få ett arbete ökar. Nuvarande låg-
konjunktur är lika utdragen som den föregående högkonjunkturen var 
och den djupaste man har upplevt under efterkrigstiden. Antalet nyan-
mälda lediga arbetsplatser har rasat. Det motsatta gäller antalet permit-
teringar, företagsnedläggningar och personalindragningar. Arbetslös-
heten bland hela befolkningen tilltar mycket snabbt, och bland ungdo-
marna ökar den allra snabbast: från 2,5 procent i december 1988 till 
12,5 procent i december 1992.45 I februari 1993 var redan en hel 
årskull ungdomar sysselsatt genom sysselsättningsskapande åtgärder 
(praktikplatser). Trots detta var det nästan lika många öppet arbetslösa. 

           
45 Motsvarande siffror för åldrarna 25-64 år uppgick till 1 procent respektive 4,5 
procent (Arbetskraftsundersökningen i december 1992 1992). Antalet personer som 
varslats om uppsägningar och/eller permitterats har ökat från drygt 21 000 år 1989 
till 177 000 år 1991 medan antalet till arbetsförmedlingen anmälda lediga platser 
har halverats, från 767 000 till 387 000 (Statistisk årsbok 1993 s 185ff). 
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Sommaren 1993 strömmar en ny årskull färdigutbildade ungdomar ut 
på arbetsmarknaden och får konkurrera med dem som redan är ute om 
de få arbeten som finns.  

Den summa pengar som ungdomar får för heltidsarbete på en prak-
tikplats varierar efter deras ålder. Däremot påverkas den varken av de-
ras utbildning eller de kvalifikationer som arbetsuppgifterna kräver. 
Praktikanter får i genomsnitt 1000 kronor mer (netto) än vad de skulle 
ha fått av kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Tar man hänsyn till deras 
arbetsinsats och till det faktum att en del av dessa pengar kommer till-
baka till statskassan i form av momspengar och minskade utgifter för 
socialbidrag (då KAS-pengar inte täcker existensminimi-normen för de 
som har ett eget hushåll), kan man tycka att ett ökat antal praktikplatser 
vore en självklar lösning. Men man har valt en annan. Praktikperioder 
och arbetslöshet varvas med varandra. Lyckas inte individen finna en 
annan sysselsättning efter praktikperiodens slut, åtföljs varje praktikpe-
riod av en arbetslöshetsperiod.  

Statens budget är ansträngd till det yttersta och de arbetslösa är 
många. 1000 kronor för var och en av dem innebär 90 miljoner extra 
per månad. Jämförs summan med andra bidrag som staten ger, förefal-
ler den vara ytterst moderat. Är det fråga om prioriteringar som följer 
maktpositionerna i samhället? Vill man inte subventionera arbetsgi-
varna genom att tillhandahålla dem gratis arbetskraft? Vill man poäng-
tera för ungdomarna att praktikplatser inte är några ”riktiga” arbeten? 
Eller används arbetslösheten i preventivt syfte, som en disciplinerings-
åtgärd för att lära ungdomarna att sänka sina anspråk, inte ställa för 
höga krav på de arbeten de kan få, och hysa tacksamhet mot sina ar-
betsgivare? Det går att finna empiriska belägg för vart och ett av dessa 
påståenden, som alla fokuserar beslutsfattarnas motiv.  

De som drabbas är ungdomar utan varaktig förankring i något ar-
betskollektiv och som även då de får ersättning för sin arbetsinsats säl-
lan kan utnyttja den yrkeskunskap de skaffat sig i sin utbildning. Deras 
framtidsplaner gäller högst ett par månader framåt. Det är de som be-
talar priset för den försämrade situationen på arbetsmarknaden. Men 
ska de enbart betraktas som systemets offer? De slipper förvärvsarbe-
tets ok och kan under den tid de står ”till arbetsmarknadens förfo-
gande” ägna sig åt fritt vald verksamhet – naturligtvis förutsatt att den 
inte kräver materiella resurser som de lider konstant brist på. 

Den nuvarande krisen är djupare än på länge. Tidigare kunde ar-
betslösheten beskrivas främst som ett ungdomsproblem. Inte ens under 
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perioder då den varit mycket hög i denna grupp har den lämnat varak-
tiga spår. Den har inte fortplantat sig till en äldre åldersgrupp under 
nästföljande period. Hade detta skett, skulle det innebära att den kate-
gori som börjar från en hög arbetslöshetsnivå bär den med sig genom 
livet. Därför kunde sporadiska åtgärder användas för att sänka arbets-
lösheten i förvissningen att en framtida konjunkturförbättring korrige-
rar obalansen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan. Men om dagens 
kris inte bara är kvantitativt utan också kvalitativt djupare är de hittills 
använda medlen för att stävja ungdomsarbetslösheten inte längre ade-
kvata. 

 
 

Möjligheten att välja sysselsättning 
 
Valfrihet när det gäller att välja sysselsättning hänger intimt samman 
med en temporär befrielse från försörjningstvånget. Den berör också 
vissa frihetsaspekter som inte tagits upp tidigare. Dels gäller det valet 
mellan olika yrken (den horisontella aspekten), dels gäller det valet av 
position i den sociala arbetsdelningen (den vertikala aspekten). Bägge 
aspekterna fokuserar rörligheten. Det kan gälla yrkes- eller positionsby-
ten mellan generationer eller sådana som görs under individens livs-
lopp. När dessa individuella byten sker så att varje individ som byter 
från en kategori till en annan motsvaras av en annan individ som gör 
det omvända, kan rörligheten vara helt osynlig på en aggregerad nivå. 
Den stabila ytan kan dölja ett myller av rörelser. Antalet sådana ömse-
sidiga byten varierar beroende på vilka yrken och vilka positioner det 
gäller. De är också beroende av den historiska situationen. Men även 
om bytena är relativt få, d v s i situationer då utvecklingstrenden är 
klart definierad, som t ex när det gäller jordbrukarbefolkningen under 
de senaste hundra åren, är den aggregerade rörligheten alltid något 
lägre än den som äger rum på individnivå. Vertikal rörlighet fångar so-
cialt avancemang eller degradering.46 När det råder god efterfrågan på 
högutbildad arbetskraft och utbildningen expanderar kan kategorin 
”högre tjänstemän och ledande befattningar” öka. Men de som strävar 
uppåt utsätts då inte nödvändigtvis för hård konkurrens från dem som 

           
46 I det senare fallet talar man sällan om individuellt val, men en individ med bak-
grund i mellanskikten kan genom att välja bort utbildning acceptera den sociala de-
gradering som följer på detta.  
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vill behålla sina arbeten. Minskar tillväxten av privilegierade positioner 
blir konkurrensen hårdare.  

En annan aspekt av yrkesvalet kan fångas med hjälp av distinktio-
nen mellan instrumentell och autotelisk inställning till arbetet. Den 
förra termen betecknar vanligen en inställning till arbetet som sätter de 
ekonomiska förmånerna i främsta rummet medan den senare innebär att 
man betraktar arbetet som ett självändamål.  

 
Horisontell rörlighet 
 
Familjens sociala ställning kan väga olika tungt för barnens möjlighet 
att välja sysselsättning. I jordbrukarfamiljer gick gården i arv. För den 
som skulle ta över gården var möjligheten att fritt välja sin sysselsätt-
ning praktiskt taget obefintlig. De obesuttna hade i detta avseende en 
något större valfrihet, i varje fall sedan industrialiseringsprocessen på-
börjats. Fast det var sällan som yrkesbytet medförde socialt byte. Jord-
bruksproletariatet har till mycket stor del omvandlats till industriprole-
tariat (Seyler 1983). Bondsöner har i betydligt högre grad än jordbru-
karproletärer stannat i faderns yrke, dock inte alla. En del blev hantver-
kare, sjömän eller präster.47 En del degraderades till lantarbetare. 

När produktionen inte längre bedrivs inom ramen för enskilda hus-
håll, och när barnen inte längre följer föräldrarna till deras arbetsplatser 
blir överföringen av yrkeskunskaper mellan generationerna betydligt 
svårare. Barnen hamnar sällan i samma yrke som sina föräldrar, och 
även om detta sker överförs yrkeskunskaperna inte mellan föräldrar och 
barn utan snarare av utbildningsinstitutionerna.48 I samband med att det 

           
47 På 1860-talet hade en fjärdedel av prästerna kommit från bondesläkt, vilket med 
några fåtal procentenheter understeg den andel som kom från prästfamiljer (Carls-
son 1949 s 201). Denna väg till socialt avancemang var förstås endast tillgänglig 
för bondsöner. Bonddöttrar kunde inte ens räkna med socialt avancemang genom 
giftermål med en präst. Endast fyra procent av prästerna var då gifta med bonddött-
rar. 
48 I ett jordbrukarsamhälle har relationerna mellan barn och föräldrar många likhe-
ter med förhållandet mellan lärling och mästare. I ett modernt samhälle finns betyd-
ligt fler personer som kan spela denna roll gentemot barnen – exempelvis också lä-
rare och mediefigurer. Barn och ungdomar förmår ofta snabbare och smärtfriare än 
vuxna anamma och utnyttja de nyaste tekniska lösningarna för bild- och 
ljud(re)produktion. Teknikens snabba utveckling har öppnat dubbelriktade vägar 
för kunskapsöverföring mellan generationerna. Här har vuxna förlorat ett makt-
monopol, men de har inte förlorat monopolet på att definiera vilken kunskap som 
ska ge formella meriter. 
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blev allt färre familjer där yrkeskunskaper förmedlades från en genera-
tion till en annan, ökade den horisontella yrkesrörligheten mellan barn 
och föräldrar. Denna ökade rörlighet utgör delvis en bieffekt av snabb 
befolkningsökning parad med industrialisering och den effektivisering 
av jordbruksproduktionen som ägde rum under 1800-talet och i början 
på 1900-talet. När produktionsmedlen inte förmedlas från en generation 
till den nästkommande ökar friheten/tvånget att välja en annan syssel-
sättning.  

Jordbrukarparets yrkeskunskap består av en hel uppsättning hant-
verkarfärdigheter. Ändras produktionens villkor, blir deras yrkeskun-
skap oanvändbar. Yrkeskunskap kan endast till en del överföras från ett 
område till ett annat. Hur pass överförbar den är beror naturligtvis på 
avståndet mellan de båda yrkena. När en högt yrkeskvalificerad individ 
tvingas byta sitt ursprungliga yrke mot ett annat som befinner sig 
mycket långt från det tidigare, sammanfaller detta oftast med att kom-
petenskraven i det nya yrket är väsentligt lägre.  

Till skillnad från jordbrukarverksamheten, som förenade många 
sysslor, var hantverkaryrkena högt specialiserade, och i det avseendet 
följde den industriella produktionen samma mönster som skråväsendet. 
Ju mer diversifierade yrkesbeteckningarna är desto mindre chans att två 
individer hamnar i en och samma kategori. Ökad horisontell rörlighet 
kan därmed bli en bieffekt av större yrkesspecialisering.  

Men det är inte enbart antalet kategorier utan även ökningen eller 
minskningen av antalet förvärvsarbetande inom varje kategori i förhål-
lande till andra kategorier som påverkar den horisontella rörlighetens 
intensitet. På 1950-talet fanns det t ex drygt 90 000 hembiträden, nästan 
uteslutande kvinnliga, och ca 120 000 textilarbetare, varav två av tre 
var kvinnor. År 1985 fanns det endast enstaka hembiträden och ca 40 
000 textilarbetare. Däremot har antalet anställda inom socialvården 
ökat från drygt 20 000 till drygt 337 000 (Statistisk årsbok 1956 och 
1990). Inom yrken som domineras av männen har förskjutningarna inte 
varit lika dramatiska, till en del beroende på männens varaktiga an-
knytning till arbetsmarknaden. Sannolikheten att en tonårstjej börjar sin 
löntagarbana som hemhjälp eller textilarbeterska är numera betydligt 
mindre än på femtiotalet. Det motsatta gäller för yrken inom socialvård 
och hälsovård. Därmed blir rörligheten mellan generationerna rätt om-
fattande. De stora förskjutningarna mellan kategorierna pekar på att 
rörligheten inte enbart gällt förhållanden mellan generationer. Många 
byten från ett yrke till ett annat måste också ha inträffat under indivi-
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dens förvärvskarriär. Chansen att individens val fullföljs ökar när kate-
gorin växer. Den ökar också när avgången från kategorin är omfat-
tande. Men ökar den också i paritet med antalet kategorier?  

 
Vertikal rörlighet 
 
Diskussionen om hur samhällets vertikala struktur bäst kan analyseras 
är omfattande och ideologiskt inflammerad. Såväl antalet sociala grup-
per, klasser, skikt eller socio-ekonomiska grupper som används för in-
delningen som gränsdragningarna dem emellan varierar starkt (Suarez 
1989). Oberoende av vilken indelning som används är antalet katego-
rier väsentligen lägre än det antal yrkeskategorier som används för de 
förvärvsarbetandes horisontella sammansättning.49 Därmed förvandlas 
den vid första anblicken intressanta tesen om att ökningen av den verti-
kala rörligheten är betydligt blygsammare än ökningen av den hori-
sontella rörligheten till en plattityd. Den ackumulerade storleken av 
socialt uppåtklättrande respektive nedåtstigande beror självfallet på hur 
många indelningskategorier som används. Bibehålls samma antal ka-
tegorier och indelningsgrunder över tid kan man däremot på basis av 
förflyttningar mellan kategorierna uttala sig om mobilitetens riktning 
samt dess avtagande respektive tilltagande i befolkningen.  

Under loppet av senaste halvseklet har det ägt rum en markant för-
skjutning från varuproduktionen till tjänstesektorn.50 Befolkningens 
           
49 I folk- och bostadsräkningen 1980 indelades de förvärvsarbetande i 282 ”yrkes-
familjer”. Tre fjärdedelar av kvinnorna fanns inom 30 yrken. Motsvarande andel 
män fanns i 57 yrken. Totalt återfanns kvinnorna inom 269 av de 282 yrkena, me-
dan männen fanns i 279 yrken (Kvinno- och mansvärlden 1986 s 101). Männens 
arbetsmarknad har konsoliderats tidigare än kvinnornas. Både för löneförhandling-
arna och för att begränsa konkurrensen om arbetstillfällen var det viktigt att kodifi-
era specialiseringen av arbetsuppgifterna i separata yrkesbeteckningar. Eftersom 
den arbetsmarknad som domineras av kvinnor har utvecklats senare är yrkesbe-
teckningarna inte lika fingraderade. I stället klumpas de ihop i gummikategorier 
såsom allmänt kontorsarbete, försäljare i detaljhandel, sjuksköterskor, klasslärare. 
När man jämför en delarbetsmarknad med starkt diversifierade yrkesbeteckningar 
med en annan som inte har fullt så utvecklad nomenklatur, jämför man kvalitativt 
olika enheter. En utsaga om att kvinnors arbetsmarknad är snävare än männens bör 
därmed stödjas med starkare argument än dessa siffror. Ett sådant argument är 
onekligen kvinnors mycket starka koncentration till tjänstesektorn. 
50 Enligt den arbetsdelning som har sitt stöd i traditionella värderingar har kvinnor 
sörjt för merparten av reproduktion och vård medan männen främst tagit hand om 
produktionen. År 1950 arbetade en fjärdedel av männen inom jordbruket, knappt 
hälften (46%) inom industri och byggnadsverksamhet och drygt en fjärdedel inom 
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utbildningsnivå har ökat. Har de båda faktorerna lett till en social 
”uppgradering” av befolkningen, d v s övergång från arbetar- till tjäns-
temannayrken?  

 
Tabell 2. 
Förvärvsarbetandes indelning efter sociala kategorier enligt folkräkning från 1950 
och folk- och bostadsräkning från 1985. 

År  1950      1985     
Kön Män Kvinnor Män Kvinnor 
Tjänstemän 20 46 40 48 
Arbetare 57 38 50 48 
Egna företagare 23 10 8 4 

Källa: Statistisk årsbok (1956 och 1990). 
För männens del är slutsatserna entydiga: det har skett en minskning i 
arbetar- och företagar-kategorierna medan andelen tjänstemän har blivit 
högre. Jämförelsen gäller inte bara för relativa utan även för absoluta 
siffror, eftersom antalet förvärvsarbetande män har varit praktiskt taget 
identiskt vid de båda mätningarna. Flera män hade en tjänstemannapo-
sition i mitten av 1980-talet än på 1950-talet. Den sociala ”uppgrade-
ringen” var nästan lika omfattande som förskjutningen från produk-
tions- till tjänstesektorn.  

Någon motsvarande social uppgradering kan inte observeras för 
kvinnornas del. Tvärtom var andelen arbetare bland kvinnorna något 
högre i mitten av 1980-talet än på 1950-talet. Med förbehåll för föränd-
rade beräkningsgrunder tycks kvinnorna inte haft några fördelar av ut-
           
tjänstesektorn. Samma år förvärvsarbetade två av tre kvinnor inom tjänstesektorn 
(Statistisk årsbok 1956 s 30-35). Jämförs dessa siffror med förhållandena för år 
1986 kan man konstatera att förskjutningen mot tjänstesektorn blivit mycket kraf-
tig, både för männen och för kvinnorna. Hälften av männen och fyra av fem kvin-
nor arbetade 1986 inom tjänstesektorn (Statistisk årsbok 1990 s 182-185). Vid 
granskningen av uppgifterna från 1950 slås man av den mycket stora skillnaden 
mellan antalet kvinnor och män som förvärvsarbetade inom jordbruket; männen var 
där tolv gånger så många som kvinnorna. Skillnaden beror delvis på att jordbrukar-
hustrur inte räknats som förvärvsarbetande. Korrigeras detta så att varje företagare 
inom jordbruksbranschen ”tillskrivs” en förvärvsarbetande kvinna kommer det 
absoluta antalet förvärvsarbetande kvinnor år 1950 att öka med ca 300 000. Denna 
justering förändrar också den relativa fördelningen av de förvärvsarbetande kvin-
norna: inom produktionen arbetade då hälften av kvinnorna medan andra hälften 
arbetade inom tjänstesektorn, varpå tesen om att kvinnor varit starkt koncentrerade 
till tjänstesektorn bör nyanseras. (Eftersom allt färre förvärvsarbetar inom jordbru-
ket med dess binäringar blir inte justeringarna 1986 lika omfattande.) 
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bildningsexpansionen.51 Förskjutningar från produktions- till tjäns-
tesektorn och ett fördubblat antal förvärvsarbetande kvinnor mellan de 
båda mätningsperioderna har lett till en ändrad social sammansättning 
inom olika skikt. Tidigare bestod arbetarklassen främst av män an-
ställda inom industri och jordbruk, medan den numera består av unge-
fär lika stor andel män och kvinnor, där de senare huvudsakligen utför 
lågkvalificerade servicesysslor.52 Även inom tjänstemannakategorin 
har den könsliga obalansen minskat.  

          

Principen att positionen inom yrkeshierarkin ska motsvara indivi-
dens formella meriter utgör en av grundpelarna för varje meritokratiskt 
samhälle. Endast en femtondel av Sveriges nutida befolkning tillhör 
kategorin ”egna företagare” och har därmed större frihet att skaffa sig 
alternativa yrkesmeriter. För majoriteten av befolkningen allokeras so-
ciala positioner genom utbildningssystemet. Allokeringen är dock långt 
ifrån perfekt. Avvikelser från denna princip förekommer i synnerhet 
vad gäller kvinnor, invandrare och ungdomar, som ofta är överkvalifi-
cerade för de uppgifter de utför.53 

Sambandet mellan föräldrarnas utbildning jämte deras yrkesposi-
tion och ungdomars val av utbildningsinriktning är fortfarande mycket 
starkt. Tjänstemannabarnen väljer utbildningar som lämpar sig för 
tjänstemannayrken medan arbetarbarn väljer yrkesförberedande gym-
nasiestudier. Sambandet mellan föräldrarnas yrke och barnens utbild-
ningsinriktning är emellertid inte hundraprocentigt. Mindre än 60 pro-
cent av barn till arbetare har själva blivit arbetare. Av tjänstemanna-
barnen har något fler, 66 procent, följt i faderns spår (Vogel 1987a s 
90f). Den numerära tillväxten av tjänstemannakategorin (se ovan) ledde 
till att även andra än tjänstemannabarn kunde absorberas i den utan att 
tjänstemannabarnen utsattes för alltför stark konkurrens från de uppåt-
strävande.  

 
51 Exempelvis räknades affärsbiträdena till tjänstekategorin vid den tidigare och till 
arbetarkategorin vid den senare tidpunkten.  
52 Arbetarklassens etniska sammansättning har också förändrats. Invandrare är klart 
överrepresenterade i arbetarklassen.  
53 Av dem som utexaminerades från gymnasieskola 1977-1980 och som förvärvs-
arbetade 1985 utan att under tiden ha studerat vid högskolan hade hälften av kvin-
norna och drygt en tredjedel av männen ett arbete som de var överkvalificerade för. 
Strax efter avgången från gymnasiet gällde motsvarande förhållande för nästan två 
av tre kvinnor och drygt två av fem män (Yrke efter utbildning 1990). Arbetsmark-
naden tillvaratar tydligen männens yrkeskompetens bättre än kvinnornas . 

142 



VÄGEN TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING 

En omfattande rörlighet mellan generationer och social uppgrade-
ring av individen under hans eller hennes förvärvskarriär innebär inte 
att alla platser inom samhällspyramiden är lika tillgängliga. I början av 
1980-talet hade en av tre unga män med akademikerfäder kommit in på 
s k prestigeutbildningar till t ex civilingenjör eller läkare. Motsvarande 
andel kvinnor med akademikerbakgrund var ca hälften så hög. Under 
samma tid studerade på dessa utbildningar två av hundra söner och en 
av hundra döttrar till diversearbetare (Ungdomars verksamhet efter 
grundskolan 1987). Utbildningsexpansionen till trots är det ”kulturella 
kapitalet” fortfarande nästan lika ojämnt fördelat som det ekonomiska. 

Akademikerbarnen förefaller av sina handlingar att döma ha betyd-
ligt större frihet att välja prestigeutbildningar än barn till diversearbe-
tare. De finns också betydligt oftare än diversearbetarbarn på högsko-
lans övriga utbildningar och på gymnasiets högskoleförberedande lin-
jer. Men innebär det också att de har större frihetsutrymme? Kan de 
med lika stor självklarhet som en stor del av diversearbetarbarnen välja 
bort teoretisk utbildning, eller utsätts de för en rad påtryckningar från 
familjens sida? Man kan använda både list, belöningar och hot för att 
motverka barnens utbildningsmässiga degradering.  

Materiella standardförbättringar bidrar till att ungdomars utbild-
nings- och yrkesdrömmar endast i undantagsfall spolieras av familjens 
ekonomiska resurser. (Det gäller utbildningar som måste bekostas med 
privata medel. Dit hör exempelvis flygcertifikat och många utbild-
ningar inom mediabranschen.) Samtidigt som utbildningens tillgäng-
lighet har ökat har det blivit svårare att klättra uppför samhällets sociala 
trappsteg för dem som saknar erforderliga formella meriter.  

Möjligheten att välja mellan olika yrken begränsas dels av antalet 
utbildningsplatser på den gymnasie- eller högskolelinje som ger en 
lämplig förberedelse till yrket i fråga, dels av individens position i kon-
kurrensen om platserna. Formella meriter utgör en nödvändig men 
knappast tillräcklig förutsättning för att få ett arbete i det yrke individen 
är utbildad till. Efterfrågan på arbetskraft med de kvalifikationer indi-
viden besitter utgör ett nålsöga vid inträdet. Vid god efterfrågan kan 
även de som saknar formella meriter få arbete inom yrket, vilket exem-
pelvis var fallet med vård- och läraryrken under ett antal år på 1980-
talet (Yrke efter utbildning. Gymnasieutbildade på arbetsmarknaden 
1990) Vid svag efterfrågan skärps konkurrensen mellan välmeriterade 
sökande.  
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Horisontell och vertikal rörlighet mellan generationer avspeglar två 
möjliga konsekvenser av sysselsättningsvalet. Man kan också analysera 
individens frihet vad gäller val av sysselsättning genom att se hur kon-
kreta utbildningsval påverkar hennes möjlighet att i framtiden välja sin 
sysselsättning. Ytterligare ett sätt är att analysera hur vissa händelser i 
individen liv (exempelvis omsorg om egna barn) påverkar valet av sys-
selsättning. Den sistnämnda aspekten berörs inte alls här. 

 
Om utbildningen som självändamål och som medel 
 
För den demokratiska staten har utbildningen främst tre funktioner. Det 
gäller att säkra kommande tillgång av arbetskraft, att se till att blivande 
medborgare besitter kunskap och färdigheter nödvändiga för att delta i 
landets styrelse samt att föra det samlade kulturarvet vidare. Det sista 
gäller i synnerhet det nationella kulturarvet, eftersom de moderna sta-
terna (fortfarande) har nationen som sin sammanhållningsgrund. Dessa 
utbildningsfunktioner prioriteras olika beroende på vilken elevkategori 
det gäller. Ett tydligt tecken på det är skillnaderna mellan kursplaner på 
de allmänteoretiska och de yrkesförberedande gymnasielinjerna.  

Statens förhållande till utbildningen präglas av pragmatism. Men 
eftersom det är svårt att exakt kartlägga omfattningen av och innehållet 
i den kunskap som framtida medborgare behöver besitta, och eftersom 
den institutionaliserade utbildningen har en viss tröghet, förekommer 
det en diskrepans mellan det kunskapspensum som är ändamålsenligt 
och det som förmedlas till eleverna.  

Utbildningen är starkt subventionerad av staten. Ur ett kort tidsper-
spektiv borde det därför vara ekonomiskt fördelaktigt att begränsa ut-
bildningen till att förse människor med den sorts kunskap de behöver 
för sina medborgerliga roller och lämna över den yrkesinriktade utbild-
ningen till enskilda företag, såsom tidigare var fallet. Genom att staten 
tagit över yrkesutbildningen har kostnaderna för förädling av arbets-
kraften övervältrats från enskilda företag till samtliga skattebetalare. 
För den enskilde företagaren utgör yrkesinlärning en osäker invester-
ing, i varje fall i tider med hög efterfrågan på arbetskraft. Den kostnad 
som är förknippad med yrkesinlärning återbetalas ju inte när den an-
ställde byter arbetsplats. Därmed är företagaren mån om att strömlinje-
forma yrkesinlärningen exakt efter de arbetsuppgifter den anställde ska 
utföra. När yrkesutbildningen bekostas med allmänna medel kan man 
frångå ett dylikt snävt nyttoorienterat perspektiv, och individens möj-
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lighet att välja mellan olika arbetsuppgifter inom samma yrkesområde 
ökar. ”Det allmännas” vinst ligger också i möjligheten att kontrollera 
vilken kunskap som förmedlas till ungdomar och hur den förmedlas till 
dem.54 

För individer kan utbildningen ha både ett instrumentellt och ett 
autoteliskt (självändamålsligt) värde. Överväganden som har att göra 
med utbildningens autoteliska respektive instrumentella drag aktuali-
seras i valsituationer. Huvudkriterium för gränsdragningen utgör de 
motiv som styr anskaffandet av kunskap. Vid instrumentell inställning 
till utbildningen skjuts nödvändiga yrkesfärdigheter eller formella me-
riter som underlättar inträde i en viss position i yrkeslivet i förgrun-
den.55 Betraktas utbildningen som ett mål i sig är kunskapens ”nytto-
aspekter” (däri inräknas formella meriter som utbildningen kan ge) av 
underordnat värde medan ”vetgirighet”, önskan att tränga in i ett visst 
kunskapsområde, blir det styrande motivet. Att skilja mellan utbild-
ningen som självändamål och utbildningen som medel på basis av inne-
hållet i den kunskap som anskaffas är mindre lämpligt eftersom bedöm-
ningen av vilken sorts kunskap som ger utdelning i yrkeslivet är tids- 
och situationsbunden. 

När individen söker kunskap för dess egen skull har hon en stor 
valfrihet vad gäller att bestämma över när och hur kunskap ska inhäm-
tas. Hon avgör både inriktningen och omfattningen av sina egna an-
strängningar samt tidsplanen för sin verksamhet. Sker kunskapsinhäm-
tandet i kollektiva former, t ex i en studiecirkel, begränsas valfriheten 
eftersom utbildningen då får en formaliserad karaktär med någorlunda 
fasta program.56 Individen kan dock fortfarande bestämma över vilken 
typ av kunskap hon ska söka, över vilken tidpunkt hon påbörjar och 
avslutar sin utbildning samt över sin anspråksnivå. Söker man formell 

           
54 Forskare från den s k humankapitalskolan har försökt göra gällande att sats-
ningen på förlängd utbildning även kan ge samhällsekonomiska vinster. Genom 
jämförelser av bruttonationalproduktens tillväxt i olika länder visade de att inve-
steringar i utbildning kan vara minst lika lönsamma som investeringar i maskiner 
och byggnader (se en sammanfattning i Ekerwald 1988). Deras beräkningsgrunder 
har dock ifrågasatts av andra forskare (Persson 1978). 
55 Dras gränsen på detta sätt räknas även de som ser sitt kommande yrke som ett 
slags kall till den kategori som betraktar utbildning på ett instrumentellt sätt, efter-
som den för dem utgör ett medel för att kunna utöva yrket.  
56 Omfattningen av fritidsutbildningen är mycket stor. Av levnadsförhållande-
undersökningen (ULF) framgår att drygt 30 procent av landets vuxna befolkning 
1982/83 deltog i någon studiecirkel eller kurs (Vogel m fl 1987b s 169). 
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kompetens begränsas antalet valmöjligheter ytterligare. All den kom-
petensgivande utbildning som är beroende av ekonomiska bidrag från 
staten underordnas detaljerade bestämmelser och kontroll. Det utfärdas 
föreskrifter om vilka som ska få tillträde till utbildningen, vilka mo-
ment som ska ingå i undervisningen och hur utbildningen ska organise-
ras. Vidare bestämmer staten vilka som har rätt att undervisa och hur 
kunskapsproverna ska utformas.57 Staten övervakar också att de utfär-
dade bestämmelserna fullföljs – dels indirekt genom resurstillförsel 
(byggnader, löner, läromedel) och ideologiöverföring (utbildning av 
lärare), dels direkt genom att skolledningen görs ansvarig för att de 
gällande reglerna respekteras. Till statens starka inflytande på grund- 
och gymnasieskolan bidrar också det faktum att barn och ungdomar har 
få politiska kanaler att påverka sin situation samt att deras vårdnadsha-
vare inte har en kontinuerlig insyn i skolans verksamhet.58  

Sedan Lockwood och Goldthorpe (1968) gjorde sin studie om ar-
betare i välfärdssamhället, är det allmänt vedertaget att tala om instru-
mentell inställning till arbetet när individen sätter lönen i främsta rum-
met. Skolungdomars arbetsinsats belönas inte med pengar. Betygen kan 
knappast betraktas som ekvivalent till lönen. Ändå går det att använda 
betygen som mätinstrument för att fånga in elevernas inställning till sin 
arbetsinsats. En instrumentell inställning till sina betyg har de elever 
som tar reda på hur höga intagningspoäng det krävs för att komma in 
på den gymnasielinje de siktar på och anpassar sina ansträngningar för 
att nå något högre än intagningsgränsen.59 Detta förfarande är inte risk-
fritt. Den information om intagningskrav de får gäller för tidigare år. 
Prediktioner gjorda på denna basis kan vara osäkra. Den gymnasielinje 
eleven ämnar söka till kan vara extra populär just inom den årskull som 
individen tillhör, vilket kan få som konsekvens att intagningskraven 
höjs. Även om handlandet bygger på rationella överväganden kan det 
alltså misslyckas.  

En jämförelse mellan pojkars och flickors avgångsbetyg från 
grundskolan indikerar att en del elever, i synnerhet pojkar, använder 
           
57 Statens kontroll över de olika utbildningsmomenten kan dock undermineras på 
olika sätt. Exempelvis tvingas skolledningen göra avkall på de formella krav som 
gäller för lärare då det råder brist på behöriga lärare.  
58 Till skillnad från rösträtten är yttrande- och mötesfriheten inte åldersrelaterade. 
59 Det är svårt att exakt styra sina betyg genom inläsning inför prov och annat tak-
tiskt spel. Betygen utgör ju inte en oförmedlad avspegling av prestationer (jfr Arn-
man & Jönsson 1983; Reserverna för högre utbildning 1958). Ändå har eleven, alla 
andra faktorer lika, rätt stora frihetsmarginaler att påverka sina betyg. 
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denna strategi. Utgår man från ett antagande om att de kurvor som be-
skriver ”skolbegåvningen” har tillnärmelsevis identiskt utseende för 
båda könen blir det svårt att förklara att det i gruppen ”högst presteran-
de” finns betydligt fler flickor än pojkar. Den enda rimliga förklaringen 
verkar vara motivationsskillnader, d v s att fler pojkar strävar efter till-
räckliga prestationer medan flickor satsar på optimala prestationer. Att 
flickor ägnar betydligt mer tid åt hemläxor än pojkar tycks stödja denna 
hypotes. Satsningen på tillräckliga prestationer är också rationell ur 
kollektivets synpunkt.  

En alternativ strategi är att de flesta ungdomar satsar helhjärtat på 
att prestera. Läraren kan då välja att anpassa deras betyg efter prestatio-
nerna, vilket leder till att samtliga som är med i spelet får högre betyg. 
Därmed återskapas konkurrensen om platserna, fast till priset av större 
ansträngningar. En annan strategi är att ta fasta på prestationsskillnader 
mellan eleverna och utgå från dem vid betygsättningen utan någon hän-
syn till att kunskapsnivån bland den aktuella årskullens ungdomar är 
högre än den föregåendes. På det viset motverkas betygsinflation, men 
elevernas chanser i konkurrensen om platserna förbättras inte då hel-
ler.60  

Dessa två strategier betecknas ibland som kunskapsrelaterad re-
spektive grupprelaterad betygsättning. Grupprelaterad betygsättning 
drabbar ungdomar som befinner sig i en skolklass där de övriga elever-
na tillhör kategorin ”högpresterande”. Dessa ungdomar är tvungna att 
anstränga sig mer för att få samma betyg än om de gick i en klass där 
en stor del av eleverna tillhörde kategorin ”lågpresterande” (Arnman & 
Jönsson 1983). 

 
Social skiktning vid utbildningsval 
 
Den gymnasiereform som genomfördes i början av 1970-talet inord-
nade olika former av postgrundskoleutbildning under ett och samma 
administrativa system. Förändringarna av utbildningens innehåll be-
rörde främst yrkeslinjerna, vilka fått större inslag av allmänna ämnen. 
Som regel upptar de allmänna ämnena mindre än en fjärdedel av un-
dervisningstiden. Gymnasiereformen skapade ett alternativ till teoretisk 

           
60 Om eleverna som kollektiv anstränger sig att prestera mera skulle detta leda till 
klara samhälleliga vinster i form av högre ansamlad kunskapsnivå. Samtidigt finns 
det då större risk att avståndet mellan gruppen som ”hänger med” och den som inte 
klarar av det ökar eller att den senare gruppen utvidgas. 
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utbildning för de ungdomar som önskade praktisk yrkesinriktning. Den 
snabba utbyggnaden av gymnasieskolans yrkesförberedande linjer kan 
tolkas som en sorts ”service” för ungdomarna, men den kan också, som 
Murray (1988) gör, tolkas som en medveten ”avlänkningsstrategi” från 
myndigheternas sida. Murray hävdar att statsmakten försökte styra bort 
en del ungdomarna från teoretisk utbildning för att förhindra att det 
skulle uppstå både ett överskott av högkvalificerad arbetskraft som inte 
kunde absorberas av arbetsmarknaden och ett underskott på den yrkes-
utbildade arbetskraft som efterfrågades av arbetsgivarna. Det är inte 
min avsikt att diskutera huruvida strategin var avsiktlig eller ej. Faktum 
är dock att under 1970-talet ägde det rum en förflyttning av utbild-
ningspreferenser från längre teoretiska linjer till yrkesförberedande 
linjer, och detta gällde främst ungdomar med arbetarbakgrund.61 Även 
om samma tendens kan observeras för ungdomar från tjänstemannafa-
miljer är den där betydligt svagare. 

Eftersom de allra flesta av dagens ungdomar fullföljer någon gym-
nasieutbildning har individens sociala bakgrund förlorat sitt predik-
tionsvärde vad gäller tonåringars fortsatta sysselsättning efter grund-
skolan.62 Men den utgör fortfarande en tillförlitlig indikator för att 
förutsäga individers utbildningsinriktning. Självfallet gäller detta enbart 
för aggregerade kategorier, inte för enstaka individer. Indikatorn har 
högre prediktionsvärde för extrema sociala grupper, d v s för barn till 
akademiker och högre tjänstemän å ena sidan och för barn till icke-
fackutbildade arbetare å den andra, än för de sociala kategorier som 
befinner sig i mitten av hierarkin. Arbetarbarn tenderar att välja yrkes-
förberedande utbildning medan barn till akademiker och högre tjänste-
män tenderar att välja teoretiska gymnasielinjer som förbereder för 
högskolestudier. Under åren 1957, 1962 och 1967 kom nära hälften av 

           
61 En tredjedel av barnen till yrkesutbildade arbetare som avslutade gymnasiesko-
lan 1973 och en fjärdedel av dem som avslutade gymnasieskolan 1977 avgick från 
någon av de 3- eller 4-åriga linjerna. Motsvarande andel bland barn till övriga ar-
betare var drygt en fjärdedel och knappt en femtedel. Eftersom även 2-åriga teore-
tiska linjer har blivit mindre populära är skillnaden bland avgångna från yrkesför-
beredande linjer större än vad reträtten från allmänna linjer pekar på. 55 procent av 
yrkesutbildade arbetares barn och 63 procent av övriga arbetares barn som avgick 
från gymnasium år 1977 studerade på de yrkesförberedande linjerna. Motsvarande 
siffror för 1973 var 38 respektive 45 procent (Social skiktning i gymnasieskolan 
1980). 
62 Bland dem som inte fullföljer gymnasieutbildning är elever med arbetarbakgrund 
överrepresenterade. 
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alla utexaminerade från allmänt gymnasium från hem där fadern var 
akademiker eller högre tjänsteman. För arbetarbarn motsvarade andelen 
en sjundedel. Jämförs studenternas sociala bakgrund med hela ålders-
kohorter framgår att barn till akademiker och högre tjänstemän var 
överrepresenterade tre gånger i förhållande till deras andel i hela ko-
horten, medan arbetarbarnen var underrepresenterade i ungefär samma 
proportion (Social bakgrund och yrkesval för 1957, 1962 och 1967 års 
studenter 1979).  

Den sociala snedfördelningen bland dem som utexaminerades från 
tekniskt gymnasium och handelsgymnasium var lägre. Andelen aka-
demiker- och högre tjänstemannabarn i dessa utbildningsformer var 
ungefär dubbelt så hög som i respektive kohorter medan andelen arbe-
tarbarn var cirka hälften så stor. Min tidigare nämnda riksrepresentativa 
undersökning av landets 17-åringar (genomförd vid årsskiftet 1990/91) 
visade att stora sociala skillnader kvarstod i rekryteringen till gymna-
sieskolans 3- och 4-åriga linjer. Dessutom förekom det fortfarande 
skillnader i social rekrytering mellan de teoretiska linjer som saknade 
yrkesförberedande inslag (naturvetenskaplig, humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig linje) och de som innehöll ett sådant inslag. Av alla 
studerande på de först nämnda linjerna var 37 procent barn till akade-
miker och högre tjänstemän och 24 procent arbetarbarn, medan teknisk 
och ekonomisk linje till 23 procent bestod av den förra kategorin och 
till 31 procent av den senare.  

Den stora skillnaden gällde dock då som nu rekrytering till direkt 
yrkesförberedande utbildning. Av alla studerande på yrkesförberedande 
linjer var 6 procent av barn till akademiker och högre tjänstemän och 
57 procent arbetarbarn. Jämförs mina data med det material som in-
samlats för 33 år sedan kan man iaktta en viss minskning av den sociala 
snedrepresentationen av studerande på teoretiska linjer i förhållande till 
kohortens sammansättning. Trots att tonåringar inte längre skiljs åt 
utanför läroverkets port går de således till separata lokaler inne i gym-
nasieskolan.  

Social bakgrund väger således fortfarande tungt vid val av utbild-
ningsinriktning. Den teoretiska utbildningens tillgänglighet är däremot 
numera helt annan än tidigare. På 1940-talet var det endast tre procent 
av en årskull som tagit studentexamen, år 1957 uppgick andelen till nio 
procent. Under det därpå följande decenniet ökade andelen gymnasie-
studerande språngartat och uppgick år 1967 till 25 procent av en 
årskull. Den uppåtstigande trenden bröts under några år kring mitten av 
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1970-talet: andelen absolventer från 3- och 4-åriga gymnasielinjer 
minskade då i jämförelse med tidigare år.63 Efter en kortare svacka 
ökade andelen utexaminerande från dessa linjer på nytt, fast denna ök-
ning inföll främst på teknisk och ekonomisk linje och inte på de linjer 
som saknar konkret yrkesorientering.  

I den teoretiska utbildningsexpansionen deltog ungdomar från alla 
sociala skikt men de startade från en mycket ojämn nivå. Från allmänt 
gymnasium utexaminerades år 1957 två av tre akademikerbarn och två 
av hundra arbetarbarn. Tio år efteråt var det drygt åtta av tio akademi-
kerbarn och sex av hundra arbetarbarn som tagit studentexamen (Social 
bakgrund och yrkesval för 1957, 1962 och 1967 års studenter 1979 s 
18). År 1990 hade knappt hälften av alla tonåringar en fader med hög-
skoleutbildning på naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och huma-
nistisk linje. Fjorton av hundra arbetarbarn befann sig samtidigt på 
motsvarande linjer. Akademikerbarnens ”reträtt” från den utbildning 
som ger de bredaste förkunskaperna för högre studier betyder dock inte 
att de prioriterar yrkesförberedande linjer utan snarare att de väljer en 
mellanväg, d v s linjer som både ger högskolekompetens och en viss 
yrkeskompetens, såsom exempelvis 3-årig teknisk och ekonomisk linje. 
Tolkningen av akademikerbarnens utbildningsval kommer således att 
variera beroende på om man begränsar jämförelsen till ”rena” teore-
tiska linjer eller undersöker samtliga 3- och 4-åriga teoretiska linjer. 
Använder man det senare förfarandet kan man konstatera att andelen 
akademikerbarn som valde högskoleförberedande utbildning var den-
samma åren 1967 och 1990. Detta förfarande fångar också in arbetar-
barnens utbildningsmässiga uppgradering. Tre av tio arbetarbarn fanns 
på 3- och 4-åriga linjer 1990 mot tre av femtio som utexaminerades 
från allmänt gymnasium år 1967 (Social bakgrund och yrkesval för 
1957, 1962 och 1967 års studenter 1979). Utbildningens större till-
gänglighet liksom det utökade antalet platser på linjer som förenar teo-
retiska och yrkesförberedande inslag har onekligen gynnat arbetarbar-
nen men åtgärderna har inte kunnat nivellera den sociala snedrekryte-
ringen till utbildning. 

På 1970-talet visade det sig att vare sig industrin eller den offent-
liga sektorn kunde absorbera de växande skarorna av universitetsutbil-
dade människor. Stränga spärrar infördes vid intagningen, och antalet 
           
63 Utbyggnaden av kortare gymnasieutbildningar samt mindre gynnsamma utsikter 
på arbetsmarknaden för dem som skaffat sig akademiska meriter var de främsta 
orsakerna till detta trendbrott. 
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nyintagna halverades. Sedan dess har antalet utbildningsplatser ökat 
endast marginellt.64 Det krävs mycket höga avgångsbetyg från gym-
nasiet för att komma in på de flesta högskolelinjer. Konkurrensen om 
platserna är betydligt hårdare än vad fallet är med gymnasieskolan. De 
som utbildar sig på naturvetenskaplig, humanistisk och samhällsveten-
skaplig linje får inte något yrkesförberedande inslag i sin utbildning. 
Kommer de inte in på högskolan hamnar de i ett slags vakuum. De 
finns få yrken i vilka de kan utnyttja sina allmänna kunskaper och även 
där detta är möjligt (exempelvis i lärar- eller förskolläraryrkena) utkon-
kurreras de så fort någon annan som har formella meriter söker samma 
arbete.  

Den kraftiga ökningen av antalet utexaminerade från de högskole-
förberedande linjerna aktualiserar frågan om ”begåvningsreserven” 
(som diskuteras av Kjell Härnqvist i Reserverna för högre utbildning 
1958). Givet att utbildningskvaliteten inte har försämrats under de 
gångna tre decennierna och att dagens tonåringars studiebegåvning och 
studiemotivation inte har ökat kraftigt i jämförelse med tonåringar upp-
vuxna fram till 1960-talet kan de ovan presenterade siffrorna användas 
som ett indicium på att det allmänna gymnasiet under en lång period 
inte har lyckats fånga upp majoriteten av de unga människor som haft 
förutsättningar att fullfölja denna utbildning. Andelen grundskoleelever 
som söker till 3- och 4-åriga gymnasielinjer är ganska stabil sedan 
mitten på 1970-talet. Betyder det att ”begåvningsreserven” har för-
svunnit, att alla som önskar och har förutsättningar att klara teoretisk 
utbildning kommer in? Vilka andra faktorer har påverkat stabilise-
ringen av övergången till dessa linjer? Två troliga orsaker har redan 
anförts, nämligen hård konkurrens om utbildningsplatser på högskolan 
och vikande arbetsmarknad för vissa grupper av akademiker. Den kraf-
tigt ökande skuldsättningen vid relativt ofördelaktig utveckling av in-
komsterna utgör andra tänkbara orsaker.  

En fjärdedel av de sökande till allmänna gymnasiet 1960 kom inte 
in. Bland dem som sökte men ej antogs fanns procentuellt fler pojkar 
(Ett nytt gymnasium 1963 s 126). Från och med mitten på 1970-talet är 
det betydligt färre bland de sökande som inte kommer in. Ett ökat antal 
platser på högskoleförberedande linjer parat med utbyggnaden av alter-
nativa utbildningar (yrkesförberedande linjer) har lett till att konkurren-
sen om platser har minskat.  
           
64 Mellan 1980/81 och 1988/89 har antalet högskoleplatser ökat med drygt 3000. 
Nästan all tillväxt gällde den tekniska sektorn (Arbetskraftsbarometer 1992 s 32). 
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Sökande till de 2-åriga yrkesinriktade linjerna har haft betydligt 
svårare att få sina val tillgodosedda än de som söker längre teoretisk ut-
bildning. Läsåret 1971/72 antogs två av tre ungdomar som sökte in. 
Ungefär samma proportion mellan sökande och antagna fanns också 
1975/76 och 1979/80 (Nilsson 1981 s 204). Chansen att komma in vari-
erade kraftigt beroende på vilken linje ungdomarna sökte till. Under 
hela decenniet fanns det exempelvis mer än tre sökande per plats på 
vårdlinjen. Situationen för de sökande flickorna försvårades av att en 
del kvinnor som arbetat inom yrket konkurrerade om de befintliga plat-
serna. På ingen av de yrkesförberedande linjerna där pojkar var i majo-
ritet förekom det tillnärmelsevis lika hård konkurrens om platserna. De 
populäraste pojklinjerna, fordonsteknisk och el-tele-teknisk, hade 
knappt två sökande per plats (Nilsson s 209).  

Under 1980-talet förbättrades situationen för de sökande till yrkes-
förberedande linjer: färre hamnade utanför medan fler kom in på sitt 
förstahandsval. Utbud och efterfrågan närmade sig varandra, men fort-
farande har de som väljer de längre teoretiska linjerna lättare att 
komma in på den gymnasielinje de väljer, och detta beror inte enbart på 
att de i regel har högre genomsnittsbetyg än de som söker till yrkesför-
beredande linjer. 

Utbildningsvalet består av en serie mer eller mindre reversibla val 
som gradvis snävar in den kunskap individen får och förbereder honom 
eller henne till en konkret delarbetsmarknad. Den sammanhållna grund-
skoleutbildningen börjar segmenteras vid övergången till högstadiet. 
Det är tillvalsämnena och allmän respektive särskild kurs i engelska 
och matematik som ska väljas. Valmönstret är stabilt: tjänstemannabar-
nen väljer språk och de svårare kurserna medan arbetarbarnen väljer 
teknik, ekonomi (eller motsvarande tillvalsämnen) och lättare kurser. 
Det finns också skillnader mellan kön: även de sammanfaller med för-
väntningarna. (Naturligtvis är skillnaderna inte absoluta utan relativa.) 
Det intressanta i valmönstret är att det är betydligt fler som gör ”teore-
tiska” val i årskurs 7 än de som slutligen söker in till längre teoretiska 
gymnasieutbildningar. Under högstadiets tre år sker en gradvis anpass-
ning mellan studiemotivation och framtidsplaner som leder till att en 
del av eleverna ”byter ner sig”. Även här talar siffrorna sitt klara språk. 
Det är främst arbetarbarnen som gör det, fast inte alla förstås. Flickor är 
mindre ”verklighetsanpassade” än pojkar, d v s de kämpar med särskild 
kurs i engelska och andra språk även om de sedan väljer en 2-årig 
gymnasielinje. Skillnaden mellan autotelisk och instrumentell utbild-
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ningsstrategi kan här användas som tolkningsinstrument. Fast det kan 
inte uteslutas att pojkarnas yrkespreferenser utkristalliseras tidigare än 
flickornas. 

Ökad tillströmning av sökande till ett konstant antal utbildnings-
platser innebär ökad konkurrens om platserna och följaktligen beskuren 
valfrihet, i synnerhet för dem med lägre prestationer. En minskad till-
strömning eller ett ökat antal platser leder omvänt till ökad valfrihet – 
även för de ”svaga” grupperna, vilkas preferenser inte beaktas då det 
råder hård konkurrens om utbildningsplatser. Eftersom flera faktorer 
påverkar tillströmningen har den enskilde begränsade möjligheter att 
förutse sina möjligheter att få de egna valen tillgodosedda. (Hade de 
som bereder utbildningsplatser velat anpassa antalet platser till antalet 
sökande, d v s praktisera marknadsreglerna, skulle de möta motsvaran-
de svårigheter. Än så länge sker detta enbart i marginell utsträckning på 
de utbildningar som bekostas av beställaren. Majoriteten av utbild-
ningsplatserna bestäms med utgångspunkt i andra kriterier än efterfrå-
gan på utbildning.) Demografiska faktorer som t ex årskullarnas storlek 
kan påverka tillströmningen till utbildningen. Andra faktorer kan ef-
fektivt motverka sambandet mellan större årskullar och större till-
strömning till utbildningen. Efterfrågan på arbetskraft, intagningsregler 
(när sökande med tidigare yrkeserfarenhet prioriteras framför de nyut-
examinerande eller omvänt), utsikter efter avslutad utbildning samt 
eventuellt eftersläpning från de äldre årskullarna som söker in kan om-
kullkasta denna prediktion.65  

Generellt gäller att högre betyg ger större valfrihet. Konkretiseras 
analysen till enskilda utbildningar blir det emellertid svårt att få denna 
prediktion att stämma. Den gäller ju enbart under förutsättning att till-
strömningen till olika utbildningar är jämnt spridd. I annat fall kan 
ungdomar med bra betyg konkurreras ut från den linje de söker i första 
hand, medan andra med sämre betyg som söker en linje där tillström-
ningen är mindre kommer in. Det kan också hända att ungdomar med 
bra men inte tillräckligt bra betyg misslyckas att komma in på sitt för-
stahandsval och i stället kommer in på sitt andrahandsval genom att ut-
konkurrera de sökande som skulle ha haft en chans att komma in på sitt 
förstahandsval om inte de som ”trillat ner” hade tagit deras plats. Ju fler 
som fattar samma beslut desto fler utkonkurreras. Följaktligen blir det 

           
65 Antalet sökande till högskolan under det senaste decenniet har förändrats paral-
lellt med läget på arbetsmarknaden. 
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utbildningens åtråvärdhet och inte dess svårighetsgrad som avgör hur 
pass hög prestationsnivå som krävs för att passera antagningsspärrarna.  

Det rationella beslutet att söka till en utbildning med goda utsikter 
på arbetsmarknaden kan leda till att många sökande inte får tillträde till 
just denna utbildning. Det är dock inte enbart anpassningen till arbets-
marknaden som orsakar diskrepansen mellan antalet sökande och an-
talet platser. Musiklinjen på gymnasiet och journalistutbildningen på 
universitetet tillhör de utbildningar som brukar få betydligt fler sökande 
än platser och följaktligen mycket höga inträdeskrav, trots att de for-
mella meriter som utbildningen ger inte utgör någon självklar inträdes-
biljett till yrket ifråga. Ungdomarna utsätter sig för hård konkurrens 
och gallring utan att som belöning få tillgång till det åtråvärda yrket. 
Ska detta tolkas som bristande rationalitet eller är deras överväganden 
mer sammansatta än det enkla rättvisekravet att belöningar ska stå i 
proportion till ansträngningarna? Utbildningens autoteliska egenskaper 
och drömmen om att utöva ett konkret yrke kan bidra till att förklara 
dessa ungdomars till synes irrationella beslut. Dessutom finns det alltid 
en chans att man lyckas få arbete i det yrke man drömmer om.  

De som ämnar gå en viss utbildning kan få information om tidigare 
antal sökande i proportion till antalet platser och hur höga inträdeskrav 
det då blev. Ungdomar som söker till de åtråvärda utbildningarna ut-
sätter sig för konkurrensen och risken att inte få tillträde till den utbild-
ning de söker. Fast det är inte alla utbildningar som eftertraktas. Även i 
tider då det knappast finns något annat val för tonåringar än fortsatt ut-
bildning väljer vissa av dem hellre risken att inte komma in på en ut-
bildning alls framför att söka en annan utbildning med gynnsammare 
antagningsmöjligheter. En sådan ”ratad” utbildning är verkstadsteknisk 
linje där antalet platser brukar överstiga antalet sökande. Fast är det så 
självklart att dessa ungdomar beter sig irrationellt? Väljer de efter sina 
intressen har de ju alltid en chans att också utbilda sig i enlighet med 
dessa intressen, och infrias inte denna förhoppning blir de ändå anvi-
sade en utbildningsplats där det finns vakanser.  

Valfriheten för ungdomar som inte kommer in på de linjer de söker 
är mycket liten. Valet står mellan att anpassa sig eller att hoppa av, men 
när de bestämmer sig för det senare alternativet kan de på sin höjd 
skjuta utbildningen framför sig eftersom det knappast finns några per-
manenta arbeten för ungdomar som inte fullföljt någon gymnasial ut-
bildning.  
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Det finns även utbildningsvägar där platstillgång och efterfrågan 
matchar varandra. Det nämndes tidigare att 3- och 4-åriga gymnasielin-
jer har ungefär lika stort antal platser som antal sökande. Konkurrensen 
om platserna är således minimal. Därför kan paradoxalt nog ungdomar 
med låga avgångsbetyg från grundskolan antas till den mest krävande 
linjen i hela gymnasieskolan, d v s den naturvetenskapliga linjen. Att 
det ytterst sällan inträffar beror förmodligen på lärarnas idoga försök 
att avstyra sina elever från ett sådant val och/eller på att ungdomar är 
väl medvetna om hur pass höga krav på arbetsinsats förväntas på denna 
linje. Avgångsbetygen från grundskolan brukar för de flesta som söker 
till naturvetenskaplig linje och till de andra högskoleförberedande lin-
jerna med breda marginaler överskrida genomsnittet. De som inte 
presterar lika högt sorterar ut sig själva.  

Hög- och lågpresterande ungdomars val av utbildningsinriktning är 
i stort sett oberoende av deras sociala hemvist: högpresterande väljer 
oftast högskoleförberedande linjer medan lågpresterande väljer yrkes-
förberedande linjer. Valen till nästföljande utbildningsstadium styrs 
således av prestationer på ett tidigare stadium. Detta samband luckras 
upp i den grupp som betygsmässigt ligger kring genomsnittet. Denna 
kategori splittras till olika utbildningslinjer efter faders yrke: arbetar-
barn väljer oftare kortare utbildningar medan mellanskiktens barn väl-
jer längre utbildningar. Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar. 
Det gäller både i grundskolan och på gymnasiet och det gäller för näs-
tan alla ämnen, inte bara de som kräver god verbal förmåga. Men i lik-
het med arbetarbarnen sorterar flickorna oftare ut sig själva från längre 
utbildningsvägar. Följaktligen möter de av pojkarna och mellanskikts-
barnen som trots sina mediokra betyg bestämmer sig för att söka till 
teoretiska linjer inga hinder på vägen. De högpresterande flickornas val 
är inte omgärdat av några formella hinder, men traditionsbundna för-
väntningar kan utgöra ett informell sådant. Men dessa flickor kan också 
utgå från en rationell kalkyl av ”insatser och vinster” när de väljer bort 
3- och 4-åriga linjer. För sjuksköterske- och förskollärarutbildning på 
högskolan räcker 2-årig gymnasieutbildning. Har de från början siktat 
just på dessa utbildningar kan de spara ett utbildningsår. Vinsten gäller 
enbart så länge de inte ändrar sina framtida utbildningsplaner. Deras 
val av gymnasielinje blir till en nackdel så fort de vill söka till andra 
utbildningar på högskolan. 

I ett längre tidsperspektiv har valfriheten vad gäller att välja utbild-
ningsinriktning ökat beroende på ökat antal utbildningsplatser och 
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minskad konkurrens från äldre sökande. Det finns fortfarande kategori-
er som inte får sina utbildningsval tillgodosedda, t ex lågpresterande in-
divider och de som väljer attraktiva utbildningar. 

 
Att välja sommararbete 
 
Majoriteten av de gymnasiestuderande förvärvsarbetar en del av som-
marlovet. (Nästan nio av tio 17-åringar i min tidigare nämnda under-
sökning hade gjort det, två av fem mer än en månad.) Den kvardrö-
jande föreställningen om att skolungdomars sommarlov är oändligt 
långt stämmer inte för gymnasiestuderandes del. Föreställningen här-
stammar från den tid då gymnasieutbildning främst var förbehållen de 
välbärgade skikten. Liksom när det gäller valet mellan förvärvsarbete 
och icke-förvärvsarbete under skolåret har gymnasieungdomar en for-
mellt obegränsad frihet i detta avseende även under sommarlovet. Ändå 
förvärvsarbetar de allra flesta. Gäller det andra villkor under lovet eller 
döljs ett normativt tvång bakom det till synes fria valet?  

De arbeten som skolungdomar utför under sommarlovet är främst 
lågkvalificerade. De kan dock välja mellan fler yrken än då de för-
värvsarbetar vid sidan av skolarbetet eftersom de under sommarlovet 
bättre kan anpassa sig efter arbetstiderna. De låga kvalifikationskraven 
avspeglas i en kort inlärningstid: tre av fyra sommararbetande ungdo-
mar introducerades i sina arbetsuppgifter under högst ett par timmar. 
Ett av argumenten som använts för att förklara ungdomars svårigheter 
att få tillträde till arbetsmarknaden är att kvalifikationskraven för de 
flesta arbeten har ökat. Det kan utläsas av att antalet till arbetsförmed-
lingar lediganmälda platser som inte kräver några förkunskaper har ra-
sat. Men det betyder ingalunda att alla arbetsuppgifter med låga kvali-
fikationskrav har försvunnit. För ca 60 000 av 17-åringarna och antagli-
gen minst lika många bland de yngre och äldre gymnasieeleverna fanns 
det sommaren 1990 ett lågkvalificerat arbete som andra utförde under 
resten av året. Att kvalifikationskraven vid nyanställningar av arbetssö-
kande har höjts beror till stor del på minskad efterfrågan på arbetskraft 
och ökade formella kvalifikationer bland dem som söker inträde till 
arbetsmarknaden. Det kan också bero på att genomströmningen i de 
arbeten där det knappast krävs några särskilda kvalifikationskrav har 
minskat kraftigt jämfört med tidigare.  

För att utföra de allra flesta sommararbeten behövs inga omfattande 
eller specifika yrkeskunskaper. Därmed kan inte ungdomarna utnyttja 
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den kunskap och de färdigheter de skaffat sig i sin utbildning. Ur sam-
hällsekonomisk synvinkel måste detta betraktas som resursslöseri. Det 
innebär också att deras möjlighet att välja sysselsättning är starkt be-
gränsad. 

Vad får ungdomar ut av ett sommararbete förutom pengar? Först 
och främst får de en bättre insyn i de sociala regler som gäller på olika 
arbetsplatser samt (utom då de arbetar ensamma eller enbart tillsam-
mans med jämnåriga) chansen till ett socialt umgänge i en åldersinte-
grerad grupp av människor med skiftade livserfarenheter. Ungdomar 
som utbildar sig på 3- och 4-åriga gymnasielinjer får dessutom en möj-
lighet att lära känna den delarbetsmarknad som de förmodligen inte 
senare kommer att arbeta på, ifall de fortsätter till högskolan. 

Sommararbete förmedlas främst genom informella kontakter. Det 
är familjen och olika bekanta som står för de flesta ”nappen”, eller ett 
tidigare arbete på samma ställe. Det informella kontaktnätet visade sig 
vara viktigare för pojkar än för flickor. Flickor tog relativt oftare själva 
kontakt med arbetsgivarna, svarade på annonser eller sökte arbete ge-
nom arbetsförmedlingen. Detta strider mot en gängse stereotypisk upp-
fattning att flickor inte aktivt söker sig ut i offentligheten.  

 
Utbildningsinflationen 
 
Majoriteten av de ungdomar som sedan mitten av 1970-talet sökt ett 
varaktigt arbete har minst 2-årig gymnasieutbildning bakom sig. Anta-
let lediganmälda arbetstillfällen samvarierar med konjunkturfaserna. 
Någon social uppgradering i paritet med den ökade utbildningen bland 
ungdomarna har inte ägt rum.  

Av dessa tre empiriska rön kan man dra slutsatsen att endast en del 
av dem som är yrkesutbildade får ett arbete som motsvarar deras kvali-
fikationer. Denna slutsats beläggs också empiriskt av Arnell-Gustafs-
sons & Skjölds studie Ungdomars inträde i arbetslivet (1990). Där vi-
sas bl a att högst 35 procent av ungdomar med 2-årig gymnasieutbild-
ning under perioden 1975-1985 fick ett arbete som enligt SEI krävde 
fackutbildning.66 Under lågkonjunkturen, i början av 1980-talet, var det 

           
66 SEI, som är en sammanfattning av den socioekonomisk indelningen, utgör en 
modell för skillnader mellan olika sociala skikt. Den började användas av Statis-
tiska Centralbyrån på försök 1974. Indelningen görs dels efter de arbetskvalifika-
tioner som krävs inom yrket, dels efter positionen i produktionsprocessen (där in-
dividerna indelas i arbetare, tjänstemän och företagare). 
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relativt färre ungdomar som fick sådana arbeten än framåt mitten av 
decenniet då konjunkturen förbättrades. Skillnaden uppgick till ca 15 
procentenheter. Därmed saknas det i materialet ett entydigt stöd för te-
sen om att yrkesutbildningen trendmässigt har devalverats.  

Genomgången 2-årig gymnasieutbildning säkrar inte tillgången till 
arbetsuppgifter som kräver en sådan utbildning. Flickor drabbas här 
hårdare än pojkar. Den nämnda undersökningen visar att knappt hälften 
av pojkarna och tre av fem flickor hade sitt första arbete som ej fack-
lärd arbetare. Även de som utexaminerades från 3- och 4-åriga gymna-
sielinjer började ofta sin karriär som ej facklärda arbetare. Några köns-
skillnader förekom inte i denna kategori: hälften av både pojkarna och 
flickorna hade ett dylikt arbete. I detta avseende kan det därför löna sig 
för flickor att välja en längre teoretisk gymnasieutbildning framför en 
kortare yrkesförberedande sådan. Motsvarande komparativa fördelar 
knutna till linjeval har inte pojkarna.  

Arnell-Gustafssons och Skjölds undersökning kartlägger ungdo-
mars arbeten under de första arton månaderna efter avslutad utbildning. 
I sin fortsatta yrkesbana inom företaget kan en del av dem som startade 
som ej facklärda arbetare få mer kvalificerade arbetsuppgifter medan 
andra lämnar eller tvingas lämna sitt arbete.67 Att klättra upp inom 
företaget brukar ta tid. De arbeten som flickor får är oftare mer tidsbe-
gränsade än de som tillfaller pojkar. Således är denna väg för avance-
mang mindre tillgänglig för flickorna. Enligt denna undersökning hade 
en femtedel av gymnasieutbildade flickorna minst tre arbeten under de 
första arton månaderna efter avslutad utbildning. Motsvarande andel 
för pojkar var tre gånger mindre.  

Att växla från en miljö till en annan brukar vara förenat med eko-
nomisk och social osäkerhet. Det tar tid att lära sig nya rutiner och in-
formella maktkonstellationer. Men det finns alltid en chans att det nya 
arbetet blir intressantare än det förra, lönen högre och arbetskamraterna 
trevligare.  

Arnell-Gustafssons och Skjölds undersökning var inriktad på en 
begränsad period som inföll direkt efter det att individerna hade avslu-
tat sin utbildning. En del av yrkeskvalificeringen pågår kontinuerligt 

           
67 Att en så pass stor andel ungdomar med 3- och 4-årig gymnasieutbildning som 
sitt första arbete tar ett arbete som inte kräver några särskilda förkunskaper beror bl 
a på att en del av dessa ungdomar betraktar sitt arbete som tillfälligt, en mellanakt 
innan de fortsätter med vidarestudier eller militärtjänstgöring.  
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inom företagen.68 Individer som under ett tiotal år befinner sig i 
arbetslivet bör rimligen utföra ett yrke vars kompetenskrav motsvarar 
den formella utbildning de har fått. Att så knappast är fallet visar en 
undersökning som bearbetat materialet från folk- och bostadsräkningen 
1985 för åldersgruppen 30-39 år. Över hälften av kvinnorna och drygt 
en av tre män som i denna grupp hade avslutat yrkesgymnasiet utförde 
ett arbete som klassificerats som lämpligt för ej facklärd arbetare. Av 
de som gått ut 3- och 4-årigt gymnasium var andelen som utförde mot-
svarande yrke ungefär hälften så stor (25 procent kvinnor och 17 pro-
cent män). Den stora skillnaden mellan män och kvinnor med jämför-
bar utbildning vad gäller yrkesposition bekräftas även av att bland dem 
med enbart grundskola hade 70 procent av kvinnorna och 40 procent av 
männen ett yrke som inte krävde några förkunskaper (Utbytbarhet på 
arbetsmarknaden 1992 s 43). Följaktligen räcker det inte för kvinnorna 
att passera alla utbildningsspärrar när deras kunskaper ändå inte tillva-
ratas i arbetslivet. 

 
 

Att förfoga över sin tid 
 
Den tredje och sista aspekten med vars hjälp jag vill fånga historiska 
förändringar i tonåringars villkor på väg mot ekonomisk självständig-
het utgör mängden av tid till förfogande. Det sägs att ”tid är pengar”. 
Detta ordspråk gör gällande att tiden betraktas som en vara som kan 
säljas eller köpas. Men tiden är en speciell sorts vara. Liksom kvalifika-
tioner är den bunden till en konkret individ och kan inte avskiljas från 
honom eller henne. Skillnaden är att kunskaper genom förmedling kan 
överföras till andra personer utan att individen som ursprungligen var i 
besittning av dessa kunskaper utarmas. Tiden kan inte överlåtas på 
samma sätt, varken genom köpekontrakt eller som gåva. ”Spara sin tid” 
genom att köpa vissa varor eller tjänster kan man göra endast därför att 
andras tid är nedlagd i dem. Däremot kan man spara sin egen bundna 
tid genom att arbeta effektivare, fast denna möjlighet står öppen enbart 

           
68 Enligt material från LOs rapport har 30 procent av de unga män (16-29 år) som 
haft arbetaryrken och 23 procent av kvinnorna med samma yrken deltagit i någon 
kurs på sin arbetstid. Motsvarande andelen bland tjänstemän på mellannivå och 
högre tjänstemän var dubbelt så hög (LO-medlemmar i välfärden 1990). Ju längre 
formell utbildning man har desto större chans att företagen investerar i ytterligare 
utbildning. 
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för resultatorienterade arbetsuppgifter. Uttrycket att ”låta tiden stå still” 
som används när man försjunker i någon aktivitet pekar blott på en 
skillnad mellan den psykologiska och den fysikaliska tiden.  

 
Intense activity may conserve time, but only within stringent limits. Over a 
longer period, it is man’s mortality that makes of time the ultimate scarcity. 
Accumulation and storage are, in the strict sense, impossible, although certain 
kinds of time claims may be credited: for example, when an employee is per-
mitted to accumulate sick leave or paid vacations. Time lost is never truly re-
gained, although the effects of loss may be compensated by greater intensity of 
use. (Moore 1963 s 6) 

 
Nyttjanderätten till egen tid kan däremot överlåtas. I kontraktet ingår en 
förbindelse om ersättning för den tid som säljaren upplåter åt köparen. 
Priset är förhandlingsbart och beror, som priser för övriga varor, på utbud 
och efterfrågan.69 I extrema fall då det inte föreligger någon efterfrågan på 
den tid som individen bjuder ut till försäljning brukar det talas om 
arbetslöshet. Bristande efterfrågan är aldrig absolut. Den är pris-, tids- och 
platsbunden. Dessutom är den snarare specifik än allmän, vilket betyder 
att det är individens konkreta kvalifikationer och inte hennes diffusa 
arbetsförmåga som inte efterfrågas.  

Det är i köparens intresse att den av honom köpta tiden används på 
effektivast möjliga sätt. Kapitalismens utveckling visar också otaliga 
exempel på uppfinningsrikedom i dessa avseenden: arbetet delades upp, 
ringklockor och stämpelur infördes, pengar användes som stimulans 
(ackord, bonus) eller som bestraffning (böter för sen ankomst) och det 
undervisades och predikades om tidsdisciplinens välsignelse och 
tidsslösandets fördärvade verkan (Thompson 1983). Ökad självstyrning 
(exempelvis flextiden) och grupptrycket (arbetaren belönas inte för sina 
insatser individuellt utan som en medlem i ett kollektiv) bidrar också till 
att arbetsköparen kan nyttja den köpta tiden mer effektivt. Arbetsköparen 
kan också göra besparingar av anställdas tid genom att införa mindre 
arbetsintensiva produktionsmetoder.  

Antalet förvärvsarbetande har ökat under de senaste tjugo åren med ca 
en halv miljon människor. Däremot befinner sig antalet arbetstimmar per 
år på ungefär samma nivå. Betyder det, som Åberg (1982 s 16) uttryckt 
det, att ”mindre och mindre arbete ska delas på fler”?70 Bakom den 

           
69 Här bortses från att lönen inte utgör någon exakt ekvivalent av arbetsinsatsen (jfr 
Marx’ mervärdeteori i Kapitalet, band 1, 1867/1969). 
70 Med detta menas inte allt arbete i samhället utan volymen av det betalda arbetet.  
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oförändrade arbetsvolymen ligger minskningen av antalet arbetstimmar i 
de sektorer där produktiviteten kunde öka genom tekniska och 
organisatoriska rationaliseringar (främst inom jordbruk och industri) 
parad med ökningen av antalet timmar i tjänstesektorn. Åbergs tes kan 
därför skrivas om såhär: ”aldrig förr har så få kunnat producera så 
mycket”.  

Både säljaren och köparen utgår i sina kalkyler från förväntade vinster 
och kostnader. Men de tar också hänsyn till de alternativa lösningar som 
står dem till buds. Köparen kan ta i beräkning risken att de varor och 
tjänster som den anställde kommer att producera inte går att omsätta på 
marknaden. Säljaren kan ta hänsyn till de extra omkostnader som följer av 
att hon eller han får mindre tid till sitt förfogande. Innan kontraktet har 
slutits var denna tid i regel fylld med andra sysslor som nu måste 
komprimeras eller utföras av andra. Merkostnaderna kan ibland vara så 
pass höga att tiden inte bjuds ut till försäljning. Ett sådant beslut 
förutsätter dock att individen har andra möjligheter att trygga sin 
försörjning.  

Att på någon annan överlåta rätten att bestämma över sin tid innebär 
minskad frihet, helt oberoende av hur väl individen trivs med sina 
arbetsuppgifter. Är man engagerad i det man utför upplevs inte det tvång 
som skol- och lönearbete innebär som särskilt betungande. I motsatt fall 
är man tvungen att mobilisera hela den kvarvarande puritanska moralen 
för att släpa sig fram till skolan respektive arbetsplatsen och för att stå ut 
med den oändligt långa arbetsdagen. Denna subjektiva tidsbedömning kan 
variera starkt från en period till en annan. Det är få människor som under 
en längre tid konstant upplever sin vistelse i skolan (på arbetsplatsen) som 
en oändlig plåga utan att agera på något sätt, samtidigt som det är få 
förunnat att aldrig finna sina arbetsuppgifter enahanda, föga givande eller 
psykiskt och fysiskt nedbrytande. Men det är inte enbart upplevelsens 
bristande konstans som utgör ett problem när man strävar efter att fånga 
tidens subjektiva längd. Individer skiljer sig från varandra vad gäller an-
språksnivå och tidigare erfarenheter.  

Skolans årslånga rytm med långa sommarlov är anpassad efter 
jordbrukarbefolkningens sysselsättning, och dess veckoledigheter efter 
förvärvsarbetande utanför jordbrukarsektorn. Eftersom den s k normala 
arbetstiden här står som förebild kan skoltiderna kollidera med många 
förvärvsarbetande kvinnors arbetstider (exempelvis de som har sche-
malagt arbete inom vården). Den dagliga arbetstiden för eleverna är i 
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regel kortare än de förvärvsarbetandes, med undantag för de ungdomar 
som ägnar mycket av sin ”fritid” åt läxläsning.  

Skolarbetets kollektivitet sätter gränser för flexibiliteten i tidsutnytt-
jandet. Den tid som ungdomar tillbringar i skolan är oftast detaljreglerad 
och uppstyckad i jämna intervall. Långt ifrån alla förvärvsarbetande 
underordnas ett lika stelbent tidsschema. En högstadie- eller 
gymnasieklass undervisas av många lärare och varje lärare undervisar i 
många klasser. Behovet av samordning är därför stort och lektions-
schemat upprättas långt i förväg. Det finns mycket lite utrymme för 
spontana infall. Någon ”flextid” eller ”kompledighet” är inte tal om. Men 
ungdomar är inte helt förslavade under ringklockan. Förseningar och 
skolk förekommer. Sker detta sporadiskt och under icke-uppseende-
väckande former passerar disciplinbrotten någorlunda smärtfritt. Det 
straffregister läraren kan använda är ytterst begränsat: fysisk bestraffning 
är förbjuden och ekonomisk inte tillgänglig.71 För att förebråelser, sänkta 
betyg, samtal med föräldrar och rektor eller hot om dessa påföljder ska ha 
någon verkan måste de uppfattas som så pass obehagliga av den straffade 
att hon eller han är beredd att ändra sitt beteende. Den elev som upplever 
sin skolvistelse som rent tvång är förmodligen beredd att utstå det extra 
obehag som lärarens straff innebär. Men utöver det straffregister som 
grundas på en underliggande konsensus mellan läraren och eleven har 
läraren även rätt att utmäta mer handfasta straff genom att inkräkta på 
elevens fritid – antingen i form av extra hemuppgifter eller som påbjuden 
kvarsittning. 

Utbildningslängden i grundskolan och på gymnasiet är entydigt re-
glerad för samtliga inom en viss kategori, oberoende av hur snabbt en-
skilda elever kan tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas till dem. 
Endast i undantagsfall kan eleven läsa in kursen på kortare tid än den 
stipulerade och tentera av den.72 Både i högskolan och andra utbildnings-
former för vuxna har elever större frihet i detta avseende.  

           
71 Att ungdomar inte får penningersättning för sin arbetsinsats i skolan utan hänvi-
sas till att försörjas av sina föräldrar kan ur just denna synpunkt utgöra en resurs. 
Har de inte någon lön kan de inte straffas ekonomiskt för disciplinbrotten. 
72 Från 70-talet till mitten av 80-talet då det rådde bristande efterfrågan på arbets-
kraft diskuterades livligt skolans roll som förvaringsanstalt. Besluten om förläng-
ning av den obligatoriska skoltiden och utbyggnad av påbyggnadsutbildningen 
(främst gymnasieskolan) fattades dock under perioder med gott om arbete. Men 
oberoende av vilka syften som väglett utbyggnaden av utbildningen har dess ”inf-
rastruktur” (lärarkår, kursböcker, byggnader) kunnat användas för att minska den 
öppna arbetslösheten.  
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Arbetsuppgifter av repetitiv karaktär kan kontrolleras antingen av 
överordnande eller av maskiner. Arbetsuppgifter som huvudsakligen in-
nebär kreativa moment är svårare att underordna yttre kontroll. Den mest 
effektiva kontrollmekanismen med vars hjälp arbetsköpare kan försäkra 
sig om ett effektivt utnyttjande av den köpta tiden är när den anställde 
själv ansvarar för både planeringen och utförandet av arbetsuppgifterna. 
Detta passar endast de individer som har en väl utvecklad inre disciplin. 
Grundskoleelever socialiseras huvudsakligen till utifrånstyrd disciplin. 
Beroende på vilken studieinriktning de väljer socialiseras gymnasieelever 
oftast antingen till en utifrånstyrd disciplin eller (genom att en stor del av 
inläsningen pågår i hemmet) till en disciplin som förenar utifrånstyrning 
(läxförhör) med utvecklandet av inre disciplin. Utifrånstyrning bygger på 
övervakning, bestraffningar och omedelbara belöningar som har för avsikt 
att förstärka önskvärt beteende. För den som har insocialiserats till inre 
disciplin krävs varken övervakning eller någon oförmedlad koppling 
mellan beteende och straff eller belöning. I och med att andelen 
studerande på 3- och 4-åriga gymnasier har blivit avsevärt högre från 
mitten av 1960-talet innebär det att allt fler skolas in i inrestyrd disciplin. 
Däremot förblir en öppen fråga om de alla kan få användning för denna 
förmåga i sina kommande arbeten . 

Individen har snäva marginaler att tidsbestämma sitt inträde på ar-
betsmarknaden. Den linjära tiden utgör enbart en restriktion. Vid inträde 
till arbetsmarknaden möter hon den kurvlinjära tiden i form av en 
bestämd fas i utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft. Beroende på 
vilken fas som gäller just vid det aktuella tillfället kan de återkommande 
skiftningarna för henne bli antingen en resurs eller en restriktion. När det 
gäller industriell produktion, byggnadsverksamhet och privata tjänster 
hänger efterfrågan på arbetskraft intimt samman med konjunkturcykelns 
faser. Däremot är efterfrågan på arbetskraft i den skattefinansierade 
sektorn politiskt styrd och behöver inte alltid sammanfalla med 
konjunkturcykelns förlopp. Finansiella restriktioner kan förhindra att 
staten för en expansiv politik under en pågående lågkonjunktur, vilket 
sedan Keynes dagar använts som recept för att utjämna konjunktur-
svängningarna.  

Ökar efterfrågan på arbetskraft med den kompetens individen besitter 
så ökar naturligtvis individens möjlighet att få arbete inom sitt 
yrkesområde. Men att försöka hanka sig fram på tillfälliga arbeten i 
väntan på att utsikterna förbättras är inte riskfritt. Arbetsköparna kan 
föredra en nyutexaminerad sökande framför en som har utexaminerats 
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tidigare men endast haft ströjobb. Beteendet kan nämligen tolkas antingen 
som att individen är flexibel och företagsam eller som att hon saknar 
stabilitet och uthållighet – och det är arbetsköparen som har 
tolkningsföreträde. 

Väl insocialiserad i den puritanska moralens syn på tiden som en 
knapp vara är den moderna människan van vid att få sin tid hårt struk-
turerad av omständigheter som hon själv inte kan påverka annat än 
marginellt.73 När den utifrån pålagda strukturen saknas har hon därför 
knappast någon beredskap att fylla sin tid med allt hon drömde om och 
sköt på framtiden i ”brist på tid”. När tiden värderades ekonomiskt med 
aktivitet och ändamålsenlighet som honnörsord förlorade den moderna 
människan en del av den levnadskonst som präglade det förindustriella 
samhället, nämligen förmågan till ostressad och oplanerad samvaro 
(Thompson 1983). Effektivitetskraven och den därmed sammanhängande 
stressen är inte enbart knuten till nödvändighetssfären, d v s arbete och 
plikter, utan inkräktar också på frihetssfären. Den rastlösa iver med vilken 
vi konsumerar vår ”fritid” utnyttjas kommersiellt av fritids- och 
nöjesindustrin.  

 
Tidsuppfattningen sätter ramar för handlingar och upplevelsesätt inom en gi-
ven kultur. Den strukturerar medvetandehorisonten och bidrar därmed till att 
skilja mellan handlingar som ger mening och handlingar som inte upplevs som 
särskilt meningsfulla. Tidsuppfattningen har en normativ kraft. (Kildal 1987)  

 
Av uttryck som att ”utnyttja sin fritid väl” framgår att vår tid värde-
sätts. I regel är det endast observerbara aktiviteter som skänker oss so-
cialt erkännande. Mentala aktiviteter som inte avsätter några synliga 
yttre spår undervärderas. När en fysiskt frisk tonåring tillbringar timme 
efter timme liggande på sin säng börjar vi känna obehag och anstränger 
oss för att bryta hans eller hennes ”passivitet”. Tidsuppfattningens nor-
mativa kraft visar sig också i särskiljandet mellan ”tidsfördriv” och 
aktiviteter där tidsflödet är underordnat andra värden. I bakgrunden 
skymtar åtskillnaden mellan ”låg” och ”hög” kultur. 

           
73 Max Weber (1934/1978 s 74) sammanfattar några viktiga drag i den protestantis-
ka etiken utifrån Richard Baxters läror: ”Att förslösa tid är alltså den första och i 
princip värsta av alla synder. Livet är [alltför] kort och värdefullt för att man ska 
kunna försäkra sig om ens egen utvaldhet. Tidsförlust genom sällskapsliv, strunt-
prat, lyx, ja även genom mer sömn än hälsan kräver, sex till åtta timmar, är mora-
liskt sett absolut förkastligt […] varje förlorad timme är också förlorad för arbetet 
för Guds ära.” 
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Ytterligare ett sätt att definiera tiden är att poängtera skillnaden 
mellan att ”ha fritid” och att ”vara fri”, varvid det senare innebär en 
existentiell dimension. Individen är fri när hon kan ägna sig åt aktivi-
teter som har ett eget värde för henne. Om aktiviteten utförs under ”ar-
betstiden” eller ”fritiden” är då av underordnad betydelse. 

 
 

Slutord 
 
Beskrivningen av hur ungdomars situation har förändrats under senaste 
halvseklet kan grovt sammanfattas genom att hela tidsavsnittet indelas i 
tre perioder.  

Den första perioden löper från 1940 till början av 1960-talet. Utbild-
ningen utöver den obligatoriska nivån var då fortfarande rätt exklusiv. De 
ungdomar som valde att söka sig direkt ut i arbetslivet fick relativt 
obehindrat fotfäste på den öppna arbetsmarknaden. Lönerna de fick räckte 
dock knappast för att bilda ett eget hushåll. 

Den andra perioden sträcker sig från början av 1960-talet till mitten 
av 1970-talet. Utbildningsexpansionen var då i full gång. Konkurrensen 
om utbildningsplatser hindrade visserligen somliga att få gymnasial 
utbildning men den gällde inte på universitetsnivån. Alla som hade de 
formella meriterna kunde komma in. (Vissa utbildningar var dock spär-
rade, varför den största tillväxten av antalet studerande skedde inom den 
filosofiska fakulteten.) Lönerna steg snabbt, i synnerhet för ungdomar och 
kvinnor, vilket också avspeglades i att giftermålsåldern sjönk. Mot slutet 
av perioden kunde man emellertid skönja svårigheter för ungdomar att få 
fotfäste på arbetsmarknaden. Detta gällde dels pojkar utan 
gymnasieutbildning, dels flickor som var yngre än 18 år.  

Den tredje perioden börjar ungefär mitt i 1970-talet, då svårigheterna 
för de unga att få ett fotfäste på arbetsmarknaden blev allt mer utpräglade 
samtidigt som utbyggnaden av gymnasieutbildningen gjorde det allt 
lättare för dem att fortsätta studera. Det omvända gällde för 
högskoleutbildningen där konkurrensen för inträde ökade kraftigt.  

Början av 1980-talet markerar en milstolpe vad gäller behandlingen 
av ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden. Fram tills dess hade ingen 
skillnad gjorts mellan unga och vuxna arbetssökande. Särbehandlingen 
började med att ungdomar utan gymnasieutbildning fråntogs möjligheten 
att få beredskapsarbete. Gradvis utsträcktes särbehandlingen till nya 
kategorier. Från 1984 omfattade den inte bara ”utbildningshandikappade” 
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utan även ”vanliga” ungdomar som sökte ett fotfäste på arbetsmarknaden. 
Särbehandlingen gällde arbetstid, anställningsförhållanden och löner. 
Ungdomslagen gav tonåringar rätt till avtalsenlig lön men enbart under 
fyra timmar om dagen. De praktikplatser som infördes 1992 gav dem 
heltidsarbete mot en lön som (beroende på ålder) uppgår till mellan 
hälften och två tredjedelar av en vuxenlön. Praktiklöner gäller när 
arbetssökande anvisas ett arbete genom arbetsförmedlingen, oberoende av 
om tjänsten är förlagd till en privat arbetsgivare eller till en arbetsplats 
som drivs av offentliga medel. Fram tills en individ fyller 25 år kan hon 
eller han anvisas en praktikplats varje gång arbetslöshetsperioden sträcker 
ut sig i tiden. Disciplineringen genom arbete framträder här i obeslöjad 
form. Att en formell, administrativ åldersgräns (25 år) har upphöjts till en 
tröskel in i vuxet liv utgör det andra väsentliga bidraget i lagen om prak-
tikplatser för ungdomar. När dessa ord skrevs (februari 1993) fanns det 
drygt 80 000 ungdomar som hade utbildningsplatser (Arbetsmark-
nadsstatistik februari 1993 1993).  

Så har relationerna mellan sfärerna familj, skola och arbete förskjutits, 
dels genom varje ung människas väg från ekonomiskt beroende till 
självförsörjning och dels genom de senaste decenniernas konjunktur-
relaterade moderniseringsförlopp. Dessa föränderliga materiella levnads-
villkor genomsyras som framgått av en mängd överlagrade skillnader och 
ojämlikheter med avseende på bland annat klass och kön. Jag har 
analyserat tre grundläggande frihetsaspekter: den tillfälliga befrielse från 
försörjartvång som främst skoltiden innebär, möjligheten att fritt välja 
sysselsättning och rätten att förfoga över sin tid. Detta har gjort det tydligt 
hur socioekonomiska resurser och begränsningar även inramar och sätter 
vissa ofrånkomliga villkor för utvecklingen av ungdomskulturella uttryck.  
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