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Titel  
Title 
På tröskeln till arbetsmarknaden – en antologi om ungdomars reflektioner kring arbete och 
arbetsmarknad 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
Mot bakgrund av den dagsaktuella debatten om ungdomars svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden, har vi genom en kvalitativ studie undersökt hur ett antal ungdomar reflekterar 
över sin framtid på denna och studerat deras tankar kring övergången från nuvarande 
sysselsättningssituation till arbete. Antologin innehåller fem enskilda bidrag, varav två fokuserar 
på arbetslösa ungdomar och resterande delar på studerande vid traditionella gymnasieprogram, på 
fotbollsgymnasium och vid universitet. Studien visar att informanterna upplever att det i 
samhället finns en norm. Enligt denna skall ungdomars huvudsakliga sysselsättning vara arbete 
eller studier. Samtliga huvudinformanter menar att de vill leva normenligt och således betraktar 
de arbete som en viktig del av livet och som en identitetsskapande faktor. Trots att många av de 
arbetslösa ungdomarna inte söker jobb de är kvalificerade för, visar studien att de ansluter sig till 
den samhälleliga diskurs som menar att ungdomsarbetslösheten är en konsekvens av 
samhällsstrukturen. De studerande ungdomarna ser sig i större utsträckning som aktivt handlande 
och ansluter sig istället till den diskurs där problemet istället betraktas som en konsekvens av en 
individrelaterad passivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
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”Ungdomarna är morgondagens arbetskraft. De måste få komma in på 
arbetsmarknaden för att få erfarenhet och möjlighet att använda färska 

kunskaper innan de förlorar tilltron till sin egen förmåga.” 1

 
- Bo Bylund, Arbetsmarknadsstyrelsens chef. 

 

 

                                                 
1 Arbetsmarknadsstyrelsen, http://www.ams.se/RDFS.asp?A=66160&L=32650, 2006-03-30  
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Förord   
Till de ungdomar som genom intervjuer och observationer deltagit i denna studie och utan vilkas 
medverkan projektet inte hade kunnat genomföras, vill vi rikta ett stort tack. Vi vill även tacka lärare 
och rektorer i de skolor vi vistats i samt personal från olika organisationer och åtgärdsprogram, 
genom vilka vi fått tillträde till fältet. Slutligen vill vi varmt tacka vår handledare Tobias Samuelsson, 
för värdefull vägledning och kloka kommentarer samt för ett stort stöd och ett engagemang i vårt 
projekt som har smittat av sig på oss som genomfört studien. Tack! 
 
Norrköping, den 25 april 2006 
Anna, Malin, Therese, Emelie och Jenny 
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Inledning 
”Ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv.”2 Detta är sedan 1999 ett av 
regeringens och riksdagens mål, ett mål som dock visat sig vara svårt att uppnå. Dagens 
arbetsmarknad präglas till stor del av otrygga anställningsvillkor och dagligen rapporteras om hög 
arbetslöshet, inte minst bland ungdomar. Gruppen ungdomar är en av de största förlorarna på 
dagens krävande arbetsmarknad och följderna av att inte lyckas etablera sig på denna kan få 
långtgående negativa konsekvenser för individen. Inte minst drabbas den personliga ekonomin, 
eftersom ett sent inträde på arbetsmarkanden kan resultera i såväl sämre löneutveckling som i lägre 
pension senare i livet. På kortare sikt, blir konsekvenserna att ungdomar i allt större utsträckning inte 
kan försörja sig själva och i många fall inte har möjlighet att skaffa sig en egen bostad. 
Förutsättningarna för att kunna leva ett självständigt liv, vilket för många är ett kriterium för 
vuxenblivandet, försämras därmed avsevärt. Detta har i sin tur inneburit att ungdomstiden har 
förlängts, vilket tydligt demonstreras genom studier som visar att den genomsnittliga åldern för 
individens etablering på arbetsmarknaden från 1990 fram till idag har förskjutits från 20 till 27 för 
kvinnor, och från 21 till 26 för män.3  
 
Arbete utgör en viktig del i mötet mellan människor eftersom olika egenskaper förknippas med såväl 
olika sysselsättningar som med bristen på desamma. Frasen ”Och vad jobbar du med”, inleder ofta 
ett samtal mellan individer som inte känner varandra. Repliken är en artighetsfras men samtidigt 
etablerar den normen att alla förväntas ha ett arbete. Vi finner det därför intressant att undersöka vad 
ungdomar som befinner sig, utanför eller på tröskeln till arbetsmarknaden, har för tankar kring sin 
framtid på arbetsmarknaden.   

Bakgrund – problemområde 
I september i år är det riksdagsval och problemet med den höga ungdomsarbetslösheten är en av de 
hetaste valfrågorna som så gott som dagligen diskuteras och debatteras i media. För att lösa 
problemet har staten tillsatt åtgärder, såsom en ökning av antalet utbildningsplatser och upprättandet 
av olika sysselsättningsåtgärder.4 I och med detta har ansvaret för ungdomars försörjning gått från 
arbetsmarknaden till den offentliga sektorn, bland annat i form av studiestöd och 
arbetslöshetsersättning.5

                                                 
2 Tapio Salonen, Ungas ekonomi och etablering – en studie om förändrade villkor från 1970-talet till 2000-talets inledning 
(Ungdomsstyrelsen, 2003), s. 24 
3 Tapio Salonen, Ungas ekonomi och etablering – en studie om förändrade villkor från 1970-talet till 2000-talets inledning 
(Ungdomsstyrelsen, 2003), s. 23f. 
4 Arbetsmarknadsstyrelsen, http://www.ams.se/RDFS.asp?A=66490&L=32650, 2006-04-11 
5 Joachim Vogel, ”Etablering i arbetslivet” ,i Ungdomars etablering: Generationsklyftan 1980–2003 ( SCB, 2005), s. 26 
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Genom en artikelserie har Aftonbladet uppmärksammat dagens höga ungdomsarbetslöshet och 
bland annat framkommer här att flertalet ungdomar har dålig ekonomi och mår psykiskt dåligt till 
följd av arbetslöshet.6 Den 23 mars 2006, publicerade Aftonbladet uppgiften att 108 700 ungdomar 
under 30 års ålder var arbetslösa, vilket i det närmaste motsvarar det antal barn som föds i Sverige 
varje år. Vidare framkommer att antalet unga arbetslösa har ökat med 81 procent sedan år 2001. 
Vissa av de ungdomar som framträder i artikelserien har, trots ett aktivt arbetssökande, inte hittat ett 
arbete. Avsaknaden av ett arbete leder till att ungdomar inte kan få den arbetslivserfarenhet som 
krävs av arbetsmarknaden för att förvärva ett arbete.7  
 
Det finns i huvudsak två dominerande samhällsdiskurser, varav den ena menar att 
ungdomsarbetslösheten är en konsekvens av samhällsstrukturen. Denna menar således att ansvaret 
för att skaffa fram arbeten åt de unga, ligger på samhället och mängder av exempel på detta finns att 
hitta i diverse debattartiklar.8 Den andra diskursen betraktar istället problemet som en konsekvens av 
en individrelaterad passivitet och en ovilja bland unga att ta ett sämre arbete. Detta är någonting som 
bland annat psykologen Maarit Jonson menar då hon skriver att individen själv styr över sin 
livssituation och således inte kan ses som ett offer för omständigheterna.9 Vidare visar en 
undersökning att drygt en tredjedel av de 3164 tillfrågade 18-åringarna, hellre erhåller socialbidrag än 
att tar ett, enligt dem, tråkigt arbete.10

Syfte 
Vårt syfte med denna antologi är att studera hur ungdomar reflekterar över sin framtid på 
arbetsmarknaden. Vi vill undersöka vilka värderingar våra informanter har angående arbete, vilka 
framtidsplaner de har och hur de ser på sina möjligheter på arbetsmarknaden.  

De individuella bidragen 
Antologin består av fem individuella bidrag, där fokus ligger på fem grupper av ungdomar som av 
olika anledningar inte är fast förankrade på arbetsmarknaden. Anna Libietis Jacobson inleder de 
individuella delarna med att presentera sin studie om ungdomar som läser de första åren på 
gymnasiet. Därefter följer Malin Anderssons bidrag om sistaårselever på ett fotbollsgymnasium och 

                                                 
6 Aftonbladet publicerade artikelserien ”Den förlorade generationen” under perioden 2006-03-23 - 2006-03-27, men vi 
har använt oss av www.ungtval.se,  2006-04-03, där denna återfinnes. 
7 Mary Mårtensson, ”108 700 ungdomar i Sverige arbetslösa”, www.ungtval.se, 2006-04-03 
8 Se bland annat: Yngve Sunesson ”Ungdomars arbetslöshet stort problem”, Hallands Nyheter, 2005-08-26, s. 20 
9 Maarit Jonson, Självkänsla och anpassning ( Lund, 2003), s.125 
10 Mats Trondman, Unga vuxna, kulturmönster och livschanser (Växjö Universitet, 2003), s. 115 
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Therese Petterssons bidrag om universitetsstuderande. Emelie Gustavssons studie om ungdomar i 
åldern 19 till 20, som varit arbetslösa sedan de tog studenten, följer därefter och avslutningsvis 
presenteras Jenny Bolanders studie om arbetslösa ungdomar i åldern 20 till 24. 

Metod  

Grundad teori och kvalitativa studier 
Studien vi genomfört baseras på metoden Grundad teori, vars syfte är att grunda nya teorier.11 
Arbetsprocessen började med att vi, grundat på det gemensamma intresseområdet ungdomar och 
arbetsmarknad, enskilt uppsökte de fält på vilka vi senare utförde våra deltagande observationer. 
Observationerna syftade till att samla in ett så brett material som möjligt vilket analyserades och fick 
ligga till grund för utformningen av intervjufrågor. Psykologiprofessorn Steinar Kvale menar att 
syftet med en kvalitativ forskningsintervju är, att genom att lyssna till informantens utsagor, erhålla 
beskrivningar kring informantens livsvärld och därigenom kunna tolka meningen i deras utsagor.12 
Han menar därmed, precis som etnograferna Martyn Hammersley och Paul Atkinson, att individens 
utsagor kan säga en del om den kontext denne lever i, vilket är viktigt att reflektera över vid 
analysarbetet.13 Hammersley och Atkinson, poängterar dessutom att alla intervjuer är ett samspel 
mellan den frågande och den intervjuade, varför inget resultat blir det andra likt.14  
 
För att vara säkra på att intervjun rörde sig kring de fastställda frågeställningarna och för att inte 
glömma bort viktiga aspekter, använde vi oss av en intervjuguide. För att informanterna skulle ge så 
informativa utsagor som möjligt, valde vi att formulera korta och enkla frågor. Vi försökte även vara 
uppmärksamma på informantens svar för att kunna ställa, för studien väsentliga, följdfrågor.15 Då vi 
inte ville styra informanterna för mycket, utan istället ville låta dem berätta fritt och för att lämna 
utrymme för det oförutsedda, följdes intervjuguiden inte strikt utan användes mest som en mall.  
 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Mellan varje intervjutillfälle analyserades 
transkriptionerna i syfte att kunna omformulera såväl frågorna som deras ordningsföljd, samt för att 
kunna följa upp nya teman som uppmärksammats. Ett vanligt problem i intervjusituationer är 
svårigheten att ställa de rätta frågorna.16 Vi tycker dock att vi till viss del garderat oss mot detta 
genom att omarbeta frågorna mellan intervjuerna och genom att vi använt oss av en intervjuguide. 

                                                 
11 Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander. Grundad teori –Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003)  
12 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s.117 
13 Martin Hammersley & Paul Atkinsson Ethnography – principles in practice (Routledge, London, 2004), s. 125 
14 Martin Hammersley & Paul Atkinsson Ethnography – principles in practice (Routledge, London, 2004), s. 151f 
15 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s.123 
16 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 307f 
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Då vi efter ett antal intervjuer tyckte att vi hade tillräckligt med material för studiens omfång, 
kodades och kategoriserades detta på samma sätt som vid observationerna. Insamling och 
bearbetning av data pågår alltså kontinuerligt genom hela arbetsprocessen.   

Metoddiskussion 
Generellt riktas kritik mot kvalitativa studiers brist på genomskinlighet, med vilket menas att 
möjligheten att kontrollera studiens genomförande och således resultatets rimlighet är begränsad. 
Genom att använda sig av metoden Grundad teori reduceras dock detta problem, genom att 
materialet kontinuerligt kodas och kategoriseras och genom att det på så vis finns möjlighet att efter 
avslutad studie ta del av forskningsförloppet och hur det lett fram till den slutliga analysen. Det är 
dock svårt, om inte omöjligt, för en annan forskare att replikera studien och undersöka resultatets 
tillförlitlighet men det är inte heller nödvändigt då Grundad Teori inte syftar till att generalisera utan 
till teorigenerering. Emellertid är det av stor vikt att forskaren i rapporten reflekterar över sin roll, det 
vill säga, kommenterar förväntningar och attityder som denne hade med sig ut på fältet. Detta då det, 
som professorn Alan Bryman skriver, förmodligen inte bara påverkar hur empirin uppfattas, utan 
även vad som läggs märke till.17 Under pågående arbetsprocess har vi uppmärksammat svårigheterna 
med att, som Grundad Teori menar, förutsättningslöst närma sig sitt fält och således kunna studera 
detta ur ett objektivt perspektiv. Vi finner att den förutsättningslöshet som metoden förespråkar är 
problematisk, då vi anser att alla individer besitter en viss förförståelse och därmed inte kan beträda 
ett forskningsområde förutsättningslöst. Då vi själva befunnit, eller just nu befinner, oss i liknande 
situationer har vi många gånger kunnat relatera till informanternas utsagor. Därför känner vi att det 
emellanåt varit svårt att distansera sig till situationen och den data vi inhämtat, vilket kan ha påverkat 
hur vi uppfattat beteenden och utsagor vilket kan ha styrt vår blick på så vis att vi sökt efter det vi 
förväntat oss att finna. Vi tycker dock att vi genom vår medvetenhet om detta ändå har kunnat 
reducera problemet.  

Etiska reflektioner 
För all forskning gäller att vissa etiska principer måste följas för att skydda de som deltar i en studie. 
Vetenskapsrådets individskyddskrav består av fyra forskningsetiska principer. Informationskravet 
innebär att informanterna ska informeras om studiens syfte och att deltagande är frivilligt, 
samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till medverkan i studien, 
konfidentialitetskravet, innebär att deltagarnas anonymitet i största möjliga utsträckning garanteras 
och nyttjandekravet som handlar om att den information som insamlats endast får användas för 
studiens ändamål.18 För att i möjligaste mån leva upp till en god forskningsetik har vi, innan vi gått ut 
på fältet, sammanställt en text där vi presenterat vår studie och dess syfte. Detta informationsblad har 
                                                 
17 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 38 
18 Vetenskapsrådet, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf , 2006-03-08 
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fungerat som komplement till en muntlig presentation av oss själva och av vår studie i kontakterna 
med fältet. Eftersom vissa av observationerna genomfördes på offentliga platser så har alla som 
medverkat vid dessa inte kunnat informeras om studiens syfte eller om deras medverkan i denna. Då 
vi vid dessa observationer inte syftat till att studera enskilda individer, utan snarare det sociala 
samspelet, är vår åsikt att det inte heller varit nödvändigt att informera dem om sin medverkan i 
studien. Emellertid informerades de ungdomar vi talat med om detta.  
 
Vid de genomförda intervjuerna har vi, innan intervjuns genomförande kort informerat om studiens 
syfte och bakgrunden till undersökningen. Kvale menar att all information om studien kan påverka 
informanternas svar.19 För att undvika en sådan påverkan har vi valt att ge mer utförlig information 
om studiens syfte, först efter avslutade intervjuer. Innan intervjuerna har vi alla informerat deltagarna 
om att deras medverkan i studien är frivillig och när som helst kan avbrytas. All insamlad data 
kommer endast att användas såsom vi informerat deltagarna om, det vill säga för att uppfylla den 
aktuella studiens syfte. Insamlad data har vidare behandlats med varsamhet så att ingen utomstående 
ska kunna ta del av inspelningar eller känsliga personuppgifter. För att säkerställa deltagarnas 
anonymitet är namn och platser, som skulle kunna bidra till identifiering av informanterna, i 
rapporten fingerade. Även vissa detaljer i informanternas berättelser har ändrats för att ytterligare öka 
anonymiteten. Vidare har vi valt att ta bort ord som ”liksom, öh, äh” och rätta en del grammatiska fel 
i informanternas utsagor när vi citerar dem. Detta dels för att göra citaten mer lättförståeliga för 
läsaren och dels för att det inte ska uppfattas som att informanterna har dåligt språkbruk. Vi har, när 
vi gjort dessa ändringar, varit ytterst noga med att inte ändra innebörden i informanternas utsagor. 

Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 

Ungdomar  
Begreppet ungdom är tvetydigt och det finns mängder av definitioner, som alla skiljer sig åt. På 
Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida redovisas exempelvis flera definitioner av unga i samband med 
arbetslöshet; unga upp till 25 år, unga mellan 18 och 20 år, unga mellan 20 och 24 år samt en 
definition där ungdomar definieras som individer under 30 års ålder.20 Huvudinformanterna i vår 
studie utgörs av individer som är mellan 16 och 26 års ålder och vi benämner alla dessa som 
ungdomar.  

                                                 
19 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 120 
20 Arbetsmarknadsstyrelsen, www.ams.se 2006-04-10 
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Identitet 
Vi menar att identiteten skapas i en process som påverkas av att individen själv tillskriver sig 
egenskaper, och även genom att andra tillskriver individen vissa egenskaper.21 Således skapar 
individen sin identitet i samspel med andra. Då en individ berättar sina levnadsberättelser, talar denne 
även samtidigt om sin identitet.22

Livsvillkor 
Med begreppet livsvillkor åsyftar vi inre förutsättningar och yttre faktorers inverkan på en individs 
liv.23 Begreppet är centralt eftersom vår studie syftar till att ta del av individers livsberättelser och 
således studera vilka livsvillkor dessa har. 

Arbete 
Vi är medvetna om att det går att definiera arbete på många skilda sätt. Vår definition av begreppet 
arbete baseras på Nationalencyklopedins förklaring. Med arbete avses därmed den verksamhet på 
vilken en människa bygger sin försörjning.24  

Socialt kapital 
Definitionerna av socialt kapital skiljer sig åt, men förenklat går att säga att socialt kapital består av de 
tre aspekterna normer, förtroende och nätverk.25 Genom sociala relationer kan individen bygga upp 
sociala nätverk, beståendes av människor som denne har förtroende för, eller känner samhörighet 
med. Det är alltså de människor individen omger sig med som utgör det sociala kapitalet. Genom 
dessa kan individen få tillgång till värdefull information eller få ta del av normer som man annars inte 
hade haft vetskap om. Det sociala kapital som individen får del av genom sådana kontakter, kan 
komma att vara av stor betydelse för hur livet ter sig.26  

                                                 
21 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003), s.43f 
22 Birgitta Svensson, ”Livstid – Metodiska reflektioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsforskning” ,i 
Skjorta eller själ- kulturella identiteter i tid och rum, red. Gunnar Alsmark (Lund, 1997),  s42f 
23 Anteckningar från föreläsning av Roger Qvarsell, på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier i Norrköping 2006-
03-13, Introduktion -Livsvillkor, identitet, hälsa 
24 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=116944&i_word=arbete, 2006-04-10 
25 Patrik Aspers, ”Socialt kapital, dygder och hälsa”, i Sociala skyddsnät och socialt kapital, red. Charli Eriksson (Stockholm, 
2001), s. 39 
26 Emil Uddhammar, ”Det underskattade civilsamhället”, i Sociala skyddsnät och socialt kapital, red. Charli Eriksson 
(Stockholm, 2001), s. 32f 
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Välfärdsstat och autonomi  
Autonomi kan enklast definieras som självbestämmande.27 Statsvetaren Anna Bendz menar att en av 
de grundläggande tankarna med en välfärdsstat, är att medborgarna till viss del, ska vara autonoma 
och kunna agera självständigt.28 Hon anser att förmåner som medborgarna i en välfärdsstat kan dra 
nytta av, såsom studiestöd och arbetslöshetsersättning, gynnar individens autonomi. När individen 
väljer att ta del av dessa förmåner, tvingas hon dock samtidigt att efterleva de lagar och bestämmelser 
som är förordnade med dessa, vilket får till följd att autonomin även begränsas. Paradoxen är således 
att, samtidigt som välfärdsstatens mål är att bidra till en medborgerlig autonomi så blir konsekvensen 
ofta även att självständigheten hämmas.29

Traditionens minskade betydelse 
Sociologen Anthony Giddens menar, mot bakgrund av den allt högre förändringstakten i samhället, 
att vi lever i en tid som präglas av traditionernas och kollektivets minskade betydelse för mänskliga 
val och handlingar.30 I det traditionella samhället utgjordes en individs identitet av de värderingar och 
livsstilar som var bestämda av kollektivet. Ett yrke ärvdes oftast från en generation till en annan och 
det ärvda yrket var också någonting individen sysselsatte sig med under hela sin livstid. Idag däremot, 
saknar individen, enligt Giddens, den trygghetskänsla som den mer traditionella arbetsmarknaden 
erbjöd och nu är det allt viktigare för individen själv att konstruera sin identitet, välja livsstil och 
utforma egna livsplaner.31  

Behovsteori – om arbetets funktioner 
Sociologen Marie Jahoda menar att arbete, förutom det ekonomiska behovet, även leder till struktur 
och regelbunden aktivitet samt till sociala relationer och status. Arbetet innebär även en känsla av att 
sträva efter kollektiva mål och alla dessa faktorer samspelar i formandet av identiteten. Jahoda menar 
att samtliga faktorer är av betydelse för en individs välbefinnande, varför hennes slutsats blir att 
arbete är en viktig komponent i en individs liv.32 Även Giddens pekar på att arbetet fyller flera olika 
funktioner. Han anser dock att lönen är det mest väsentliga, då människor behöver pengar för att 
kunna uppfylla sina behov.  Många av dagens ungdomar blir arbetslösa direkt efter avslutad 
gymnasieutbildning och kritik riktas mot Jahoda, då vissa anser att hennes teori inte går att applicera 

                                                 
27 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s. 24 
28 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s. 11 
29 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s. 14f 

       30 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 2000), s. 15 
31 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet; självet och samhället i den senmoderna epoken (Göteborg, 1999), s. 45f, 89f 
32 Marie Jahoda, Employment and unemployment – a socialpsychological analysis (Cambridge 1982), s.53 
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på denna grupp ungdomar.33 Vi anser emellertid att denna teori går att tillämpa på denna grupp då vi 
ser att skolan i princip har samma funktioner och uppfyller samma behov, som ett arbete.  

Prestationsprincipen och självkänslans ökade sårbarhet 
Ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe skriver om prestationsprincipen, med vilken han menar att 
dagens samhälle präglas av att unga, både av sig själva och av omgivningen, utsätts för mer press än 
tidigare. Följden blir en stor konkurrens dagens ungdomar emellan och att kunna sälja sig blir en 
viktig egenskap.34 Ziehe menar att prestationsstressen och konkurrensen leder till att självkänslan 
lättare såras. Detta, i kombination med en ständig rädsla för att bli avvisad, får till följd att dagens 
ungdom lever återhållsamt; om individen inte exponerar sig, kan ingen heller komma åt denne. Då 
den enda lusten ligger i att undvika olust, menar Ziehe vidare att ungdomarna lever efter sina rädslor 
istället för efter sina behov och av detta blir följden att ungdomarna lyckas uppmärksamma vad de 
inte vill, istället för vad de vill.35

                                                 
33 Ulla Rantakeisu, Ungdomsarbetslöshet – vardagsliv och samhälle (Göteborg, 2002)¸ s. 137 
34 Thomas Ziehe, Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s. 36f. 
35 Thomas Ziehe, Kulturanalyser- ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s. 41ff 
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Tänk om man satt alldeles ensam hemma och pillade 
navelludd! – Arbetsmarknaden som mål och medel, 

sedd ur gymnasieungdomars perspektiv                      
Av: Anna Libietis Jacobson 

Inledning 
Trots att framtiden inte låter sig förutspås, har de flesta av oss har farhågor och förhoppningar. 
Människan är en social varelse vars attityder kan färgas av uppväxten, den sociala omgivningen eller 
av samhällskonjunkturen. Sociologen Rose-Marie Ahlgren skriver i boken Ungdomar i övergångsåldern 
om att ungdomsåren är en period i livet då individen är ganska sårbar och villrådig inför vuxenlivet 
och möts av krav och förväntningar på vilken väg som ska vandras. Hon skriver om detta: 
 

Val av utbildning och yrke kan ses som ett samspel mellan individens egna preferenser 
utifrån sina förutsättningar och förväntningar på arbetslivet och de förväntningar 
omgivningen ställer på individen av traditionella eller ekonomiska skäl. Individens 
möjligheter att göra ett fritt val är begränsade och rör sig mellan ett subjektivt 
handlingsutrymme som individen uppfattar och agerar utifrån och ett objektivt 

handlingsutrymme som kan beskrivas i mer konkret form.36

 
Mitt bidrag till denna antologi, handlar om hur några gymnasieungdomar i Stockholm reflekterar 
över sin framtida arbetsmarknad. Jag har undersökt vilka attityder de har till sitt kommande arbetsliv 
och vad de tror om sina chanser att skaffa jobb. 

Syfte 
Mitt syfte var att, genom observationer och intervjuer, undersöka på vilket sätt ungdomar som läser 
de första åren på traditionella gymnasieprogram, reflekterar kring sin framtid på arbetsmarkanden. 
Upplever de ett arbete som en viktig komponent i sin framtida tillvaro eller känns det som mindre 
viktigt, eller kanske till och med som ett oväsentligt inslag i livet? 

Metod 

Mötet med fältet - observationer 
Den första av tre observationer genomfördes på en gymnasieskola i Stockholm, där jag medverkade 
vid temadagen Enterprise37 som Svenskt Näringsliv under hösten 2005 anordnade på gymnasieskolor 

                                                 
36 Rose-Marie Ahlgren, ”Det subjektiva yrkesvalet”, i Ungdomar i övergångsåldern, red. Tom Hagström (Lund, 1999), s. 89 
37 Svenskt Näringsliv, http://www.svensktnaringsliv.se/ung/, 2005-09-30 
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runt om i landet. Under en förmiddag träffade två representanter från organisationen tillsammans 
med eleverna, som här läste andra året på gymnasiet, inbjudna företagare, diskuterade 
affärsidéer, pratade om rekrytering och om livet efter gymnasiet. Jag hade av representanterna från 
Svensk Näringsliv fått ett godkännande på att jag fick vara med under dagen och väl på plats delade 
jag ut ett informationsblad till de elever som var nyfikna på vad jag gjorde där. Jag berättade också 
för de elever jag pratade med under dagen, vad syftet med min studie var. 
 
Under hösten 2005 vistades jag vidare vid två tillfällen i en annan gymnasieskola, också belägen i 
Stockholm. Jag uppehöll mig under kortare raster i skolkorridorerna där jag fick tillfälle att prata med 
ett par elever, men framförallt deltog jag vid båda tillfällena på lektioner i en klass, där eleverna läste 
första året på samhällsvetenskapliga programmet. Jag medverkade vid en historielektion och vid två 
samhällskunskapslektioner, där undervisningen rörde ämnet arbetsmarknad. Under lektionerna 
verkade jag som deltagande observatör sedan jag informerat klassen om syftet med min närvaro. 

Presentation av huvudinformanterna 
Under mitt besök i den andra gymnasieskolan, kom jag i kontakt med fyra tjejer och två killar som 
alla läser första året på gymnasiet och som har kommit att bli intervjuade. Dessa kommer framöver 
att benämnas som huvudinformanter. Genom att jag låtit de ungdomar som svarade ja på frågan om 
de ville delta i min studie, verka som huvudinformanter, har jag alltså använt mig av ett slumpmässigt 
urval. Fyra av dem, flickorna som jag i nedanstående text kallar Rebecca och Sofia samt de båda 
pojkarna som jag kallar Ivan och Jacob, har intervjuats enskilt. De läser alla samhällsvetenskapliga 
programmet och går i samma klass. De andra två flickorna, som jag kallar Ellen och Hedvig, har jag 
intervjuat gemensamt. De läser det samhällsekonomiska programmet, i samma skola som övriga 
informanter.  

Från första till sista intervjun - hur frågorna och intervjusituationen 
utvecklades 
Samtliga intervjuer utfördes under perioden december 2005 till februari 2006. Den första intervjun 
genomfördes med Ivan, på ett café i närheten av skolan och den andra med Rebecca i ett av skolans 
grupprum. Efter varje intervju kodade jag transkriptionerna, vilket resulterade i insikten att några av 
de frågor jag ställt var alltför öppna och således svåra att svara på. Jag kunde också konstatera att ett 
par frågor borde adderas till intervjuguiden samt att ordningsföljden på frågorna skulle kastas om en 
aning. Efter att ha redigerat intervjuguiden, genomfördes de tre resterande intervjuerna under en och 
samma dag i ett av skolans grupprum. En djupare analys av vad huvudinformanterna sagt och en 
större omarbetning var då på grund av den knappa tiden inte möjlig, men kändes heller inte 
nödvändig då jag kände mig nöjd med intervjuguiden. Dock gjordes några mindre korrigeringar 
mellan intervjuerna, eftersom jag ville lägga till ett par frågor och jag hade en stund för mig själv 
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mellan mötena med huvudinformanterna. Genom transkriptionerna av de sista intervjuerna har jag 
trots allt upptäckt att följdfrågor som framstår som självklara och som jag i efterhand önskar hade 
ställts, emellanåt uteblivit. Emellertid är min uppfattning att fler följdfrågor ställdes vid de tre sista 
intervjuerna än vid de två första, vilket innebär att jag emellanåt fått mer utförliga svar under de sista 
intervjuerna. 
 
Sammanfattningsvis upplever jag att intervjuerna överlag flutit på bra och att jag känt mig alltmer 
trygg i rollen som intervjuare efterhand. De sex huvudinformanterna har också genomgående verkat 
avslappnade och ivriga att medverka och jag fick vid samtliga tillfällen känslan av att de tyckte det var 
spännande och roligt att delta i projektet. Resultatet av att genomföra den sista intervjun med två 
personer samtidigt upplevde jag som lyckat, eftersom jag uppfattade stämningen som ännu mer 
avslappnad än vid övriga intervjuer och då de båda var ivriga att svara på frågorna jag ställde. 

Resultatanalys 

Disposition 
I kommande text följer en analys av det material jag inhämtat. Reflektionerna från mina deltagande 
observationer har legat till grund för utformningen av intervjufrågorna och i nedanstående analys har 
jag för avsikt att visa hur de hänger samman. Jag kommer här, om vartannat, att sammanväva 
tankarna från fältstudierna med materialet från intervjuerna och emellanåt göra ett försök att 
sammankoppla mitt resultat med teorier och tidigare forskning. Den litteratur och de artiklar jag 
hänvisar till, är i huvudsak tidigare genomförda underökningar om ungdomars livsvillkor och 
identitetsskapande. 

Koppling mellan utbildning och arbete? 

”Inte särskilt inspirerande men ger ett meritvärde” – Om 
gymnasiestudiernas betydelse för framtida arbetsliv 
 
Under den historielektion jag satt med på, verkade koncentrationen bland eleverna dålig. Stämningen 
i klassrummet var rörig och det pratades konstant om annat än ämnet de läste. Jag fick intrycket av 
att eleverna inte var särskilt intresserade av det som lektionen handlade om och jag började fundera 
på om de själva reflekterat över varför de läser på gymnasiet. Funderade de på om det kunde finnas 
någon koppling mellan gymnasiestudierna och kommande arbetsliv eller såg de gymnasiestudierna 
mer som en transportsträcka i livet, utan direkta mål? När jag satt med på lektionerna som berörde 
ämnet arbetsmarknad, fick jag ett annat intryck; uppmärksamheten skärptes och eleverna lyssnade på 
vad läraren hade att säga och de allra flesta deltog engagerat i diskussioner kring ämnet. På samma 
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sätt var det med uppmärksamheten under temadagen Enterprise; intresset tycktes högt bland eleverna 
och jag fick där intrycket av att många av dem var angelägna om att få komma till tals i de 
diskussioner som fördes. Vid de båda tillfällena fick jag känslan av att ungdomarna trots allt 
intresserade sig för vad som komma skall efter avslutade gymnasiestudier, men frågan om de såg 
studierna som ett verktyg för att nå ett mål efter gymnasiet kvarstod. 
 
När jag under intervjuerna frågar informanterna hur de tänkte när de sökte till gymnasiet, om det var 
någonting särskilt som intresserade dem, säger alla att de, när de sökte, inte visste vad de ville göra i 
framtiden. De berättar att de valde den utbildning de läser, för att de ser den som ”bred” och anser 
att det innebär att de på så vis håller många dörrar öppna inför framtiden. De ser alltså alla 
gymnasiestudierna som ett redskap för nå ett mål längre fram i livet. Trots detta säger flera av 
informanterna att de har svårt att se hur de i ett framtida jobb ska kunna ha nytta av det de hittills 
läst på gymnasiet. Ellen och Hedvig tror sig ha nytta av företagsekonomin i ett framtida jobb, men 
om historielektionerna däremot säger Ellen: ”Dom tycker jag känns ganska onödiga.” Ett annat 
exempel som visar på bristande koppling mellan gymnasiestudierna och framtida arbetsliv är när Ivan 
säger att: ”Det finns mycket som vi läser som vi efter bara ett par månader har glömt bort. Ingen 
användning av det och inget tänkande på det.” 
 
De har alla tankar om vad de skulle vilja arbete med i framtiden, men ingen av dem anser att de 
hämtat särskilt mycket inspiration ur gymnasiestudierna. Jag frågar Jacob om han tycker att han 
genom gymnasiestudierna får några idéer om vad han skulle vilja arbeta med framöver och han 
svarar: 
 

Jacob: Faktiskt inte. 
Anna: Nej, ingenting alls? 
Jacob: Nej. 
Anna: Men tänker du att det kommer löna sig i framtiden att du pluggar på gymnasiet nu? 
Jacob: Ja. 
Anna: På vilket sätt då? 
Jacob: På så sätt att jag får en bredare utbildning och fler valmöjligheter till jobb. 

 
Citatet ovan visar att Jacob först säger att han inte får några idéer om vad han skulle vilja arbeta med 
genom att plugga på gymnasiet. I meningen därpå menar han ändå att studierna kommer att ge 
honom fördelar vid arbetssökande. På liknande sätt menar också övriga informanter att de har svårt 
att känna att de kommer att ha någon nytta av gymnasiestudierna, samtidigt som samtliga pratar om 
att de tror att gymnasiestudierna ökar deras chanser att skaffa sig ett arbete i framtiden. Av detta 
konstaterar jag att ingen av informanterna tycks se gymnasieutbildningen som särskilt inspirerande 
eller intressant för de kunskaper den överför. Trots detta ser de alla gymnasiestudierna som ett medel 
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för att nå ett arbete, då de ser den som meriterade vid arbetssökande. En studie, genomförd på 80-
talet, visar att ungdomar som saknar gymnasieutbildning inte har haft arbete i samma utsträckning 
som övriga ungdomar. Det var dubbelt så vanligt bland ungdomar utan gymnasieutbildning, som 
bland ungdomar med gymnasiekompetens, att inte hade arbetat alls den första tiden efter skolan.38 I 
en artikel i Aftonbladet framhålls liknande resultat; med hänvisning till Hans Tydén, utredare på 
Arbetsmarknadsstyrelsen, skriver de att chansen till arbete minskar med tjugo procent för unga som 
saknar studentexamen.39 Huvudinformanternas tankar om sambandet mellan gymnasiestudierna och 
möjligheten till jobb, tycks således överrensstämma med den verkliga arbetsmarknaden. 

”Ju mer utbildning man har desto lättare är det ju att få jobb” - Om högre 
studiers betydelse för framtida arbetsliv” 
Flera av informanterna berättar att de tror att det är viktigt att skaffa sig en universitets- eller 
högskoleutbildning, för att kunna slå sig fram i den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden. Hedvig 
säger: ”Ju mer utbildning man har desto lättare är det ju att få jobb.” Citatet visar att hon tror på ett 
samband mellan högre utbildning och möjligheterna till jobb. Tydén menar i Aftonbladets artikel, att 
bra utbildning är den viktigaste faktorn för att unga ska få tag i ett arbete40, varför Hedvigs tankar 
kring sambandet mellan högre utbildning och chanserna till arbete tycks stämma väl överens med hur 
det ter sig i verkligheten.  
 
Sofia säger att hon tror att det går att klara sig bra på arbetsmarknaden även utan högre utbildning 
och menar att hennes inställning beror på hur hennes föräldrars situation ser ut. Hon berättar att 
ingen av hennes föräldrar har en högskole- eller universitetsutbildning och säger att de trots det 
klarat sig väldigt bra på arbetsmarknaden. Sofia berättar också om en vän, vars föräldrar är 
akademiker och menar att det för henne känns väldigt viktigt att skaffa sig en högre utbildning. Om 
kompisen säger hon: ”... för henne så är det så otroligt viktigt med en utbildning. Hon är så att man 
kan ju inte få jobb om man inte har typ gått en ingenjörslinje. Så för henne är det jätteviktigt men för 
mig är det så här jaja.” Citatet visar att Sofia tror att föräldrarnas situation har en stark inverkan på 
den egna inställningen till hur utbildning och arbete är relaterade. Dagens Nyheter redogör i en 
artikel, för de svar som 4 000 ungdomar i åldern 15 till 25 avlagt i Ungdomsbarometerns 
undersökning, gällande kopplingen mellan föräldrarnas akademiska bakgrund och den egna 
inställningen till högre studier. Här framkommer att drygt fyrtio procent av ungdomarna, vars båda 
föräldrar är akademiker, menar att de definitivt kommer att studera vidare inom tre år efter avslutade 
gymnasiestudier. Motsvarande siffra bland dem vars föräldrar inte är akademiker, är inte mer än 

                                                 
38 Ulla Arnell Gustavsson & Cecilia Skjöld, Ungdomars inträde i arbetslivet 1983-85 (Stockholm, 1990), s. 31 
39 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
40 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
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dryga tjugo procent. Således stämmer Sofias resonemang väl överens med resultatet av 
ungdomsbarometerns undersökning. I Dagens Nyheters artikel framkommer också att, trots att få 
säger att de ska läsa vidare så anser ändå majoriteten att högre studier är nyckeln till arbetslivet.41 På 
frågan om Sofia, trots att föräldrarna varit framgångsrika utan att ha skaffat sig en högre utbildning, 
tror att det kommer att vara lättare för henne att skaffa ett jobb med en universitets- eller 
högskoleutbildning, svarar hon:  
 

Ja det tror jag. Eftersom att konkurrensen blir ändå större för att folk blir mer välutbildade 
så tror jag… Om man liksom ändå ska vara med och konkurrera om jobb och eftersom det 
är så svårt nu, så då tror jag definitivt att det hjälper. 

 
Även detta resonemang överrensstämmer således med hur majoriteten unga uppfattar kopplingen 
mellan högre studier och möjligheten att skaffa ett arbete. 
 
Som konstateras i vår gemensamma inledning, präglas arbetsmarkanden idag av otrygga 
anställningsvillkor och hård konkurrens. Detta är förmodligen anledningen till att mina 
huvudinformanter i stor utsträckning tycks vara villiga att utbilda sig, för att på så vis kunna 
konkurrera på arbetsmarknaden. Alla huvudinformanterna säger sig tro att högre studier är medlet 
för att nå ett bra jobb. Alla, utom Ellen och Hedvig, säger också att de längre fram i livet vill skaffa 
sig en högre utbildning för att öka chanserna att få sina drömjobb. Hedvig säger dock: ”Alltså när 
man hör att det är svårt att få jobb och så då känner man press och så att man måste plugga mer”, 
vilket tyder på att hennes inställning till att vidareutbilda sig påverkas av hur tillgången till jobb ser ut. 
 
Jag kan, av observationer och intervjuer, inte dra slutsatsen att ungdomarna tror att högre studier 
utgör en garanti för ett tryggt och fast arbete. Vad jag däremot kan konstatera är att alla 
huvudinformanterna, tycks vara övertygade om att högre utbildning ökar chanserna till arbete. I 
samma studie som jag ovan refererat till, framkommer att ungdomar som läst de traditionella 
gymnasieprogrammen har ett annat utgångsläge än de som läst en yrkesförberedande 
gymnasieutbildning. De sistnämnda får en yrkeskompetens som innebär att de kan inrikta sig på en 
arbetsmarknad där deras kunskaper efterfrågas, medan ungdomar som läst traditionella 
gymnasieprogram i större utsträckning måste vidareutbilda sig för att få tag i andra än i princip 
okvalificerade arbeten.42 En annan undersökning visar att ungdomar från storstäder studerar i högre 

                                                 
41 Dagens Nyheter http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=335906&previousRenderType=1, 2006-04-03 
42 Ulla Arnell Gustavsson & Cecilia Skjöld, Ungdomars inträde i arbetslivet 1983-85 (Stockholm, 1990), s. 35 
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utsträckning än ungdomar från glesbygden, varför sannolikheten att mina informanter kommer att 
studera vidare är större än för de som inte bor i en större stad.43

Framtiden – frånvarande eller närvarande? 
Under Enterprisedagen visade det sig att endaste ett fåtal av ungdomarna ville studera vidare direkt 
efter gymnasiet och detta har visat sig stämma väl överens med huvudinformanternas inställning till 
perioden efter studenten. På frågan om vad de vill göra direkt efter gymnasiet framkommer dock att 
samtliga har tankar om vad de skulle vilja göra. Ingen av dem vill studera vidare med detsamma, utan 
istället är det resor eller att skaffa ett arbete om gäller. På frågan om tiden efter gymnasiet känns nära 
eller långt borta, svarar både Ellen och Hedvig att det känns nära. Det är en period i livet de redan 
börjat fundera kring och planera inför och de grundlägger alltså redan nu planer för hur de ska kunna 
göra det de vill, efter studenten.  
 
Jacob säger att tiden efter gymnasiet känns avlägsen och menar att skolan är det han tänker mest på 
just nu. ”Nej, jag försöker leva för nuet”, svarar han på frågan om han tänker mycket på framtiden. 
Ivan planerar redan för framtiden genom att han tänker att det är bra att redan nu skaffa sig 
arbetslivserfarenhet för att ha ett försprång när han söker jobb efter gymnasiet. När jag ber Rebecca 
fundera över hur hon tror att hennes liv kommer att se ut tio eller tjugo år framåt, säger hon: ”Det 
känns sådär… Oj! Det känns som att gymnasiet är typ jättelångt och så ska man tänka tjugo år framåt 
och så bara oj då. Vad kommer att hända då?”. Rebecca upplever alltså att det är lång tid kvar innan 
gymnasietiden är över och hon tycker att framtiden känns frånvarande och att det känns främmande 
att fundera över denna. När jag ber Sofia fundera på tiden efter gymnasiet, säger hon:  
 

När folk säger att det är ju faktiskt bara två och ett halvt år kvar, då är det såhär shit och då 
blir allt liksom så som man kommer ha det till man är sextiofem och då känns det att shit, 
man kanske verkligen borde börja tänka. Men det känns nog ganska långt bort faktiskt. 

 

Citatet visar att även Sofia tycker att tiden efter gymnasiet känns lång borta. Samtidigt säger hon att, 
när hon blir påmind om att hon ska ta studenten om två och ett halvt år, känns det som att hon 
borde börja fundera över vad hon ska göra då och hon uttrycker en känsla av stress när hon väl 
börjar fundera över vad som ska hända. Hon uttrycker det som att efter gymnasiet börjar livet se ut 
så som det kommer att göra ända till dess att man fyller sextiofem. Jag tolkar detta som att hon ser 
perioden närmast efter gymnasiet som den tid, då individen lägger grunden för hur det framtida livet 
kommer att te sig. Antingen genom att börja arbeta och grunda en yrkeskarriär, eller genom att 
studera och på så vis planera för hur man vill att det framtida livet ska se ut. Sättet hon uttrycker sig 

                                                 
43 Carolina Sconfienza, Francesco Gamberale & Tom Hagström, Värderingar och förhållningssätt till arbete bland ungdomar i 
Sverige (Stockholm, 1996), s. 50 
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på, visar också att hon ser livet efter sextiofem års ålder som en ny period i livet, förmodligen som 
den tidpunkt då individen går i pension. Detta tyder på att hon har en uppfattning om vad som är 
normalt och således också om vad som är onormalt. Det normala är alltså att sysselsätta sig under 
den perioden i livet som hon räknar individen som arbetsför och det onormala är således att vara 
overksam och arbetslös. 

Framtidsutsikter – om möjligheterna till arbete  
Vid min deltagande observation på temadagen Enterprise, frågade representanterna från Svenskt 
Näringsliv eleverna om de kände sig redo för livet efter gymnasiet. Som svar på den frågan, kom ett 
rungande ”Nej!” från eleverna. Jag fick känslan av att livet efter studenten hos eleverna kändes 
väldigt avlägset, då det visade sig att de allra flesta eleverna inte funderade särskilt mycket över vad 
som skulle komma att ske. Vid en handuppräckning framkom att ungefär hälften av eleverna helst av 
allt ville resa efter gymnasiet, medan ungefär hälften av dem kunde tänka sig att starta eget företag. 
Många sa också att de bara ville ta det lugnt ett år och, som tidigare konstaterats, kunde endast ett 
fåtal elever tänka sig att plugga vidare direkt. Vidare visade det sig att flertalet elever inte visste vad en 
CV är och att endast tre av eleverna hade varit på en anställningsintervju, varpå jag fick känslan av att 
arbetslivet för de flesta förmodligen kändes avlägset och främmande. När jag pratade lite med två av 
gymnasietjejerna i pausen, sa de båda att de direkt efter gymnasiet ville skaffa sig ett lätt och slappt 
jobb och samtidigt tjäna mycket pengar. Snart började representanterna prata igen och jag tänkte att 
jag vid kommande intervjuer ville undersöka om ungdomarna tror att de kommer att kunna skaffa 
sig ett arbete och om de funderar kring hur detta i sånt fall skulle gå till. Vidare reflekterade jag, efter 
detta samtal, över om tjejerna jag pratat med, var medvetna om hur tufft det idag kan vara för 
ungdomar att skaffa sig jobb.44 Jag beslutade därför att närmre undersöka saken vid intervjuerna. Jag 
ville ta reda på om de har positiva eller negativa bilder av sin framtid och vad de tror att de skulle 
komma att värdesätta i ett arbete. 
 
Under intervjuerna framkommer att både Rebecca och Sofia är pessimistiska inför möjligheten att 
skaffa ett extraarbete under studietiden. Rebecca berättar att:  
 

Det är faktiskt svårt att säga om man skulle kunna skaffa sig ett jobb nu eftersom många är 
ju arbetslösa… Så hoppas arbetslösheten minskar och att man får ett jobb som det man vill 
jobba som. 

 
När jag frågar Sofia om hon tror att hon skulle kunna skaffa sig ett extraarbete nu, svarar hon: 
 

                                                 
44 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
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Alltså det är så himla svårt! Man hör liksom att det är hur många som helst som bara sitter 
och letar och letar men det går inte för det är så himla många som vill ha det och sen så… 
Vad ska man säga… Arbetsgivarna vill oftast att man ska vara över arton och att man ska 
kunna jobba mycket mer än vad man kan och sen så finns det inte så mycket tid eftersom 
man har ju läxor och sånt. 

 
Citaten visar att både Rebeccas och Sofias inställning till möjligheten att skaffa sig ett extraarbete 
påverkas av att de hört att det är hög arbetslöshet, eller som Sofia säger att hon hört talas om andra 
som sökt många jobb, men inte lyckats få tag i något. Deras farhågor påverkas således av samhället 
de lever i och av den information som förmedlas via massmedia och bekanta, vilket styrker min 
inledande tes om att människan är en social varelse. Sofia tror vidare att det är svårt att få tag i ett 
extrajobb när man går på gymnasiet, eftersom arbetsgivarna vill att de som söker ska vara över arton 
år och vill att man ska jobba mer än vad Sofia skulle ha tid med. Trots detta påpekar både Rebecca 
och Sofia, precis som alla de andra huvudinformanterna, att de tror att de skulle kunna skaffa sig ett 
arbete, om de verkligen anstränger sig. De ser det alltså som sin egen uppgift att lägga manken till för 
att få tag i ett arbete och de tycks således tro att det krävs en del ansträngningar från eget håll. Detta 
tyder på en medvetenhet om att individens egen kompetens och förmåga att anstränga sig, är 
sammankopplad med möjligheten till arbete. Att alla huvudinformanterna, trots att flera av dem är 
medvetna om den höga arbetslösheten, menar att de skulle kunna få tag i ett arbete om de 
ansträngde sig, skulle också kunna tolkas som ett sätt för dem att gestalta sig själva som normenliga. 
En förklaring till de positiva framtidsutsikterna, kan alltså vara en ovilja hos dem att framställa sig 
själva som att de inte är komptenta nog att konkurrera på arbetsmarknaden. 
 
Giddens menar att dagens samhälle präglas av individualism45 och detta stämmer väl överens med 
huvudinformanternas resonemang, då de framhåller att den egna personens ansträngning är av 
avgörande betydelse för möjligheten att skaffa sig ett jobb. När huvudinformanterna framhåller 
individens eget ansvar, avvisar de samtidigt indirekt föreställningen om att det skulle vara någon 
annans fel om de blev arbetslösa. Carsten René Jörgensen, gruppanalytisk psykoterapeut m.m., 
menar att ett felaktigt studieval och andra misslyckanden såsom arbetslöshet, har stark inverkan på 
den egna personen. Detta då han menar att snedsteg idag inte ses som samhälleliga eller kollektiva 
misslyckanden, utan som individuella.46 Jag kan genom min studie inte fastslå att det är så, men det är 
ändå rimligt att anta att en av anledningarna till att huvudinformanterna är beredda att utbilda sig och 
anstränga sig för att skaffa sig ett arbete i framtiden, är för att skydda den egna personen. ”Individen 

                                                 
45 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet; självet och samhället i den senmoderna epoken (Göteborg, 1999), s. 45f, 89f 
46 Carsten René Jörgensen, Psykologin i senmoderniteten (Stockholm, 2004), s. 325f 
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har det yttersta ansvaret i valfrihetens samhälle.”47, skriver etnologen Birgitta Svensson. Detta är 
någonting som speglas i mina informanters sätt att prata om sina liv, då de tycks övertygade om att 
det är de själva som formar sina liv. 

”Att ha de rätta kontakterna” – om vikten av socialt kapital vid 
arbetssökande 
Både under temadagen Enterprise och under samhällskunskapslektionerna, diskuterades olika 
tillvägagångssätt vid arbetssökande. Detta samtalsämne fångade, så vitt jag kunde se, alla elevers 
uppmärksamhet. Jag bestämde mig för att under intervjuerna fråga ungdomarna om de funderat över 
hur de skulle gå till väga för att söka ett arbete. Det visade sig att alla huvudinformanter, utom Sofia 
(som inte heller fick den frågan), är övertygade om att ”de rätta kontakterna” är det bästa medlet för 
att få tag i ett arbete. Både Jacob, Rebecca, Ellen och Hedvig har tidigare fått tag i arbeten eller 
praktikplatser via föräldrarnas eget företag eller genom deras sociala nätverk, varför deras uttalanden 
är baserade på egna erfarenheter. Jacob säger att han tror att ungdomar över lag har anledning att 
oroa sig för att de ska bli arbetslösa, men säger att det inte bekymrar honom då han är garanterad 
arbete på sin pappas restaurang. Det sociala kapitalet, som i detta fall utgörs av hans far, har alltså 
ingivit honom en trygghetskänsla. 
 
På frågan om informanterna tror att de skulle kunna skaffa sig ett extrajobb just nu, svarar Ellen:  
 

Jag tror faktiskt det. Vissa säger ju att det är så himla svårt att få ett jobb, men jag tror att det 
är lättare än man tror. Om man har dom rätta kontakterna alltså. För det är nog svårt via 
arbetsförmedlingen, men har man kontakter via föräldrar och så är det nog lätt. 

 
Ellen har alltså hört från andra att det kan vara svårt att få tag i ett arbete, men tror egentligen inte att 
det är så svårt. Vägen till arbete, poängterar hon dock, går inte via arbetsförmedlingen utan via 
personliga kontakter, vilket alltså återigen tyder på att det sociala kapitalet uppfattas som det 
viktigaste medlet för att nå ett arbete. Citatet visar vidare att Ellens tankar om arbetslivet påverkats 
av den sociala omgivningen, som förmedlat budskapet att det är svårt att få tag i ett arbete. Dock 
ställer hon sig skeptisk till detta och har positiva förväntningar på arbetssökandet, vilket tyder på att 
hon nyttjar sitt personliga eller subjektiva handlingsutrymme. 
 
Ytterligare ett exempel på att det sociala nätverket uppfattas som betydelsefullt vid arbetssökande, är 
när jag ber Ivan berätta hur han fick tag i sitt extrajobb:  
 

                                                 
47 Birgitta Svensson, ”Metodiska reflexioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsformering”, i Skjorta eller 
själ? Kulturella identiteter i tid och rum, red. Gunnar Alsmark (Lund, 1997), s. 50 
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Ivan: Genom kontakter. Och jag sa det i två ord – genom kontakter – för det var dom två 
orden jag fick höra på arbetsförmedlingen. Jag var där i somras och sökte jobb och orden jag 
fick höra, det var bara två ord jag fick höra och det var att jag får skaffa mig jobb genom 
kontakter. 
Anna: Det var det som dom sa till dig på arbetsförmedlingen? 
Ivan: Ja. Och det var… Det är inte alls det man förväntar sig när man går till 
arbetsförmedlingen.  
Anna: Nej. Vad förväntade du dig när du gick till arbetsförmedlingen då? Hade du någon 
tanke om vad de skulle kunna… 
Ivan: Alltså min tanke om arbetsförmedlingen, den ska ju skaffa folk jobb! Men det gör dom 
ju inte. 

 

Ivan uttrycker här en besvikelse över hur han blivit bemött på arbetsförmedlingen. Han säger att han 
förväntade sig att de skulle skaffa honom ett arbete, men att de istället hänvisade honom till att söka 
jobb genom personliga kontakter. Han framställer här sig själv som passiv och lite som ett offer för 
omständigheterna, då hans förväntningar inte överrensstämde med verkligheten. Han berättar dock 
att han i alla fall fick tag i ett arbete och påpekar vidare att han absolut inte vill ta emot några bidrag, 
utan vill arbeta och stå för sin egen försörjning. Här framkommer att han sätter ett starkt värde i 
autonomin, alltså i vikten av att genom att tjäna sina egna pengar kunna vara oberoende och 
självständig.  
 
En utredning gjord av Riksdagens oberoende utredningstjänst, har enligt Aftonbladet kommit fram 
till att få ungdomar får jobb via arbetsförmedlingen. Istället framhålls att en stor andel, uppemot så 
många som tre av fyra unga, får jobb via kontakter.48 Detta stämmer väl överens med 
huvudinformanternas tro om vikten av att ha de rätta kontakterna då de söker jobb. Civilekonomen 
och debattören Monica Renstig, framhåller även hon i Aftonbladets artikel, vikten av kontakter. Hon 
menar att unga idag tror att arbetsförmedlingen ska ge dem jobb, men att det inte stämmer överens 
med verkligheten. Istället menar hon att det gäller att ta egna initiativ.49 Den bild hon presenterar 
stämmer väl överens med den bild Ivan har av Arbetsförmedlingen och med den besvikelse han 
uttrycker över att de inte skaffade honom något sommarjobb. 

”Så man kan visa att man inte bara glidit på en räkmacka” – om synen 
på sämre arbeten 
Vid temadagen Enterprise, medverkade en företagsledare som beskrev för eleverna vilka faktorer han 
såg som meriterande hos en arbetssökande. Han berättade: ”Det gäller att visa sig från sin mest 
företagsamma sida. Att man till exempel har jobbat på Mc Donalds ser jag som ett stort plus i 

                                                 
48 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
49 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
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kanten, det är dessa som är bäst på att arbeta!” När han sa detta utbröt ett sorl i klassrummet. Jag 
funderade på vad reaktionen berodde på och tänkte att eleverna kanske inte hade förväntat sig att en 
arbetsgivare skulle se det som meriterande att en person arbetat på just Mc Donalds. Genom detta 
blev jag intresserad av att fråga huvudinformanterna vad de skulle kunna tänka sig att arbeta med. Jag 
funderade också över om de tror att ett, enligt dem, sämre jobb, trots allt kan fungera som en ett plus 
i meritlistan.  
 
Under intervjuerna berättar alla tjejerna att de, både nu och om de sökte jobb direkt efter gymnasiet, 
skulle kunna tänka sig att arbeta med i stort sett vad som helst. De säger att anledningen till detta är 
att de inte tror sig ha tillräckliga meriter för att kunna ställa några högre krav. Sofia säger: ”Så länge 
det inte var att jag fick allt skitjobb och att det var något kränkande, till exempel att jag fick något 
sämre bara för att jag var tjej så tror jag att jag kan tänka mig vad som helst.” Hon säger alltså att hon 
kan tänka sig att arbeta med i stort sett vad som helst direkt efter gymnasiet, men poängterar att hon 
inte skulle gå med på att få ett sämre eller ett förnedrande, jobb baserat på hennes kvinnliga 
könstillhörighet. Detta visar att hon, trots att hon inte anser sig kunna ställa några högre krav på 
arbetsuppgifter, anser sig ha rätt till lika behandling och är medveten om sin rätt att inte bli kränkt. 
 
När jag ber Rebecca fundera över om hon tror att en arbetsgivare skulle se det som en för- eller 
nackdel om hon haft ett, enligt henne, sämre jobb, svarar hon:  
 

Jag vet faktiskt inte riktigt men han kanske tycker det är positivt för man har ju i alla fall 
jobbat och tagit eget ansvar. Då kan man ju lita på den personen och ge den jobb för då tar 
ju den personen ansvar och det är positivt på det sättet. 

 
På samma fråga svarar Hedvig: ”Jag tror det är bra att man har gått igenom den jobbiga delen också, 
så man kan visa att man inte bara glidit på en räkmacka…” Citaten visar att varken Rebecca eller 
Hedvig tror att det skulle vara en nackdel att ha haft ett mindre kvalificerat arbete, då de sökte ett 
nytt jobb. Rebecca säger att det skulle vara positivt på så vis att arbetslivserfarenheten visar att det 
går att lita på personen i fråga då denne tagit eget ansvar. Hedvig poängterar att det är bra att kunna 
visa upp att man har kämpat för att få tag i ett arbete. Om tiden efter gymnasiet säger Hedvig vidare:  
 

Jag tror att man måste komma ut i arbetslivet, så man skaffar sig erfarenheter tidigare än om 
man pluggar vidare. För jag har hört att dom som anställer tycker det är viktigt att man har 
erfarenheter från andra jobb och inte bara från skolan 

 
Citatet visar att hon uppfattat att arbetsmeriter är viktiga när man söker jobb och hon tror således att 
sådana meriter kan vara lika viktiga som högre studier, eller verka som ett komplement vid sidan av 
dessa.  
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Ivan säger att han efter gymnasiet kan tänka sig ett arbete med sämre lön, till exempel fortsätta arbeta 
i den matbutik där han jobbar extra just nu, till dess att han får tag i ett arbete med bättre lön. Både 
Ivan och Jacob påpekar också att de tror att de kommer att ha en fördel vid arbetssökande, jämfört 
med många jämnåriga, eftersom de båda har tidigare arbetslivserfarenhet. Detta är förmodligen en av 
anledningarna till att de båda, mer än tjejerna, tror sig kunna ställa krav då de i framtiden söker jobb. 
De vet ju, av egen erfarenhet, att de kan få ett arbete. Jacob menar, till skillnad från tjejerna, att han 
skulle vara kräsen i sitt arbetssökande och han tror också att han kommer att kunna vara det och 
ändå få tag i ett jobb. Jag frågar Jacob om han tror att han kan lära sig någonting av ett, enligt 
honom, dåligt jobb och han svarar:  
 

Ja, det tror jag. Det skulle nog vara positivt på det sättet att då har jag fått 
arbetslivserfarenhet och vet hur det är att jobba under stress. Men det är väl inte den ljusaste 
pricken på meritlistan om jag har jobbat på Mc Donalds eller som städare. 

 
Citatet visar att Jacob inte tror att ett arbete på Mc Donalds eller som städare, skulle vara den bästa 
meriten i hans jobbansökan. Dock tror han att ett sådant jobb skulle vara meriterande på så vis att 
han därmed hade införskaffat arbetslivserfarenhet och genom dessa jobb visade att han kunde arbeta 
under stress. Också Sofia anser att det är bättre att ta ett sämre arbete, än att inte arbeta alls. Således 
innebär detta att alla huvudinformanterna tror arbetslivserfarenhet är av betydelse då man söker ett 
jobb, att en arbetsgivare ser det som positivt om personen som söker ett arbete kan uppvisa att den 
är beredd att kämpa för att nå ett mål. Samuel Engblom, analytiker på Arbetsmarknadsstyrelsen, 
understryker i en artikel i Aftonbladet, arbetslivserfarenhetens betydelse vid arbetssökande. Utan 
jobb får man ingen arbetslivserfarenhet och utan arbetslivserfarenhet får man inget jobb.50 Det tycks 
alltså vara svårt att ta sig ur ett tillstånd av arbetslöshet, då det blir som en ond spiral. Detta 
resonemang stämmer väl överens med ungdomarnas egna resonemang om varför de hellre tar ett 
sämre arbete än inte arbetar överhuvudtaget. Att ta ett sämre jobb, istället för att inte arbeta alls, tror 
jag också skulle kunna tolkas som ett sätt att visa att man vill göra rätt för sig och därmed föregripa 
den stigmatisering som medföljer arbetslöshet. 

Arbetets värde 

Varför ungdomarna som medverkade vid observationerna ville arbeta 
Då jag under observationerna uppmärksammade att eleverna verkade intresserade och tycktes lyssna 
uppmärksamt när ämnet arbetsmarknad diskuterades, bestämde jag mig för att undersöka om 
huvudinformanterna såg arbete som ett viktigt inslag i sitt framtida liv. Vidare blev jag nyfiken på att 
                                                 
50 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
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undersöka vilka anledningar ungdomarna såg till att arbeta. Både under temadagen Enterprise och 
under arbetsmarknadslektionerna jag satt med på, var flera av elevernas spontana reaktioner att den 
ekonomiska biten var den de såg som den viktigaste anledningen till att arbeta. Dock framkom även 
en del andra argument, såsom att ett arbete bidrar till ett gott socialt liv och till välmående, samt att 
jobben behövs för att människor ska betala skatt så att samhället fungerar. Genom de olika 
uttalandena bestämde jag mig för att genom intervjuerna ta jag tillfället i akt att undersöka vilka inslag 
huvudinformanterna såg som viktigast i kommande arbeten. Generellt visade det sig i intervjuerna att 
de alla såg arbete som ett viktigt inslag i sitt kommande liv, men anledningarna till detta var skilda. 
Jag kommer nedan att redogöra för vilka värden huvudinformanterna lägger i ett arbete och för 
vilken betydelse kommande arbetsliv har för dem. 

Altruistiska värden kontra materiella förmåner och autonomi som 
genomgående argument 
Jacob berättar att han ser det kommande arbetslivet mer som en plikt, än som någonting han ser 
fram emot. Han säger att en bra lön kommer att kännas väldigt viktig när han söker jobb efter 
gymnasiet och på frågan om han funderat över varför människor arbetar svarar han: ”För att försörja 
sig själv och eventuellt familj och för att kunna överleva helt enkelt. Eftersom allting kostar pengar 
numer.”. Vidare säger Jacob att han vill arbeta för att han behöver pengar för att kunna få en egen 
lägenhet och för att kunna må bra. Följden av att inte få tag i ett jobb, tror han skulle bli att han 
skulle få bo hemma länge, vilket han säger att han inte vill. Jag bad Jacob utveckla vad han menar 
med att han vill arbeta för att må bra, varpå han svarar: ”Ja, man måste tjäna pengar för att kunna äta 
och samtidigt kunna roa sig och gå ut och fika eller gå på bio med kompisar och sådär.” Utdragen ur 
intervjun visar att Jacob till en början uttrycker ekonomisk förlust som den negativa aspekten av att 
inte ha ett arbete. Han ser inkomsten som medföljer arbete som ett sätt att frigöra sig från 
föräldrahemmet och som ett sätt att kunna stå på egna ben. Följden av att inte ha en inkomst skulle 
således vara att han tvingades bo kvar i föräldrahemmet längre än önskat. Det framkommer också att 
Jacob tror att det sociala livet skulle påverkas negativt, genom att han inte skulle ha råd att umgås 
med sina vänner på önskat sätt. Jag kan alltså konstatera att Jacob trots allt, ser att en arbetslös 
tillvaro skulle leda till att livsvillkoren försämrades på flera sätt.  
 
Jag frågar Jacob om han tror att han skulle kunna påverkas på något annat sätt, än att drabbas rent 
ekonomiskt, av att inte ha ett jobb. Han svarar: ”Svår fråga. Men jag tror det skulle kännas tråkigt när 
alla kompisar är och jobbar och… Ja, tänk om man satt alldeles ensam hemma och pillade 
navelludd!” Jacob menar alltså att det skulle kännas tråkigt på dagarna om kompisarna arbetade, 
vilket skulle kunna tolkas som att han tror att det skulle vara svårt att finna alternativa 
sysselsättningar om han inte arbetade. På frågan om han skulle arbeta eller ta bidrag, om lönen var 
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samma summa pengar som han annars fick i bidrag, säger han att han skulle välja att vara ledig och 
när jag frågar varför, svarar han: 

 
Jacob: Därför att då slipper man jobba och slita på hälsan och ändå få in en massa pengar. 
Och så kan man ju sysselsätta sig med annat när man är ledig. 
Anna: Vad skulle du göra då tror du? 
Jacob: Jag skulle nog träna väldigt mycket och kanske köpa ett fritidshus och vara där en del. 
Anna: Men du tror inte att hälsan skulle kunna påverkas negativt av att man inte arbetar? Att 
man inte hade de här dagliga rutinerna och… 
Jacob: Nej, det tror jag inte. 

 
Alan Bryman skriver, med hänvisning till P. Turnbull (1973), att läsaren har rätt att veta någonting 
om de förväntningar forskaren haft med sig ut på fältet. Anledningen till detta är att det inte bara kan 
påverka hur forskaren uppfattar saker, utan även vad han lägger märke till.51 Viktigt att nämna i 
sammanhanget är därför att jag, genom min förförståelse och genom resultatet av observationerna, 
trodde att ungdomarna skulle använda bättre hälsa eller välmående som ett argument för att arbeta. 
För att få Jacob att reflektera över situationen som arbetslös, frågade jag flera gånger om han trodde 
att hälsan skulle försämras av arbetslöshet. Citatet visar dock att han inte tycks tro att hälsan skulle 
påverkas negativt av arbetslöshet och Jacob menar här att han inte skulle ha några problem att finna 
alternativa sysselsättningar, vilket delvis motsäger citatet innan, där han tror att det skulle vara tråkigt 
att inte arbeta om kompisarna gjorde det. Jacob uttrycker sig som om att han skulle få en massa 
pengar i bidrag, varför han skulle kunna leva ett gott liv ändå. Uppfattningen om att han skulle få en 
massa pengar i bidrag är inte förenlig med verkligheten och att han uttrycker sig som att ”han ändå 
skulle få in en massa pengar”, kan antingen bero på att jag inte förklarat att det rör sig om en väldigt 
liten summa pengar som betalas ut i bidrag, eller helt enkelt en okunskap hos honom vad gäller 
villkoren för bidragsutbetalning. Det skulle också kunna vara så att Jacob just nu inte har någon som 
helst inkomst, utan försörjs av föräldrarna, varför han ser den summa pengar som betalas ut i bidrag 
som stor. 
 
Ivan poängterar starkt att det kommer att vara viktigt för honom att arbeta som vuxen och säger 
också han att det känns viktigt att tjäna mycket pengar. Han anser dock att ett arbete fyller fler 
funktioner, än den rent inkomstbringande. Han säger att åttio till nittio procent av anledningen till 
varför man arbetar, är för att tjäna pengar. Om varför arbete är ett viktigt inslag i livet, säger han 
vidare: 
 

                                                 
51 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 38 
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Har man inte ett arbete sitter man hemma och har inget att göra. Blir trött, går ut lite senare 
på dagen och vad är det då man kan göra? Sitta på nån bar och ta ett par öl och så går man 
tillbaks hem. Livet kommer inte att se lika bra ut… 

 
Ivan beskriver här hur livsvillkoren skulle försämras avsevärt i en tillvaro av arbetslöshet. Han menar 
att det skulle vara svårt att sysselsätta sig på ett meningsfullt sätt och beskriver hur rutinerna skulle 
rubbas på ett negativt sätt. Ivan menar att han, även om han var ekonomiskt oberoende, förmodligen 
skulle vilja arbeta och understryker att han inte ser bidragstagande som ett alternativ till arbete. Detta 
då han menar att den summa pengar som arbetslöshetsersättning motsvarar, inte skulle räcka för att 
leva det liv i lyx, som han eftersträvar. Han menar att det inte är rätt att leva av pengar någon annan 
betalar i skatt och säger ”Och ja, tar man hjälp från någonstans, det är en dålig känsla”. 
 
Ivan sammankopplar, även han, arbete med frihet. Han säger: 
 

Många av dom, framförallt invandrarna som har flyttat till Sverige, frågar man dom varför 
dom har kommit hit så är ju det första dom nämner friheten. Men när de går och lever på 
socialpengar då tar de själva friheten ifrån sig själva! 

 
På ett tydligt sätt visar citatet att han förknippar självförsörjning med frihet. Ivan säger att många 
invandrare kommer till Sverige i syfte att uppnå frihet, men menar att de, så fort de accepterar bidrag, 
själva fråntar sig sin frihet. För några år sedan flyttade Ivan själv från ett annat land till Sverige, och 
om omställningen berättar han:  
 

Det enda jag inte kunde anpassa mig till här var att komma från lyxliv till att komma till lägre 
nivå. Jag har svårt för att anpassa mig till det fortfarande och jag har bestämt mig för att inte 
anpassa mig till det för att komma tillbaka till det lyxiga livet igen. 

 
Vidare säger han: ”Och därför vill jag jobba och sen fortsätta på högskola.” Ivan berättar här att han 
gått från någonting som han kallar för lyxliv, till att få det sämre i och med flytten till Sverige. Han 
säger att han haft svårt att acceptera den nya ekonomiska situationen och att han, istället för att 
acceptera det, har bestämt sig för att sträva efter att uppnå den högre nivån igen. Studier är det verktyg 
han säger att han ska använda sig av för att få ett jobb där han tjänar mycket pengar och på så vis 
kunna uppnå sitt mål. 
 
Ett citat som jag ser som karaktäristiskt för tjejernas syn på arbete och karriär, är när Sofia säger: 
”För mig känns det viktigare att mitt sociala liv är framgångsrikt än just det här med karriär.” Det 
tyder på att tjejerna värdesätter andra egenskaper än killarna, när de tänker sig ett bra arbete. Alla 
tjejerna poängterar att en bra lön, inte känns som det viktigast för dem när de tänker sig ett bra 
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arbete. Killarna har en mer materiell hållning, medan tjejerna värdesätter egenskaper såsom social 
gemenskap och trivsel med arbetsuppgifter och kolleger. Både Ellen och Hedvig säger att ”Det ska 
bli jätteroligt att arbeta efter gymnasiet” och Sofia och Rebecca menar också att de absolut vill arbeta 
i sitt vuxna liv. När jag frågar Sofia hur hon tror det skulle kännas att inte få ta i ett arbete, säger hon: 
”Jag skulle bli så arg tror jag. Jag skulle bli så upprörd… Man vill ju liksom jobba och man borde 
verkligen få jobba också.” Sofia säger att ”man” vill arbeta, vilket kan tolkas som att hon inte bara 
åsyftar sig själv, utan att hon anser att alla människor egentligen vill arbeta. Hon tycker också att 
”man”, det vill säga alla människor, borde få arbeta. 
 
Av intervjuerna framkommer att alla tjejerna skulle vilja arbeta, även om de hade möjlighet att få 
samma summa pengar i bidrag som de fick i lön. Synen på bidragstagande är alltså densamma för alla 
huvudinformanter, utom för Jacob. Rebecca och Sofia säger båda att det är ens skyldighet att arbeta 
istället för att ta bidrag, så länge det finns människor som inte kan arbeta och således är i större 
behov av bidragspengarna. När jag frågar Sofia varför hon inte vill ta bidrag säger hon: ”Jag skulle 
känna mig så, jag vet inte. Det skulle absolut inte kännas bra att leva på någon annans pengar bara 
för att jag inte orkar jobba. Nej, det är jag emot.”  
 
Alla tjejerna säger också att de skulle vilja arbeta, även om de var ekonomiskt oberoende. Hedvig 
säger: 
 

Ett jobb vill man ju ha så man känner sig behövd. Fast man vill ju alltid ha det man inte har 
och om man jobbade skulle det kanske kännas ibland som att man hellre skulle vilja va ledig. 
Men jag tror ändå att man mår bäst om man jobbar för annars skulle jag nog ha svårt att 
hitta på någonting vettigt att sysselsätta mig med. 

 
I citatet säger Hedvig att man vill ha det man inte har; det vill säga att man vill ha ledighet om man 
arbetar och motsatt, att man vill ha ett arbete om man är ledig. Hon menar dock att ett arbete inger 
känslan av att vara behövd och tror att hon skulle ha svårt att hitta en ersättlig sysselsättning om hon 
var arbetslös, varför slutsatsen blir att hon ändå vill ha ett arbete.  
 
Gemensamt för tjejerna är vidare att de tycks se en tillvaro där de arbetar, som det normala i deras 
framtida liv. De har alla flera argument varför ett arbete är en viktig del i tillvaron, utöver den 
ekonomiska aspekten. Bland annat tror Ellen att hon skulle bli osocial av att inte arbeta och säger: 
”Visst skulle det vara skönt ett tag, men bara kanske en månad tror jag. Men sen skulle man nog 
längta ut.” Vidare säger hon, att om man inte arbetar ”… blir man nog bara slapp och mår dåligt.” 
Också övriga tjejer tror att de skulle ha svårt att hitta sysselsättningar som motsvarar de funktioner 
de anser att ett arbete uppfyller. Rebecca beskriver varför hon vill arbeta: ”För att jag vill liksom leva 

 37



mitt eget liv, jag vill inte vara beroende av mina föräldrar eller någon annan. Så jag vill stå på mina 
egna ben och jobba och tjäna mina egna pengar och sen vill jag liksom hjälpa samhället genom att 
betala skatt.” Hon ser alltså arbetet dels som ett sätt att tjäna pengar och på så vis uppnå 
självständighet, men även som ett sätt att hjälpa samhället genom att betala skatt. Vidare säger 
Rebecca:  

Nu går man i skolan och när man får ledigt då känns det jätteskönt och om man slapp skolan 
då skulle man inte uppskatta den ledigheten som man har. Om man jobbar lever man ett 
normalt liv, man jobbar måndag till fredag och så får man ledigt på lördag och söndag så 
man kan göra nåt annat. Och så tycker jag… Så vill jag att det ska vara! 

 
Rebecca berättar här att hon tycker att en tillvaro med full sysselsättning, där man arbetar måndag till 
fredag och tjänar sina egna pengar, är det normala. Av detta går också att utläsa motsatsen, det vill 
säga att hon ser en tillvaro av arbetslöshet som onormalt. Rebecca berättar också att hon själv strävar 
efter att uppnå det hon ser som normalt och menar att hon inte skulle uppskatta ledigheten lika 
mycket om hon var ledig hela tiden. 
 
Vad jag av ovanstående kapitel kan konstatera är, att alla huvudinformanterna tycks kunna se att ett 
arbete fyller fler funktioner än den rent ekonomiska aspekten. Detta överensstämmer med den i vår 
gemensamma inledning presenterade behovsteorin, där Rantakeisu skriver om Jahoda, som menar att 
arbete bidrar till såväl struktur som regelbunden aktivitet, samt till sociala relationer och status.52 
Jahoda menar att alla dessa faktorer är av betydelse för individens välbefinnande, varför hennes 
slutsats, precis som huvudinformanternas, blir att arbete är en viktig komponent i en individs liv.53 
Vidare kan jag också konstatera att autonomi är någonting som alla huvudinformanterna värderar 
högt. Såldes lägger de stor vikt vid att kunna uppnå ett självständigt liv. De ser alla arbete som 
verktyget för att nå denna vision, samtidigt som alla, utom en, menar att bidragstagande skulle 
hämma denna strävan. 

Avslutande tanke 
I Etnologiskt fältarbete står att läsa, att den som intervjuas kan betrakta intervjun som ett tillfälle att visa 
upp en speciell bild av sig själv. Svaren anpassas då till vad som är riktigt att säga enligt vissa 
normer.54 Visserligen har jag inte anledning att betvivla att ungdomarna som deltagit i min studie 
svarat uppriktigt på de frågor jag ställt och uttalandena måste självfallet betraktas som deras 
sanningar. Emellertid är min uppfattning att det ändå är av vikt att ta hänsyn till ovan nämnda 
utgångspunkt och framhålla att möjligheten är stor att intervjupersonerna rättar sina svar efter den av 
                                                 
52 Ulla Rantakeisu, Ungdomsarbetslöshet – vardagsliv och samhälle (Göteborg, 2002), s. 137 
53 Marie Jahoda, Employment and unemployment – a socialpsychological analysis (Camebridge, 1982), s.53 
54 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999),s. 60 
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samhället uppsatta normen. Mot bakgrund av detta, vill jag avslutningsvis upprepa de ord jag inledde 
detta kapitel med: Människan är en social varelse vars attityd kan färgas av olika förhållanden, däribland av den 
sociala omgivningen. 

Sammanfattning 
I antologibidraget Tänk om man satt alldeles ensam hemma och pillade navelludd! – 
Arbetsmarknaden som mål och medel, sedd ur gymnasieungdomars perspektiv, har jag för avsikt att 
belysa på vilket sätt ungdomar som läser de första åren på traditionella gymnasieprogram, reflekterar 
över sin framtid på arbetsmarkanden. Rapporten bygger på empiriskt material, insamlat under 
deltagande observationer vid två gymnasieskolor och genom intervjuer med sex förstaårselever. 
Materialet från observationerna har legat till grund för utformningen av intervjufrågorna och nedan 
presenteras ett sammandrag av resultatet från intervjuerna. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att alla mina huvudinformanter är optimistiska inför att möta 
arbetsmarknaden. De är hoppfulla om att de kommer att kunna skaffa ett jobb och har planer för 
vilka verktyg de ska ta till för att nå arbeten, både nu och i framtiden. Alla, utom en av tjejerna (som 
inte heller fick frågan), menar att ”de rätta kontakterna” är det bästa verktyget för att få tag i ett 
arbete. Deras aktiva planering och goda framförhållning, har jag tolkat som att de anser att det är 
deras egen uppgift att forma det liv de har framför sig. Gällande gymnasiestudierna, tycks ingen se 
dem som särskilt inspirerande eller intressanta för de kunskaper de överför. Emellertid är alla 
huvudinformanter av uppfattningen att gymnasiestudierna kommer att verka som meriterade vid 
arbetssökande, varför de nuvarande studierna trots allt betraktas som ett redskap för att nå arbeten 
längre fram. Vidare tycks de alla övertygade om att högre studier ökar chanserna till arbete. Samtidigt 
som fyra av huvudinformanterna också menar att de vill skaffa sig en högre utbildning för att öka 
chanserna att få arbeta med det de vill, säger alla huvudinformanterna att de, direkt efter gymnasiet, 
hellre tar ett sämre arbete än inte arbetar alls. Det främsta argumentet för detta, är uppfattningen att 
det vid kommande arbetssökande är meriterande att kunna uppvisa tidigare arbetslivserfarenhet. 
 
Majoriteten av huvudinformanterna menar att arbete är ett mål i sig, men samtidigt ser de alla arbete 
som ett verktyg för att uppnå andra målsättningar. Exempel på en sådan målsättning är autonomi, en 
strävan efter ett självständigt liv. Killarna sätter, mer än tjejerna, ett stort värde i den rent 
inkomstbringande aspekten av att arbeta. Tjejerna ser i större utsträckning än killarna, hur 
livsvillkoren vid arbetslöshet skulle försämras på andra sätt än sådana som är förknippande med dålig 
ekonomi. Alla, utom en av killarna som är tvetydig i sitt svar, menar också att alternativa 
sysselsättningar inte kan ersätta den mening som arbetet fyller i det egna livet. Alla, utom en av 
killarna, menar även att de skulle vilja arbeta, oavsett om de hade möjlighet att få lika mycket pengar i 
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bidrag som de fick i lön från ett jobb och dessa menar till och med att de skulle vilja arbeta även om 
de var ekonomiskt oberoende. Bidragstagande förknippas generellt med någonting negativt och alla 
huvudinformanter, utom en av killarna, tycks vilja undvika detta i största möjliga utsträckning, vilket 
också är ett uttryck för strävan efter autonomi. 
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”Pilot kanske” – om elitsatsande ungdomar i fotboll 
och deras reflektioner om en framtid på 

arbetsmarknaden.  
Av: Malin Andersson 

Inledning  
Tänk att få arbeta med något man som individ anser vara det roligaste sättet att spendera sin tid på 
och dessutom tjäna enorma summor pengar på att utföra detta arbete. Många personer kan rimligtvis 
antas se detta som ett drömyrke. Om det sedan handlar om ett utövande av en sport eller något 
annat spelar kanske inte så stor roll. Att vara duktig i idrott, att vara en sportstjärna, har ett högt 
anseende bland ungdomar i dagens samhälle. Att ha många vänner är det enda som värderas högre 
av ungdomar.55

 
Det allmänna och massmediala intresset för idrott och dess utövares resultat har blivit större, främst 
under 1900-talet. Det tilltagande intresset har lett till att kraven på elitidrottaren har ökat. Detta har i 
sin tur lett till en utveckling inom all verksamhet som står i relation till idrotten, till exempel 
utveckling av sportutrustning. Förutsättningarna för en elitidrottare har ändrats, bland annat i och 
med övergångssummor och kontrakt. Detta har för den enskilde elitidrottaren inneburit ett ökat krav 
på träningsintensitet och prestation. Att arbeta som elitidrottare idag har således en annan innebörd 
och ställer andra krav på en individ än vad som gjordes tidigare. Inom denna marknad är 
konkurrensen stor, då stora summor pengar både för exempelvis individen, klubben och sponsorer 
står på spel, och endast ett fåtal personer får ta del av denna marknad.56

 
Jag anser det rimligt att anta att förutsättningarna, i och med till exempel övergångssummor och 
kontrakt är olika beroende på vilken idrott man talar om. En pingisspelare i världsklass har rimligtvis 
inte samma lön som en fotbollsspelare i världsklass. Förutsättningarna, exempelvis 
övergångssummor och kontrakt, kan antas vara annorlunda inom bordtennis då det ekonomiska inte 
har fått samma utrymme i form av löner och enskilda spelares värde som inom fotbollen. Att idag 
ges chansen att få ta del av fotbollen som arbetsmarknad kan, beroende på var och hur detta arbete 
utförs, innebära en hög lön. I en artikel i Expressen står exempelvis att läsa att Zlatan Ibrahimovic 
årslön kommer att uppgå till 40 miljoner svenska kronor efter skatt. Detta efter att han förlängt sitt 
kontrakt med den italienska fotbollsklubben Juventus.57 Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic, 

                                                 
55 Ungdomsstyrelsen, http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,6023,00.html 060413 
56 Owe Stråhlman, Elitidrott, karriär och avslutning (Göteborgs Universitet, 1997), s. 1 
57 Expressen, http://expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?a=513642 2006-04-02 
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Henrik Larsson, för att nämna några, är alla välkända svenska personer som tjänar enorma summor 
pengar och besitter stjärnstatus i och med att de har fotbollen som arbete.    

Syfte/Frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att se om och i så fall hur, avgångselever vid ett fotbollsgymnasium, 
reflekterar kring både sin tilltänkta arbetsmarknad, det vill säga den marknad som fotbollen utgör, 
men även den traditionella arbetsmarknaden. Det som huvudsakligen är i fokus i min studie är 
informanternas tankar om sin transito från studier till arbete. Centrala frågeställningar i denna 
undersökning är:   
– Hur talar huvudinformanterna om sin situation och hur upplever de sin situation idag och hur tror 
de att framtiden kommer att se ut för dem själva?  
– Ser huvudinformanterna det som ett misslyckande om de eventuellt inte kommer att kunna ta del 
av den arbetsmarknad som fotbollen utgör, och hur förhåller de sig till detta?  
– Vilken av dessa två arbetsmarknader tror sig huvudinformanterna befinna sig på i framtiden, och 
hur samtalar de kring detta?  

Metod 
Det empiriska material som ligger till grund för denna studie har samlats in genom två deltagande 
observationer en gruppintervju och fyra enskilda intervjuer. Materialet från de deltagande 
observationerna har skrivits rent, och intervjuerna, som spelades in på Mini Disc, har transkriberats. 
Material har sedan kodats och kategoriserats enligt Grundad Teori.58 Nedan följer en närmare 
redovisning kring hur jag gått till väga då materialet har samlats in.  

Observationer 
Jag har utfört två deltagande observationer, båda vid en gymnasieskola. Vid min första observation 
deltog inte enbart de elever som studerar vid fotbollsgymnasiet. Detta då eleverna vid 
fotbollsgymnasiet endast är samlade i helklass under de lektioner tillhörande nämnda 
gymnasieutbildning. Således kom endast fyra av eleverna tillhörande fotbollsgymnasiet att deltaga 
under min första observation, som utfördes under en svensklektion vid den teoretiska 
gymnasieutbildningen. Då alla elever som närvarade under denna lektion inte ingick i mitt fält kom 
min roll som observatör att bli observatör som deltagare, då jag inte samspelade med de observerade 
i någon större utsträckning.59  
 

                                                 
58 Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander, Grundad teori –Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003)  
59 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 287 
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Den andra observationen utfördes då eleverna som elitsatsar inom fotboll var samlade i helklass. 
Under denna observation hade eleverna både praktisk och teoretisk lektion. Även vid detta tillfälle 
var min roll som observatör tillbakadragen, speciellt under den praktiska delen av lektionen då de 
tränade fotboll. Under båda dessa observationer förde jag kontinuerligt anteckningar, om vad jag såg 
och vad som sades. Detta material har jag sedan renskrivit och kodat, enligt Grundad teori. Det är 
dessa koder som ligger till grund för den intervjuguide60 som jag använde vid det första 
intervjutillfället.  

Intervjuer 
Jag har utfört intervjuer med sex huvudinformanter och sammanlagt har fem intervjuer utförts. Vid 
det första tillfället utfördes en gruppintervju med tre elever, varav en av dem senare deltog under en 
enskild intervju. Vid de övriga fyra tillfällena utfördes alltså intervjuerna enskilt. Jag såg det inte som 
något negativt att utföra en gruppintervju då informanterna känner varandra och då jag trodde att 
situationen skulle kännas tryggare för dem om de fick samtala med mig ihop med två kompisar. Alla 
intervjuer har spelats in på Mini Disc, och sedan transkriberats. Ur dessa transkriptioner har sedan 
koder och kategorier skapats, även detta enligt Grundad teori. Jag har efter varje intervju 
transkriberat denna, för att se om korrigeringar i intervjuguiden behövde göras innan nästa 
intervjutillfälle.  

Forskarrollen och etik 
Inför intervjuerna har jag informerat huvudinformanterna enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Således har huvudinformanterna informerats om, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och att det insamlade materialet kommer att behandlas 
enligt dessa principer. 61  
 
För att leva upp till de krav som Vetenskapsrådet forskningsetiska principer ställer har jag 
införskaffat samtycke från rektor vid den gymnasieskola där observationer och intervjuer önskades 
utföras. Detta då jag anser att det är viktigt att han i befogenhet av rektor visste vem jag är och vad 
jag ville göra, för att undvika eventuella senare problem. Jag ansåg således att han var den person 
som kunde ge mig tillträde till vad som skulle utgöra mitt fält.62 Jag har även införskaffat samtycke 
från en av de ansvariga lärarna vid fotbollsgymnasiet. Då jag samtalat med rektor och läraren vid 
huvudinformanternas gymnasieskola har de informerats om studiens syfte, att elevernas deltagande 
är frivilligt och att de kommer att vara anonyma under pågående insamling av data och i det 
färdigställda arbetet. Till rektor och den ansvarige läraren har jag även lämnat mitt namn, 
                                                 
60 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s 304f 
61 Vetenskapsrådet, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf  2006-04-11 
62 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography-Principles in practice (London, 1995), s. 63f 
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telefonnummer och min e-mail adress, om de vid ett senare tillfälle skulle ha frågor angående detta 
arbete.  
 
Vid de utförda observationerna och innan utförda intervjuer har eleverna informerats om att de 
kommer att vara anonyma och att deras deltagande är frivilligt och när helst kan avslutas.  
De har även informerats om studiens syfte och att exempelvis Mini Discarna med de inspelade 
intervjuerna, kommer att behandlas så att utomstående inte kan ta del av dem. För att ytterligare 
anonymisera huvudinformanterna har alla namn fingerats och en beskrivning av de platser för möten 
med dem har utelämnats. Ovanstående har således skett i enlighet med konfidentialitets -, samtyckes- 
och informationskravet. I enlighet med nyttjandekravet har informanterna informerats om att 
materialet inte kommer att användas för annat ändamål än för denna studie.   
 
Under pågående arbete har frågan om huruvida jag skulle anonymisera fotbollsgymnasieeleverna 
genom att använda sig av en annan idrott än fotboll i min analys diskuterats. Denna anonymisering 
skulle således utföras för att ytterligare försvåra identifiering av huvudinformanterna. Jag har dock 
valt att använda mig av fotboll som den idrott huvudinformanterna utövar, då jag inte tycker mig 
kunna jämställa fotboll med en annan idrott, exempelvis ishockey. Således anser jag att det skulle vara 
mera etiskt inkorrekt att byta ut fotbollen, som den idrott de utövar, mot en annan idrott. Detta då 
jag eventuellt inte skulle kunna presentera resultatet av empirin på ett rättvist och korrekt sätt och 
således inte heller göra mina informanters utsagor rättvisa.  

Presentation av fältet och informanterna 
Fotbollsgymnasiet utformandes för att kunna ge ungdomar möjligheten att kombinera elitidrott med 
gymnasiala studier, men syftar även till att förbereda individen för en eventuell framtid inom 
elitfotbollen. För att få studera vid ett fotbollsgymnasium krävs det av eleverna att de även studerar 
ett traditionellt gymnasieprogram, av vilka de kan välja något av de nationella program som samtliga 
gymnasieelever väljer bland. I och med detta krav riskerar eleverna inte att studier uteblir om 
elitsatsningen på fotbollen inte skulle resultera i en karriär som fotbollsspelare. Under sin 
gymnasieutbildning, i fotboll, ges eleverna möjligheter till utveckling och en individuell chans att se 
om den egna talangen och orken finns, men även om denna räcker till, för en eventuell framtid som 
fotbollsspelare. Den valda utbildningen skall således förbereda individerna på en eventuell elitkarriär 
inom fotbollen. Utbildningen inom fotboll utgörs av till 80 procent av praktiska delar, i form av till 
exempel fotbollsträning och 20 procent av teoretiska delar där eleverna läser exempelvis 
idrottspsykologi.  
 
Det valda fältet består av elva manliga elever, i 18 års ålder, i årskurs 3 vid ett fotbollsgymnasium. De 
utgör den klass som observerats vid den andra observationen. Dock utgör endast sex av dem mina 
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huvudinformanter, då det är dessa som har intervjuats. Det är således deras respektive utsagor som 
till största delen ligger till grund för detta arbete. 
 
Alla huvudinformanterna har valt att studera naturvetenskapliga programmet eller 
samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot till exempel ekonomi.  
Genom att de valt att studera vid ett fotbollsgymnasium ges de således möjligheten till en elitsatsning 
inom fotboll. En elitsatsning inom en idrott sker oftast under en intensiv och begränsad period i en 
individs liv. Huvudinformanternas elitsatsning inom fotboll sker alltså i anslutning till deras 
respektive gymnasieval, där specialidrott läses som individuellt val. Elitsatsningen sker även inom 
deras respektive fotbollslag de tillhör utanför skoltid.  
 
Huvudinformanterna har alla spelat fotboll sedan de var i fem-, sexårsåldern och har sedan dess 
således utövat idrotten. Jag har i resultatredovisningen valt att kalla huvudinformanterna för Peter, 
Magnus, Nils, Adam, Johan och Olof, vilka alla är fingerade namn.  

Resultatanalys 
Genom att ta del av sex levnadsberättelser, i vilka huvudinformanterna beskriver sig själva, hur de 
upplever sin nuvarande situation, sitt förflutna och sin framtid, har jag tagit del av den process där de 
skapar och omskapar sin identitet.63 Nedan kommer jag att redovisa min analys av det empiriska 
material som har samlats in och således se hur huvudinformanterna skapar och omskapar sin 
identitet.  

Välkommen till fotbollsgymnasiet  
Huvudinformanternas huvudsakliga sysselsättning är deras gymnasieutbildning. Samtliga 
huvudinformanterna läser vid ett fotbollsgymnasium samtidigt som de studerar en teoretisk 
gymnasieutbildning. Huvudinformanterna har alla gjort det aktiva valet att söka sig till en 
gymnasieutbildning där möjligheten till en elitsatsning inom fotboll kan erbjudas. Orsaken till att de 
valde att läsa en sådan utbildning är enligt deras utsagor, främst för att ha möjligheten att individuellt 
utvecklas till en bättre fotbollsspelare. De uppger även att de genom denna utbildning skulle ges en 
större möjlighet att få spela fotboll på en högre nivå än vad som kunde erbjudas i deras respektive 
hemkommuner. Att hemkommunerna inte kan erbjuda dem detta menar de bero på bland annat ett 
bristande utbud av klubbar som spelar i de högre divisionerna och således en bristande möjlighet för 
individuell utveckling. Olof berättar:   
 

                                                 
63 Birgitta Svenson, ”Livstid – Metodiska reflektioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsforskning” ,i 
Skjorta eller själ- kulturella identiteter i tid och rum, red. Gunnar Alsmark (Lund, 1997),  s42f 
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Målet med utbildningen var ju mest att jag visste att jag skulle få spela fotboll på en bättre 
nivå än vad jag spelade innan på, så att skolan den hade jag inget mål med alls. Utan det var 
mer att jag vill komma hit och spela fotboll och försöka bli så bra som möjligt.  
 

Att alla huvudinformanterna valt att söka sig till ett gymnasium där denna möjlighet ges anser jag 
tyda på en medvetenhet och insiktsfullhet om de bristande möjligheterna för utveckling i 
hemkommunerna. Jag anser även att detta tyder på en medvetenhet hos dem om vad fotbollen 
kräver av dem som spelare, för att de eventuellt skall kunna uppnå en elitkarriär. Det finns således, 
en medvetenhet om de utvecklingsmöjligheter som finns inom fotbollen. Men även en insikt om att 
deras klubbar i respektive hemkommun eventuellt inte kan tillgodose dem i deras individuella 
förhoppningar och i de krav de själva ställer på sin egen utveckling. Att aktivt välja att elitsatsa på 
fotbollen tycker jag speglar en målmedvetenhet men även ett högt förtroende för den egna 
individuella kapaciteten hos dem. Om de inte trodde sig ha den kapacitet som krävs för att uppnå en 
elitnivå inom fotbollen skulle de rimligtvis inte valt att läsa en sådan utbildning. En annan tolkning 
kan dock vara att de vid tidpunkten för valet av gymnasieutbildning inte kommit till insikt om sin 
egen förmåga och således hade en övertro på den egna kapaciteten. Oavsett vad de trodde om sig 
själva och således varför de valde att läsa vid ett fotbollsgymnasium är det dock, enligt mig, rimligt att 
anta att huvudinformanterna såg sig själva som bra fotbollsspelare då de påbörjade utbildningen. 
 
Peter menar att Fotbollsgymnasiet inte behöver vara den bästa vägen att gå för att nå en elitkarriär 
inom fotboll. Trots detta menar han vidare att fotbollsgymnasiet kan komma att hjälpa honom att nå 
en elitkarriär, men att detta alltså inte är den enda vägen dit. Att i stället spela fotboll i en lägre 
division för att sedan klättra uppåt i divisionerna, nämns som förslag på en annan väg, som en 
individ kan ta för att uppnå en elitkarriär. Fotbollsgymnasiet erbjuder dock enligt Peter, ”bra 
förutsättningar för att lyckas”. Vidare menar han således att det är ett individuellt ansvar att ta vara 
på de förutsättningar som ges. 

En livsstil som innebär prioriteringar   
En av huvudinformanterna, Johan, beskriver fotbollen som en livsstil. Han menar att hans dagliga 
planering sker utifrån hans träningar och att det är under och vid dessa som han träffar sina vänner. 
Även de andra huvudinformanterna beskriver sin relation till fotbollen på ett liknande sätt, de 
använder sig dock inte av begreppet livsstil. Då alla huvudinformanterna enligt min tolkning, menar 
att fotbollen är deras livsstil borde detta innebära att de även identifierar sig med denna. De har, då 
de valt att prioritera fotbollen framför annat således även gjort ett livsstilsval. Enligt Anthony 
Giddens är detta något som individen själv väljer och genom detta val väljs även konsumtionen av 
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varor, tjänster och kultur.64 Huvudinformanterna kan alltså sägas konsumera en viss kultur då 
fotbollen utgör deras livsstil. 
 
Då fotbollen upptar en stor del av huvudinformanternas tid, uppger de att de måste prioritera bort 
saker för att tid till denna skall kunna avsättas. De nämner umgänge med vänner utanför fotbollen, 
fester och utövande av andra idrotter som exempel på saker de har prioriterat bort till förmån för 
fotbollen. Trots att dessa aktiviteter, på grund av fotbollen, inte kan uppta en stor del av 
huvudinformanternas tid menar de att det är ett eget val som de inte ångrar. Johan menar dock att 
”Ja men, man väljer väl alltid bort saker för att prioritera andra. Men så länge som man tycker att 
fotbollen är roligast så kommer man ju att prioritera bort andra saker för fotbollen”. Johan menar 
således att han inte tvingas till att prioritera bort andra saker för fotbollen. Han upplever inte att den 
bortprioritering som sker är något han upplever som jobbig. Detta då fotbollen, enligt honom, är 
roligast. Jag tycker att det är rimligt att anta att huvudinformanterna identifierar sig som 
fotbollsspelare då denna utgör en stor del av deras vardag. Rimligtvis tillskriver även utomstående 
individer dem egenskaper såsom, målinriktade och kroppsmedvetna, då kroppen utgör ett viktigt 
verktyg för att uppnå en elitkarriär. 
 
Då det redan under mina observationer framkom att eleverna vid Fotbollsgymnasiet tillbringar 
mycket tid för fotbollen frågade jag mig själv om det var så att den största satsningen sker just vid 
fotbollsgymnasiet eller vid den valda teoretiska gymnasieutbildningen? Eller är det möjligt för dem 
att ta del av dem båda i lika stor utsträckning? Det är ju resultatet av den teoretiska 
gymnasieutbildningen som är avgörande för om de, i framtiden kommer att få och även kunna ta del 
av högskole-, och universitetsutbildningar. Johan berättade i relation till detta att: 
 

Nej, inte ens i närheten. Så mycket tid och engagemang som jag lägger ner i fotbollen det 
finns inte i närheten, alltså i skolan. Det är väl en tiondel av allt jag lägger ner i fotbollen som 
jag kanske lägger jag ner i skolan. 

 
Johan väljer alltså att prioritera fotbollen framför den traditionella gymnasieutbildningen i detta 
skeende. Även Magnus uttrycker att han valt att prioritera fotbollsutbildningen framför hans valda 
traditionella gymnasieutbildning, då han menar att den sist nämnda är ”så jävla tråkig”.  Johan 
berättar dock om, vid ett senare tillfälle i intervjun, att det kanske kommer en dag då han kommer att 
ångra sin prioritering. Med detta avser han att den teoretiska gymnasieutbildningen blir lidande och 
att han i framtiden eventuellt måste läsa upp sina betyg för att bli antagen till högskolan eller 
universitetet. Magnus lägger dock inte några vidare tankar kring hur detta kan komma att påverka 

                                                 
64 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003), s. 560 
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honom i framtiden, då han anser sig göra det han tycker är roligast, nämligen att spela fotboll. Detta 
är vad som är huvudsaken, enligt honom. Trots att både Magnus och Johan lever i nuet, gör det de 
anser vara roligast, visar Johan, enligt mig, en medvetenhet om vad hans prioritering eventuellt 
kommer att leda till i framtiden då han menar att han kanske måste ta igen förlorade studier innan 
han kan vidareutbilda sig.  

Att ändra sitt mål 
Alla huvudinformanter har under tiden för fotbollsgymnasiet sänkt sina mål med sitt eget utövande 
av fotboll. Innan huvudinformanterna påbörjade sin utbildning och därmed sin elitsatsning 
identifierade de sig som individer som skulle komma att ha sitt utövande av fotboll som arbete och 
således kunna livnära sig på detta. Peter berättar: 
  

Alltså för några år sen, hade man väl, om man säger för typ tre år sen då var man helt 
inställd på att man skulle leva på fotbollen. Att man verkligen satsade på det. Men sen 
ändras ju målen när man märker åt vilket håll det går åt, så att. Men man vänjer sig ju vid 
tanken på att det inte kommer att bli så. 

 
En möjlig tolkning till detta kan vara att Peter sänker sina mål eftersom han märker att han inte har 
den kapacitet som krävs för att arbeta som fotbollsspelare. Att han säger ”man vänjer sig vid tanken” 
visar, enligt mig, på att han internaliserar de negativa föreställningar som förmedlas kring fotbollens 
arbetsmarknad. Han agerar sedan utifrån detta då han sänker sina ansträngningar och accepterar 
således att han i framtiden eventuellt inte kommer att kunna livnära sig som fotbollsspelare. De yttre 
omständigheterna, svårigheten att få tillträde till fotbollen som arbetsmarknad, och insikten om sin 
egen förmåga och kapacitet har således ändrat hans förhoppningar om en framtid som 
fotbollsspelare. 
 
Under de knappt tre år som huvudinformanterna elitsatsat inom fotbollen uppger alltså flertalet av 
dem att de inte längre har lika höga förhoppningar om en framtid där de kan livnära sig som 
fotbollsspelare. De beskriver sig idag ha en annan inställning och andra mål med sin elitsatsning, än 
de hade vid påbörjandet av utbildningen. Detta beror, enligt deras uttalanden, på att elitsatsningen 
gett dem en uppfattning om sin egen förmåga gentemot andra fotbollsspelare. Elitsatsningen har 
även lett till en insikt om vilken hård konkurrens det är inom den arbetsmarknad som fotbollen 
utgör. På grund av detta har flertalet av dem sänkt sina mål och ambitioner med sitt 
fotbollsutövande. Att de innan påbörjandet av elitsatsningen kunde se sig själva livnära sig som 
fotbollsspelare oavsett om detta skedde i Sverige eller utomlands har således, enligt dem, ändrats. 
Nils berättar att:  
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Jag tror jag hade mer, ett högre mål när jag kom hit. Kanske lite naivare eller vad jag ska 
säga, för jag tror inte att jag insåg vilken konkurrens det var när jag flyttande hit. […] Det 
gick ju väldigt bra i fotbollen då, hemma och i distriktslaget och sådär. […] så jag kände att 
flytta hit och ta ett steg mot att försöka bli elitspelare så att säga. Och det målet har jag väl 
inte riktigt just nu. […] mitt mål är ju, nu är det ju mer inriktat på den klubb jag spelar i, att 
ta en plats där. Själva landslaget har jag lämnat bakom mig. Såvida jag inte får en fortsatt 
utveckling, i min klubb. Så jag har ju kanske, ja bytt mål där.  

 
Att huvudinformanterna idag har en annan inställning och andra mål med sin elitsatsning inom 
fotbollen uppger huvudinformanterna således bero på att de kommit till insikten att det är få 
förunnat att få arbeta som fotbollsspelare. Att de nu idag inte, i lika hög grad, identifierar sig som 
arbetande fotbollsspelare, och således kan se andra karriärmöjligheter är något som även Owe 
Stråhlman diskuterar i Elitidrott, karriär och avslutning, med hänvisning till Ginzberg m.fl., i Sjöstrand, 
1968. Han menar att den kärriärutveckling som en individ genomgår och som, enligt honom, pågår 
hela livet kan delas in i tre olika faser. Den första fasen, fantasifasen, kännetecknas av att individen tror 
sig kunna leva upp till sina drömmar. Då individen upptäcker att detta inte är möjligt övergår hon till 
den tentativa fasen. Denna fas kännetecknas av att karriärsval görs efter intressen och begåvning, och 
fasen pågår till övre tonåren. Individen kommer då in i den realistiska fasen, som pågår till dess att ett 
yrkesval gjorts. I denna fas kan individen se vilka begränsningar som finns i den sociala, och i den 
fysiska miljön och således se hur företeelser förhåller sig till varandra.65 Trots att dessa faser, i teorin, 
är indelade i åldersgrupper, vilka jag menar inte helt stämmer överens med huvudinformanterna, 
tycker jag att den kan tillämpas på huvudinformanterna. Detta då huvudinformanterna menar att de 
kunde se sig själva livnära sig som fotbollsspelare och skulle därmed kunna ses ingå i fantasifasen. Vid 
valet av gymnasieutbildning, då de troligen valde en möjlig karriär efter begåvning och intresse skulle 
de således tillhöra den tentativa fasen. Efter att de kommit till insikt om bland annat den hårda 
konkurrens som präglar den arbetsmarknad som fotbollen utgör kommer de emellertid att tillhöra 
den realistiska fasen där de även kan se vilka fysiska begränsningar som finns.   
 
Johan menar vidare att han inte vill sätta upp för höga mål för sin framtida karriär inom fotbollen, då 
fallet vid ett eventuellt misslyckande skulle bli längre. En tolkning till detta skulle kunna vara att han 
inte vill sätta upp för höga mål då risken för ett avvisande blir större. Detta är något som Thomas 
Ziehe diskuterar kring i Kulturanalyser- ungdom, utbildning, modernitet. Han menar att en rädsla för att bli 
avvisad kan leda till att individen inte exponerar sig.66 Enligt min tolkning så skulle det vara möjligt 
att huvudinformanterna i rädsla för att inte kunna uppnå det satta målet väljer att sänka sin ambition 
och således inte exponera sig i samma utsträckning.  

                                                 
65 Owe Stråhlman, Elitidrott, karriär och avslutning Institutionen för pedagogik (Göteborgs Universitet, 1997) s. 34 
66 Thomas Ziehe, Kulturanalyser, ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s. 40f 
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Att tappa motivationen 
Att målen för den framtida karriären inom fotbollen har ändrats beror även, enligt 
huvudinformanterna, på att fotbollen, under tiden för Fotbollsgymnasiet, emellanåt känts tung. De 
upplever det som att det under vissa tider varit svårt att fokusera och kunna se framåt. Deras 
motivation att spela fotboll har således inte alltid varit på topp. Nils uppger att det för honom känns 
tungt då mängden tid han lägger ner på träning, inte med säkerhet resulterar i att han får speltid i 
matcher och således tvingas att ”sitta på bänken”. Olof beskriver steget från juniorfotboll till 
seniorfotboll som en av de faktorer som bidrar till att han idag inte känner lika stor lust för att spela 
fotboll. Detta då seniorfotbollen innebär en större press på honom och att ”man är mer tyglad när 
man spelar”. Vidare menar Olof att han i dag har ett större ansvarstagande i det privata livet, vilket 
ibland går ut över hans fotbollsspel. Med detta menar han att i den ålder han är (18år), följer även 
ansvar över det egna lärandet, men även ett ökat ansvar utanför skolan. Olof menar även att han har 
svårt att fokusera på sin uppgift och att finna motivation då han ibland upplever att det hos vissa av 
klasskamraterna saknas motivation.  
 
Trots att motivationen inte alltid har varit på topp hos huvudinformanterna har ingen av dem givit 
upp och beslutat sig för att sluta att spela fotboll. Jag tror att detta kan bero på, att då de menar att 
fotbollen är en livsstil, därmed inte heller är villiga att ge upp denna. En annan förklaring kan vara 
Att fotbollen även eventuellt givit dem egenskapen att, ”bara för att det känns tungt”, inte för den 
skull ge upp. Med detta menar jag att de möjligtvis, genom sitt idrottsutövande, har erhållit en 
envishet och vilja att avsluta det de påbörjat.  

Bieffekten av Fotbollsgymnasiet 
Som en bieffekt av att huvudinformanterna valt att läsa vid ett fotbollsgymnasium, har de flyttat från 
sitt föräldrahem och bor för tillfället på ett elevhem. En av huvudinformanterna har dock under sitt 
sista år vid fotbollsgymnasiet, valt att pendla mellan föräldrahemmet och skolan. Peter beskriver det 
nuvarande boendet som att ”nästan flytta hemifrån” och att det kan ses som en prövning för att se 
om han kan stå på egna ben.  
 
Att de flyttat för skolans skull har, enligt Nils och Peter, lett till att de utvecklats som personer. Då de 
inte längre bor i föräldrahemmet får de, enligt dem, lära sig att ta ansvar för sig själva. Nils menar 
vidare att han själv upplever sig ha utvecklats mer som person än vad hans vänner, som fortfarande 
bor kvar i föräldrahemmet, har gjort. Han beskriver sig själv således som ”mera vuxen” än hans 
vänner.  
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Genom att huvudinformanterna flyttat från föräldrahemmet, och i det nya boendet får pröva sina 
egna vingar är det, enligt mig, rimligt att anta att de själva väljer vilka normer och värderingar de skall 
efterleva. Jag tror inte att det är möjligt att i samma utsträckning välja vilka normer och värderingar 
som skall efterlevas i exempelvis föräldrahemmet. Detta då de normer och värderingar som finns 
där, rimligtvis, till stor del är skapade och införlivade av föräldrarna. Anna  
Bendz menar i, välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen att för att en individ skall 
uppnå en individuell autonomi så krävs det av individen att denne skapar sina egna värderingar och 
normer.67 Således vill jag påstå att de genom att flytta till ett elevhem till viss del har uppfyllt denna 
individuella autonomi.  

Den andra gymnasieutbildningen 
Alla mina huvudinformanter valde att läsa teoretiska gymnasieprogram såsom Samhällsvetenskapliga 
programmet och Naturvetenskapliga programmet. Ingen av dem har således valt att läsa en 
yrkesbetonade gymnasieutbildning. Olof är den enda av huvudinformanterna som uttrycker sitt val 
av gymnasieutbildning som ett dåligt sådant. Detta då han menar att samhällsvetenskapliga 
programmet inte förbereder honom för arbetslivet såsom ett yrkesbetonande gymnasieutbildning 
skulle ha gjort. Valet att studera de valda utbildningarna beror enligt övriga huvudinformanterna på 
att ”jag har lätt för mig i skolan”. Med detta avser, exempelvis Johan, att han på högstadiet hade lätt 
för matematik och att valet att läsa Naturvetenskapliga programmet då kändes som det rätta att göra. 
De andra huvudinformanterna talar på samma sätt kring valet av sin gymnasieutbildning.  Det som 
spelade en avgörande roll för huvudinformanterna vid valet för den traditionella 
gymnasieutbildningen var att de inte visste vad de vill göra i framtiden. De menar att teoretiska 
gymnasieprogram utgör en bra grund för till exempel högre studier i framtiden. De ville således 
känna att de hade valmöjligheter i sin respektive framtid. Att välja att studera ett teoretiskt 
gymnasieprogram lämnar många valmöjligheter för framtiden, då möjligheten att relativt fritt kunna 
välja högskole, -universitetsutbildning finns i och med denna. Att huvudinformanterna ser sin 
gymnasieutbildning som ett verktyg för att i framtiden relativt fritt kunna välja bland utbildningar 
och således även yrkesval för framtiden är även något som diskuteras av Thomas Fürth m.fl., i boken 
80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar. Författarna 
menar att ungdomar idag vill ha möjligheten att i framtiden fritt kunna välja vad de vill göra. I och 
med detta menar de vidare att det finns en motvilja hos ungdomar att avgränsa valmöjligheterna för 
framtiden.68 Detta resonemang stämmer väl överens med huvudinformanternas tanke med att läsa 
teoretiska gymnasieutbildningar.  

                                                 
67 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s. 11ff 
68 Thomas Fürth m.fl., 80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar (Uppsala, 
2002), s. 51 
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Fotbollen som arbetsmarknad 
Som jag nämnde i inledningen har det allmänna och massmediala intresset för idrott och dess 
utövares resultat blivit större, främst under 1900-talet. Detta har lett till att det idag ställs högre krav 
på den enskilde individens träningsintensitet och prestation.69

 
Huvudinformanterna beskriver tillträdet till denna marknad som slumpmässigt, i termer av bland 
annat, att kunna prestera sitt yttersta vid rätt tillfällen, få speltid i de rätta matcherna, vara omgiven av de rätta 
personerna och att turen måste vara på deras sida. Dessa orsaker är alla, förutom turen, i grunden 
individuella men blir till något som huvudinformanterna inte kan påverka helt själva, då till exempel 
den speltid de erhåller bestäms av deras respektive tränare. Ålder och att vara den spelare tränaren söker 
är andra faktorer som en av huvudinformanterna nämner vara viktiga för att uppnå en elitkarriär. 
Dessa faktorer är sådana som individen själva inte kan påverka. Huvudinformanterna nämner även 
individuella faktorer som spelar en avgörande roll för att en individ skall kunna arbeta som 
fotbollsspelare. De uppger att det inom fotbollen krävs en motivation, en vilja och en 
vinnarinställning hos individen för att kunna nå en elitkarriär. Alla dessa faktorer är sådana som 
individen själv kan påverka. Jag tror dock att det kan vara svårt att upprätthålla en motivation, en 
vilja och en vinnarinställning om de yttre omständigheterna inte är till fördel för individen. Med detta 
avser jag, om till exempel en spelare inte kommer överens med sin tränare eller om denne inte trivs 
med tillvaron i sitt lag. Om situationen skulle vara sådan tror jag att det är svårt att upprätthålla dessa 
faktorer.  
 
Under mina observationer ställde jag mig själv frågan om ungdomar som väljer att elitsatsa inom en 
idrott, oavsett vilken, ser det som ett misslyckande om denna inte skulle resultera i en elitkarriär. Då 
mina huvudinformanter under sin elitsatsning sänkt sina ambitioner och inte längre vågar tro på sin 
förmåga att kunna livnära sig som fotbollsspelare, frågade jag dem hur de kände inför denna 
förändring och om de såg detta som ett misslyckande. Johan säger att:  
 

Ett misslyckande tror jag inte. Jag tror jag kommer att fortsätta så länge som kroppen håller. 
Oavsett nivå och så då, för jag tycker att det är så jäkla roligt. Det har ju blivit en ganska stor 
del av mitt liv då. Sen kanske inte få riktigt samma betydelse då. Att det inte är lika viktigt 
längre, att det får en mer tillbakalutad roll, fotbollen, att det är mer som en, mer som en 
hobby i stället för nu som ett liv. 

 
Johan menar, som jag tidigare nämnde, att fotbollen är hans livsstil och detta är något som även de 
andra informanterna håller med om. De är alla medvetna om den hårda konkurrensen inom 

                                                 
69 Owe Stråhlman Elitidrott, karriär och avslutning Institutionen för pedagogik (Göteborgs Universitet, 1997), s.1  
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fotbollen, men om de inte uppnår den kapacitet som krävs så ser de inte detta som ett misslyckande. 
Återigen tror jag att detta kan bero just på att fotbollen utgör en livsstil och fyller i och med detta, en 
annan funktion än bara ett arbete och en inkomst, i deras tillvaro. Fotbollen ger dem en känsla av 
glädje och utgör en så stor del av deras liv att de, trots en ouppnådd elitkarriär, kommer att fortsätta 
utöva den hela livet. Att fotboll är något som huvudinformanterna kommer att utöva så länge de kan 
är alla överens om. Ingen av dem kan i framtiden se sitt liv utan fotbollen som en del av detta. Jag 
tror således inte att huvudinformanterna, vid eventuell ej uppnådd elitkarriär, kommer att se sig själva 
som arbetslösa fotbollsspelare. 
 
Om chansen att få arbeta som fotbollsspelare utomlands skulle komma, menar Adam att han skulle 
flytta direkt. Alla huvudinformanter menar att chansen att få spela fotboll i någon av de stora ligorna 
i till exempel Italien eller Spanien är en dröm som vissa av dem knappt vågar drömma om. Deras 
fokus ligger på en framtid inom fotbollen i Sverige, oavsett vilken nivå. De ser detta som ett mål som 
eventuellt, då de talar om Allsvenskan, skulle kunna uppnås. Således menar de att de har den 
kapacitet, om än inte utvecklat denna, som krävs för att spela fotboll på elitnivå i Sverige.  
 
Tiden efter gymnasiet kommer de alla att satsa vidare på fotbollen och denna satsning kommer att 
ske samtidigt som de arbetar eller vidareutbildar sig. Hur länge denna satsning kommer att ske i 
samma utsträckning som den gör nu beror enligt dem på bland annat, fortsatt utveckling, lusten och 
viljan.  

Den andra framtiden, studier och arbete 
Alla huvudinformanter vill efter avslutad gymnasieutbildning arbeta en tid för att komma till insikt 
om vad de vill utbilda sig till och arbeta med i framtiden. De beskriver sig således som ambivalenta 
inför framtiden i och med alla de valmöjligheter som finns idag. Vidare menar de att då de endast har 
gymnasiekompetens inte heller kan ställa några högre krav på ett arbete och menar att de får ta det 
arbete som erbjuds. Ingen av huvudinformanterna har aktivt sökt arbete till tiden efter gymnasiet 
utan förlitar sig på de personer som finns i deras sociala nätverk.70 De talar om fotbollsklubben, 
föräldrar och de kontakter de fått genom sin gymnasieutbildning som skall tilldela dem ett arbete. De 
förlitar sig således på andra än sig själva i detta fall vilket skulle kunna betyda att de inte vet hur de 
skall gå tillväga för att söka jobb. Jag tror dock snarare att de ser detta som bekvämt, då de själva inte 
behöver söka ett arbete.  

                                                 
70 Emil Uddhammar, ”Det underskattade civilsamhället”, i Sociala skyddsnät och socialt kapital, red. Charli Eriksson 
(Stockholm, 2001), s. 32f 
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Vikten av vidareutbildning för ett framtida arbete 
Alla huvudinformanter talar om vikten av högre studier för att kunna få ta del av den traditionella 
arbetsmarkanden. De uppger att detta nästan är ett måste för att i framtiden kunna få ett arbete. Att 
ungdomar ser högre studier som en inträdesbiljett till arbetsmarknaden är något som även tidigare 
forskning pekar på.71 Då de insett att de eventuellt inte kommer att få ta del av fotbollen som 
arbetsmarknad uppger de att detta är något som absolut är viktigt för dem som individer. Om de 
eventuellt skulle uppnå en elitkarriär inom fotbollen är denna karriär inte livslång och alla 
huvudinformanterna menar även att det kommer en tid efter denna. Huvudinformanterna väljer att 
inte skjuta en framtida vidareutbildning på just framtiden utan uppger att denna kommer att få gå 
hand i hand med deras utövande av fotboll. En vanlig företeelse är annars, enligt Stråhlman, Elitidrott, 
karriär och avslutning, med hänvisning till Botterill, 1981 att de individer som elitidrottar ofta väljer att 
förtränga att deras karriär inom idrotten kommer att nå en slutpunkt tidigare än arbeten på den 
traditionella arbetsmarknaden.72  
 
Att arbeta som fotbollsspelare i Sverige ger, enligt huvudinformanterna, troligtvis inte en så hög 
inkomst att de kan leva av denna även efter avslutad karriär. Alltså menar de att högre utbildning är 
viktig om de skall kunna få ett arbete efter denna karriär.  
 

Malin: men känner du att det är viktigt med utbildning, en annan utbildning också? 
Adam: ja det är det verkligen. För att även om jag vill bli fotbollspelare, så vet jag att det kan 
hända olyckor […] Som gör att jag kanske inte alls kan spela fotboll längre. Om jag då inte 
kan bli stjärna, så har jag ingenting. 

 
Utan en högre utbildning, menar Adam således att han inte har någon stor chans till att få ett arbete. 
När huvudinformanterna talar om den traditionella arbetsmarknaden och deras eventuella framtida 
position på den, gör de det i termer av högutbildade yrken, exempelvis ingenjör, advokat, pilot och 
journalist.  Jag tolkar det som att de har en stark tilltro på sig själva som individer och ser sig själva 
som kompetenta. Vissa av huvudinformanterna säger sig i framtiden kunna tänka sig att arbeta med 
fotboll utan att de själva är fotbollsspelare. Johan uttrycker dock att han hellre vill ha ett arbete, om 
han inte själv kan arbeta som fotbollsspelare, som inte anknyter till fotbollen. Detta till skillnad från 
Adam som menar att det arbete han i framtiden vill ha ska vara förknippat med idrott och då helst 
fotboll. Vidare menar huvudinformanterna att det viktigaste för dem inte är att erhålla en hög 
inkomst för sitt arbete, utan menar att, bara jag tjänar så jag klarar mig. De talar snarare om vikten av 
arbetsuppgifter, där de beskriver önskvärda sådana som icke monotona och roliga. De menar att 
                                                 
71 Thomas Fürth m.fl., 80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar (Uppsala, 
2002), s.52ff 
72 Owe Stråhlman, Elitidrott, karriär och avslutning (Göteborgs Universitet, 1997), s. 133 
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vikten av god arbetsmiljö och trivsel med kolleger, sociala relationer, är andra viktiga faktorer för 
dem. Ett arbete fyller enligt dem mer än det ekonomiska behovet. Detta är även något som Marie 
Jahoda diskuterar kring i sin teori om vilka behov ett arbete kan uppfylla.73 Den undersökning som, 
Fürth m.fl. utfört visar att de beskrivningar huvudinformanterna gör, om vad som är önskvärt i ett 
arbete, stämmer överens med hur författarna tror att 80-talister ser på detta.74  

Avslutande reflektioner 
I min analys framkommer det att huvudinformanterna är ambivalenta inför framtiden. Ingen av dem 
har bestämt sig för vad de i framtiden önskar arbeta med, men ser ett arbete som en viktig och 
central del i deras framtida liv oavsett om arbetet kommer att innebära ett utövande av fotboll eller 
av någonting annat. Detta då ett arbete utgör ett verktyg och bidrar till möjligheten att kunna leva ett 
självständigt liv. Genom ett arbete skulle huvudinformanterna således kunna uppnå autonomi.  
 
Trots huvudinformanternas ambivalens inför framtiden hyser de optimism inför den samma och alla 
har en idé kring hur de kan komma att få ta del av den traditionella arbetsmarknaden. För att få ta del 
av denna menar alla att en högre utbildning är av stor betydelse och ser därmed detta som ett verktyg 
för ett framtida yrkesliv. Trots den hårda konkurrens som råder på den traditionella arbetsmarknaden 
uttrycker ingen av huvudinformanterna någon större oro inför att inte få ta del av denna vid tiden 
efter avslutad gymnasieutbildning. Detta trots att de är medvetna om denna konkurrens.  
 
Huvudinformanterna har alla under tiden för sin gymnasieutbildning ändrat målen med sitt utövande 
av fotboll, men ser inte detta som ett personligt misslyckande, utan snarare någonting som de själva 
inte kan påverka. Från att tidigare ha identifierat sig som framtida arbetande fotbollsspelare, 
identifierar huvudinformanterna idag inte, i lika stor utsträckning, med detta yrke. Att de fortfarande 
kan identifiera sig som fotbollsspelare tror jag beror på att denna utgör deras livsstil och fyller således 
en annan funktion än bara ett framtida arbete. Att det har skett en förändring med vad de identifierar 
sig med tror jag beror på att yttre faktorer, såsom huvudinformanternas insikt om hur svårt det är att 
få ta del av den arbetsmarknad som fotbollen utgör. Förändringen kan även, enligt min analys, bero 
på att de under sin tid vid fotbollsgymnasiet givits chansen att se vilken deras egen individuella 
kapacitet och förmåga är, och således om denna skulle kunna räcka till för att arbeta som 
fotbollspelare. Mötet med en arbetsmarknad där synnerligen hård konkurrens finns och höga krav på 
individen ställs kan således vara en bidragande orsak till att huvudinformanternas identifiering med 
fotbollen har förändrats. Jag anser även att förändringen kan bero på en naturlig mognad med ökad 

                                                 
73 Marie Jahoda, Employment and unemployment – a socialpsychological analysis (New York, 1982), s.53 
74 Thomas Fürth m.fl., 80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar (Uppsala, 
2002), s. 54 
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ålder, vilket rimligtvis kan antas bidragit till att huvudinformanterna realistiskt kan förhålla sig till den 
arbetsmarknad som fotbollen utgör.   
 
Avslutningsvis tror jag således att en ökad mognad, genom ålder och mötet med en arbetsmarknad 
där synnerligen hård konkurrens finns och höga krav på den egna individen ställs, har lett till att 
huvudinformanterna inte längre i lika hög grad identifierar sig som arbetande fotbollsspelare. Detta 
exemplifieras tydligt då Nils på frågan: ”Vilket är ditt drömyrke?”, svarar: ”eh…pilot kanske?”. 
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”Det ordnar sig nog” – universitetsstudenters tankar 
om sitt inträde på arbetsmarknaden  

Av: Therese Pettersson  

Inledning 
Traditionellt sett har en akademisk examen ofta betraktats som något fint och dessutom en säker väg 
till ett bra och välbetalt arbete. Barn till akademiker följde i föräldrarnas fotspår och utbildade sig 
men få från andra samhällsgrupper sökte sig till de högre lärosätena. Men samhället och synen på 
högre utbildning har dock förändrats under de senare årtiondena. Efter 90-talets krisår och 
rekordhöga arbetslöshet framställdes en högre utbildning som nödvändigt inte bara, som tidigare, för 
att få en chefspost utan för att överhuvudtaget kunna ha en chans på arbetsmarknaden.75 Sedan 
slutet av 90-talet har riksdag och regering också haft som mål att hälften av alla elever i varje årskull 
ska läsa vidare på högskola eller universitet. Nya utbildningsplatser har tillsatts och universiteten har 
vuxit i snabb takt. I och med dessa åtgärder har nya grupper av människor intagit de högre 
lärosätena.  
 
De senaste åren har media dock rapporterat om en allt högre arbetslöshet även bland akademiker. 
Tapio Salonen skriver ”en högre utbildning i sig framstår allt mindre som en garant för en tryggad 
etablering och självständig försörjning för unga människor.”76 Det verkar som om en akademiker 
inte längre bara kan lita på sin utbildning för att få drömjobbet utan även måste ha ett brett socialt 
kontaktnät.77 Nyligen visade fackförbundet Juseks årliga undersökning bland nyutexaminerade 
akademiker att var femte är utan arbete och att bara knappt trettio procent av dem som har ett jobb 
arbetar med uppgifter som helt motsvarar deras utbildning.78 I en tid när allt fler tar ut en akademisk 
examen och konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnar, har det bildats ett överskott på utbildade 
inom vissa områden samtidigt som det råder brist på personal inom andra yrken. För unga 
akademiker utan arbetserfarenhet kan vägen till en anställning ibland te sig svårare än väntat. I denna 
del av antologin behandlas frågan om hur de som nu utbildar sig resonerar kring arbete och sin egen 
framtid på arbetsmarkanden.  

                                                 
75 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
76 Tapio Salonen, Ungas ekonomi och etablering – en studie om förändrade villkor från 1970-talet till 2000-talets inledning 
(Ungdomsstyrelsen, 2003), s. 25 
77 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,797855,00.html, 2006-04-15 
78 Jusek, http://www.jusek.se/templates/JusekNews.aspx?id=14037, 2006-05-19 
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Syfte 
Syftet med denna del av antologin är att ta reda på vad universitetsstudenterna i studien har för syn 
på arbete och arbetsmarknad samt vad de tror om sina egna framtidsutsikter. Med syn på arbete 
menar jag hur arbete värderas och vad de kan tänka sig eller vill arbeta med i framtiden. När det 
gäller framtidsutsikterna är jag mest intresserad av huruvida studenterna tänker och planerar för 
framtiden och i så fall hur långt fram och i vilken grad samt vad detta säger om deras tankar om sina 
möjligheter på arbetsmarknaden.   

Metod 
Eftersom jag själv är student har det inte varit några problem att få tillträde till fältet eller att möta 
informanter. Mina observationer har jag utfört på en arbetsmarknadsmässa och under samlingar 
såsom föreläsningar och raster inom ett universitet i södra Sverige. I de fall jag pratat med 
informanter har jag presenterat mig och förklarat att jag ska skriva ett arbete om ämnet studenter och 
arbetsmarknad, men i övrigt under observationerna har detta inte varit möjligt och jag har då intagit 
en mera passiv roll som observatör. Då dessa observationer utfördes på allmän plats och inte riktades 
mot särskilda individer utan snarare mot kollektivet, anser jag att det inte kan ses som etiskt 
problematiskt. 
 
En nackdel med att själv studera och samtidigt observera och intervjua studenter kan vara svårigheter 
med objektiviteten och att jag tolkar information alltför mycket ur mitt eget perspektiv. Jag har dock 
försökt att ha det i åtanke när jag samlat in och analyserat data. Av mina observationer har jag dragit 
slutsatsen att ämnet arbetsmarknad är något många studerande gärna pratar om och att det inte 
betraktas som ett känsligt ämne. I samband med intervjuerna har jag naturligtvis informerat om de 
etiska krav som ställs på forskning och vilka rättigheter informanten har i samband med intervjun 
och efteråt.  

Observationerna 
Jag genomförde en deltagande observation på en arbetsmarknadsmässa för studenter på ett 
universitetsområde. Jag har även löpande genomfört deltagande observationer på universitetet i 
samband med föreläsningar och luncher. Mässan, som var öppen för allmänheten, riktade sig främst 
till ekonomistuderande och drygt 50 företag fanns representerade under två dagar. Ett syfte med 
mässan var att låta studenter och företagare mötas, och många av företagen var där för att rekrytera 
personal. Mässan hölls i en stor utställningslokal och röda mattor ledde in till informationsdisken. 
Vid mitt besök fanns där ett knappt fyrtiotal företag eller organisationer representerade. Dessa 
utgjordes av flera rekryteringsföretag, banker och fackliga organisationer, men även av många 
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storföretag med internationella marknader. Under de två dagarna anordnades dessutom ett antal 
aktiviteter såsom CV-granskning, gruppsamtal med utställare och ett flertal föreläsningar.  

Intervjuerna 
Mina huvudinformanter, tre kvinnor och två män, är mellan 20 och 26 år gamla. Jag kallar dem 
Maria, Kajsa, Sofia, Benny och David. Alla anser de sig ha stora möjligheter att själva påverka sin 
utbildnings innehåll genom att välja olika kurser. Maria läser en utbildning inom information och 
kommunikation, Benny läser till civilingenjör och Sofia, Kajsa och David läser alla olika inriktningar 
inom biologi. De har kommit olika långt i sina utbildningar men alla hade vid intervjutillfället läst 
minst tre terminer på universitetet.  
 
Samtliga fem intervjuer genomfördes på universitetsområdet där vederbörande läser utom intervjun 
med Maria som genomfördes hemma hos en gemensam bekant. Jag upplevde dock inte att det 
innebar någon märkbar skillnad jämfört med de andra intervjuerna. Vid första intervjun använde jag 
en intervjuguide vars utformning baserades på iakttagelser från mina observationer. Denna 
intervjuguide omarbetade jag sedan och använde i stort sett oförändrad till de fyra efterföljande 
intervjuerna. Jag kände att det i början var svårt att ställa de rätta följdfrågorna men att det blev 
lättare för varje gång allteftersom jag blev mer bekväm i min roll som intervjuare. De sista 
intervjuerna blev också något längre än de första. Sammanfattningsvis flöt alla intervjuer på bra, 
informanterna har varit avslappnade och stämningen god.  

Resultatanalys 
Det första jag lade märke till under observationen på mässan var hur välbesökt mässan var, vilket jag 
tolkade som att intresset för den var stort bland studenterna. De allra flesta besökarna verkade 
emellertid bara snabbt passera förbi utställarna, titta lite och kanske ta någon godisbit på vägen. En 
del studenter framstod dock som väldigt ambitiösa och engagerade då de prydligt klädda, och väl 
förberedda, tog kontakt med olika utställare. Dessa studenter ställde även många frågor till utställarna 
och verkade medvetna om sitt eget värde när utställarna visade intresse för dem. Vissa ur den här 
gruppen studenter verkade vara där för att söka arbeten eller exjobb då de hade med sig sina CV eller 
andra meritförteckningar att visa upp. Många av de studenter som var där, och som jag pratade med, 
ingick dock inte i mässans direkta målgrupp utan läste andra program och kurser men var där för att 
titta och få inspiration inför framtiden. Dessa studenter minglade mer sporadiskt och verkade i de 
flesta fall vara mer intresserade av de pennor och det godis som utställarna delade ut än av den 
information de hade att ge. Under observationerna var det framförallt tre områden som väckte mitt 
intresse. För det första varför dessa människor valde att börja läsa på universitetet och vad de hoppas 
få ut av utbildningen. Eftersom vissa företag var så uppenbart mer populära än andra kom jag också 
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att undra vad studenterna värdesätter i ett arbete, det vill säga vilka faktorer som gör ett bra 
respektive dåligt jobb. Slutligen så funderade jag över hur många studenter som egentligen vet vad de 
vill och har en plan för hur de ska nå dit. I följande kapitel presenterar jag min analys utifrån dessa 
tre utgångspunkter, utbildning, arbete och framtid.  

Utbildning 

Varför utbildning  
Det finns olika skäl till varför människor väljer att börja studera och jag tror att dessa skäl kan 
påverka vilka förväntningar de lägger på utbildningen. Detta påverkar i sin tur hur de ser på 
framtiden. Under observationerna pratade jag med många informanter som sa att de alltid vetat vad 
de ville bli och att det var därför de läste en speciell utbildning, men också många som började läsa 
därför att de inte hade en aning om vad de ville bli men inte ville, eller kunde, börja arbeta. Enligt 
Maria var anledningen till att hon började studera att ”det skulle nog öka mina chanser att få ett bra 
jobb”, vilket jag anser tyder på att hon ser sig själv som en självständig och oberoende individ vars 
handlingar påverkar hennes framtid. Hon ser sig som någon som genom sina val har möjlighet att 
förändra sin situation, i det här fallet ge sig själv bättre förutsättningar på arbetsmarknaden genom att 
utbilda sig. Samtidigt så intar hon nu, när hon väl har gjort ett val, en mer passiv roll och hon lägger 
största delen av sina förväntningar på utbildningen i sig och att den automatiskt ska leda till ett bra 
jobb när hon säger att:  
 

Alltså jag tänker att jag är student och jag tänker att det jag gör nu det gör jag för att bli 
godkänd på utbildningen. […] Jag tänker inte så mycket på framtiden, jag har nog med nuet. 
Det är det viktigaste just nu, att bli klar med utbildningen, sen ordnar sig nog det andra tror 
jag. Alltså, med en sån här utbildning så klarar man sig alltid.  

 
Hon menar att om hon gör sitt bästa nu och bara klarar sig igenom utbildningen så ordnar det sig 
alltid sedan. Jag upplever att Marias sätt att se på framtiden är ganska vanligt. Under observationerna 
var det flera studenter som uttryckte liknande åsikter och nästan intalar sig själva att allt kommer att 
ordna sig. Många av studenterna i studien tycker att framtiden känns avlägsen med tanke på att de 
ännu har ett par år kvar till examen. De tycker att de fortfarande bekantar sig med ämnet de läser och 
känner inget behov av att bestämma inriktning förrän under sista året. Maria har dock, vid 
intervjutillfället, bara knappt en termin kvar av sin utbildning och jag får intrycket av att det är ett 
faktum hon helst vill undvika att tänka på. Att, som Maria, till synes slå sig till ro i sin studiesituation 
och undvika att tänka på och planera framtiden behöver dock inte tyda på slapphet hos studenterna 
utan kan vara ett sätt att hantera en pressad livssituation. Maria känner att hon i nuläget inte kan göra 
mer för att påverka framtiden än att klara av sina studier och jag upplever att hon, för att inte ”låsa” 
sig i stress över något hon upplever att hon inte har kontroll över, väljer att skjuta upp tankarna på 
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framtiden tills hon känner sig fri att verkligen koncentrera sig på densamma. I själva verket kan det 
vara så att Maria känner sig väldigt stressad över vad framtiden kan komma att innebära men att hon 
om hon gav efter för den känslan inte skulle kunna fungera och klara av det vardagliga livet. Att 
medvetet välja att inte tänka på tiden efter examen blir en försvarsmekanism för att bibehålla 
kontrollen över sitt liv.  
 
Benny, som gick ett teoretiskt gymnasieprogram, har, när det gäller anledningarna till att börja 
studera, en syn som påminner om Marias då han menar att det ”i princip [var] hopplöst” att få ett 
jobb direkt efter studenten och att ”då är det ju inte så mycket att välja på än att fortsätta utbilda sig”. 
Hans uttalande tyder på en viss uppgivenhet inför situationen. Samtidigt beskriver han hur han 
bestämde sig för att börja plugga och hur det dessutom var ett sätt att komma ifrån hemstaden och 
uppnå oberoende från sina föräldrar. Han menar att ”det känns som ett steg i livet”. Att börja plugga 
innebar i hans fall att han fick sitt första egna hushåll och att han nu var tvungen att ta vara på sig 
själv på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt som Benny egentligen inte såg något annat alternativ 
än att börja studera så bidrog pluggandet till ett ökat självbestämmande eftersom han nu, visserligen 
med studiestöd, kunde försörja sig själv. Bennys autonomi begränsas dock av de motkrav som ställs 
på honom för att erhålla sitt studiestöd.79

 
Medan både Maria och Benny uttrycker att de ser utbildningen som ett verktyg till att få ett bra 
arbete får jag under intervjun med David intrycket att han pluggar mest för att han inte vet vad han 
skulle göra annars. Han säger också att han ”hoppade på en utbildning […]när jag inte riktigt visste 
vad jag ville göra”. Den utbildningen hoppade han av och började på sin nuvarande biologiutbildning 
istället när han fick ett nytt intresse. Jag tolkar det som att det viktigaste för David inte är målet i sig 
utan vägen dit. Han har inget särskilt drömyrke utan väljer de kurser som bidrar mest till hans 
personliga utveckling vilket han verkar prioritera framför ett mer arbetsmarknadsanpassat 
förhållningssätt. David menar på att de kunskaper samhället kräver av en arbetstagares ändras oftare 
och snabbare idag än tidigare och att det därför är bättre att välja något man verkligen är intresserad 
av än något arbetsmarknadsanpassat. Hans synsätt stämmer med Anthony Giddens teorier om en allt 
högre förändringstakt i samhället som berövar individerna en känsla av trygghet och tvingar dem till 
att själva konstruera sina identiteter, välja livsstilar och utforma livsplaner.80 I ett sådant samhälle är 
det viktigt att reflektera över sina val, något som David emellertid inte verkar göra i någon större 
utsträckning jämfört med de andra informanterna. Istället fokuserar David på det Tom Hagström 
beskriver i Ungdomar i övergångsåldern, nämligen att arbete har blivit ett sätt att ge uttryck för sin 

                                                 
79 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s. 14f 
80 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet; självet och samhället i den senmoderna epoken (Göteborg, 1999), s. 45f, 89f 
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individuella identitet.81 David ser utbildningsmöjligheterna som ett smörgåsbord där han utifrån sin 
personliga smak kan plocka ihop sin egen unika tallrik. Vad han ska göra med den sen är ett senare 
problem som David för tillfället inte verkar fundera nämnvärt över. Det viktigaste är att det känns 
rätt för honom just nu.  

Utbildningens betydelse 
Mina huvudinformanter känner sig alla relativt trygga i att deras utbildningar ska ge dem bra 
förutsättningar i framtiden men de har olika uppfattningar om hur mycket de själva måste engagera 
sig för att utbildningen ska leda till ett bra arbete. Benny är den av huvudinformanterna som i högst 
grad förlitar sig på att hans utbildning ska leda till ett bra jobb, vilket framgår i hans ”jag känner mig 
trygg i att min utbildning kommer att ge mig bra förutsättningar på arbetsmarknaden”. Han lägger 
ganska stor vikt vid vad utbildningen och lärosätet har för rykte och status vilket är viktigt om man i 
så hög grad ser utbildningen som avgörande för en bra framtid. Fürth m.fl., som skrivit boken 80-
talisterna kommer, bekräftar Bennys tro att inte bara högre utbildning i sig är viktigt utan även 
utbildningens status. De menar att eftersom utbudet av utbildningar är så stort idag är det viktigt att 
välja någonting som arbetsgivarna känner igen som en bra utbildning.82 Eftersom Benny läser en 
civilingenjörsutbildning som är bred och av tradition mycket gångbar så är det säkert ganska naturligt 
att tro att den ska leda till bra förutsättningar i arbetslivet. Men liksom i Marias fall, tolkar jag det som 
att Benny nu när han väl kommit in på utbildningen lutar sig lite tillbaka eller som han själv säger 
”det är lätt att gå runt här på universitetet och kanske inte vara så seriös alla gånger”. Han menar då 
att exempelvis medierapportering om arbetslöshet bland akademiker kan göra att han skärper till sig 
och blir mer motiverad till extra pluggande. Han säger dock att exjobbet för många inom hans 
utbildning är första steget in på arbetsmarknaden och verkar ganska övertygad om att det ska bli så 
för hans del också. När jag frågar Benny hur insatt han är i hur arbetsmarknaden ser ut för 
nyutexaminerade inom hans yrke svarar han att han inte är det men att: 
 

Det börjar kanske bli dags att snegla lite på arbetsmarknaden[…] så att man inte bara står 
där den dagen man är klar och inte vet riktigt vad man ska göra. Men samtidigt tror jag att 
man när man gör sitt exjobb förhoppningsvis får bra kontakter[…] och det är inte helt 
ovanligt att man får fortsatt anställning inom det företaget man gör exjobb på.  

 
Det tolkar jag som att han inte ser någon större mening med att ta reda på mer om arbetsmarknaden 
eftersom han nästan räknar med att det ska lösa sig ändå. Det är återigen utbildningens status han 
främst förlitar sig på och även om han inser vikten av ett kontaktnät så gör han inte så mycket för att 

                                                 
81 Tom Hagström, Ungdomar i övergångsåldern –handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet (Lund, 1999), s 14 
82 Thomas Fürth m.fl., 80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar (Uppsala, 
2002), s. 31f 
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i dagsläget försöka skaffa sig fler kontakter utan intar i just det fallet ett ganska passivt 
förhållningssätt där kontakterna får komma till honom istället för att han själv söker upp dem. 
Bennys inställning är raka motsatsen till det beteende jag observerade hos ekonomistudenterna på 
arbetsmarknadsmässan vilka var mycket aktiva i sitt kontaktskapande med företagen där. Thomas 
Ziehe menar att konkurrensen mellan ungdomar har ökat i dagens samhälle och att det därför har 
blivit allt viktigare att kunna sälja sig själv.83 Detta är någonting som mässbesökarna till synes tagit 
fasta på. Anledningarna till skillnaden mellan Bennys inställning och mässbesökarnas kan vara 
många. Jag tror till exempel att personliga egenskaper som hur social och driftig man är när det gäller 
att ta kontakt med andra kan förklara en stor del av handlandet i det fallet. Utbildningen i sig kan 
också spela en avgörande roll, dels beroende på hur arbetsmarknaden ser ut för det specifika 
utbildningsområdet, men dels också beroende på vilken information och vägledning studenterna får 
från exempelvis studievägledare inom utbildningen. Viktigt är också vad individen värdesätter i ett 
arbete. Ju högre krav en individ ställer på vad denne ska få ut av arbetet och vem arbetsgivaren ska 
vara, desto viktigare är det rimligtvis att skaffa sig rätt kontakter för att öka sina chanser till 
anställning hos just det företaget.  
 
Sofia ville egentligen läsa en annan utbildning men eftersom hon inte kom in på den valde hon 
biologi, som hon kallar det näst bästa, och anpassade sig efter det. Hon är dock mycket intresserad av 
det hon läser och hon beskriver sig själv som ganska medveten om vilka jobb som finns och vilka 
kunskaper som mest efterfrågas på arbetsmarknaden. Hon tror, i likhet med Benny och Maria, att en 
utbildning som hennes oftast gör att man klarar sig och i alla fall kan få ett någorlunda bra och 
kvalificerat arbete. Sofias syn påminner dock mer om mässbesökarnas beteende. Hon tror 
exempelvis att hon måste skaffa sig någon sorts specialkompetens att konkurrera med för ”det är 
inget kul om man kommer från […] och så har man exakt samma som alla andra”. Sofia talar alltså 
om vikten av att specialisera sig för att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Hon talar även 
om vikten av att skaffa sig rätt kontakter eftersom hon, genom att framställa sig själv på rätt sätt kan 
öka sina chanser att få ett bra arbete. Sofia menar, till skillnad från Benny, att det är något hon måste 
ta tag i mer än hon gjort hittills då hon bara sökt sommarjobb och pratat med olika gästföreläsare. 
Hon säger själv att hon inte är så ”driftig” och menar på att det är så långt kvar av utbildningen att 
hon inte riktigt orkat ta tag i det än. Att hon säger att hon inte riktigt ”orkat” anstränga sig för att 
skaffa eventuella kontakter än, tyder på att hon heller inte ansett att det behövts än. Sofia är 
fortfarande ung, bara 22 år, och hon upplever troligtvis att de två år hon har kvar av utbildningen 
innebär gott om tid att förbereda och planera för framtiden. Trots beskrivningen av sig själv som 
oföretagsam är hon emellertid den av mina huvudinformanter som hittills gjort mest för skapa sig 
tillfällen till kontakter med sitt framtida yrkesområde. Hon beskriver dock att hon nu har ”ångest för 
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jag vet inte vad jag ska göra nästa år”, då hon måste välja om hon ska läsa kurser hon inte är så 
intresserad av eller flytta för att läsa något hon tycker är roligare. Thomas Ziehe menar att just ångest 
är en vanlig konsekvens av dagens samhälle där valmöjligheterna är i stort sett obegränsade och där 
pressen hos unga över att välja och att välja rätt är mycket stor. Eftersom samhället är så 
individualiserat läggs alla misslyckanden på den enskilde individen och pressen blir därmed ännu 
större.84 Även Benny talar om ångest och, just som Ziehe skriver, ångesten över att välja bland alla 
olika alternativ han har framför sig. I Bennys fall försöker han undkomma ångesten genom att i så 
stor utsträckning som möjligt inte välja utan istället hålla så många dörrar som möjligt öppna. Till 
skillnad från Sofia känner dock Benny, som har kortare tid kvar av sin utbildning, att tiden för när 
han måste fatta ett beslut håller på att rinna ut och att han snart kommer tvingas att göra ett val. 
Detta är också något han oroar sig över vilket uttrycks i följande citat.   
 

När jag ska ta ett beslut så tänker jag ofta, ja men vad kommer det här innebära om fem 
eller tio år liksom, även om beslutet kanske inte skulle påverka vad som ska hända inom ens 
en vecka. Men [jag tänker] ska jag göra det här verkligen, ja det kan ju bli så illa då och då 
och så händer det och det och sen om tre år då kommer det innebära det där liksom. Och 
så blir det att jag kanske inte gör saker bara för att jag tycker att, nej men det kan bli för 
dåligt om liksom, om flera år. 

 
Eftersom Benny är av den uppfattningen att de val han gör idag i hög grad kommer att påverka hans 
framtid blir han lätt stressad inför de val han möter. Hans långsiktiga tänkande verkar i det här fallet 
handikappande snarare än att hjälpa honom framåt i livet.  

Arbete 

Arbete som norm 
När jag frågar Maria vad hon gjorde innan hon började läsa, skrattar hon generat och säger, ”jaa, jag 
jobbade inte faktiskt, jag tog det lite lugnt för jag hade planerat att börja plugga sen”, vilket tyder på 
att hon tycker att det normala om man inte pluggar vore att jobba. Vidare beskriver hon sina egna 
erfarenheter av arbete som ”minimala” vilket också det tyder på att hon ser arbete som normen och 
sig själv, då hon inte jobbade, som brytande mot den. Normen i det här fallet är att en individ i 
Marias, och de övriga informanternas, ålder bör kunna försörja sig själva genom att ha en 
sysselsättning. Denna sysselsättning bör helst vara antingen arbete eller studier. Att inte göra 
någonting betraktas som lite skamligt och måste, om inte helt undvikas, så i alla fall förklaras. Detta 
är precis vad Maria också gör när hon berättar att hon faktiskt bara tog en liten återhämtningspaus 

                                                 
84 Thomas Ziehe, Kulturanalyser –ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993) 
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efter gymnasiet för att börja plugga senare. Även de andra informanterna förhåller sig till den här 
nomen genom att tala om arbete och studier som det man bör ägna sig åt i deras ålder.  
 
I den nuvarande situationen beskriver alla mina informanter sig som normenliga eftersom de pluggar 
på heltid. Alla huvudinformanterna är även relativt säkra på att de kommer att fortsätta leva 
normenligt genom att få arbete när de slutar, om än kanske inte det jobb de drömmer om. Ingen av 
huvudinformanterna föreställer sig en framtid som arbetslös eller där de kommer ha svårt att hitta ett 
arbete. Den enda av informanterna som problematiserar normen att arbete är det rätta, är Maria som 
säger, ”Arbete som sådant känns ju till stor del som ett nödvändigt ont, att man måste jobba för att 
få ihop sina pengar”. Jag tolkar det som att hon sätter arbetets ekonomiska värde främst. De andra 
behov arbetet kan uppfylla, som bland annat strävan efter kollektiva mål och en tidsstruktur för 
dagen,85 menar Maria att hon kan skapa ändå genom andra sysselsättningar. Om möjlighet gavs, det 
vill säga om hon hade råd, så skulle hon således hellre göra något annat med sin tid. För att ”passa 
in” i samhället så väljer hon dock att anpassa sig till normen. Maria kommer att arbeta för att inte ses 
som avvikande men hon vill ha ett arbete som hon kan trivas med.  
 
Marie Jahoda menar att arbete fyller uppfyller flera behov hos människan som har betydelse för 
dennes välbefinnande och att arbetet därför blir en viktig del i individens liv. Förutom det rent 
ekonomiska behovet, leder arbete till struktur i livet genom regelbunden aktivitet. Arbete ger även 
upphov till sociala relationer och status samt en känsla av att ingå i en helhet och fylla en funktion.86 
Dessa faktorer är något som återkommer i många av informanternas utsagor men de menar att andra 
sysselsättningar än arbete kan uppfylla samma behov. I deras fall ger studierna samma resultat som 
ett arbete. När mina huvudinformanter har arbetat har det framförallt varit ett sätt att försörja sig. De 
har inte sett sina arbeten som uppfyllande av några andra behov än just det ekonomiska. Det kan 
bero på att de inte haft några längre anställningar utan att deras erfarenheter främst gäller 
sommarjobb. Den enda som urskiljer sig här är Kajsa som i dagsläget har ett extrajobb hon trivs 
väldigt bra med. När hon talar om sitt arbete berör hon alla de punkter Jahoda beskriver, exempelvis 
berättar Kajsa hur arbetet ger henne möjlighet att delta i en arbetsgrupp och vara med och planera 
verksamheten. Eftersom mina informanter är så unga och har flera vänner och bekanta som gör 
annat än att arbeta tror jag informanterna i dagsläget har svårt att se hur frånvaron av ett arbete 
skulle slå mot dem mer än rent ekonomiskt. Deras sociala behov kan än så länge uppfyllas på andra 
sätt än genom arbete eller studier och det kan förklara varför ingen av dem oroar sig för 
arbetslöshetens konsekvenser mer än att det skulle vara svårt att försörja sig och kanske pinsamt 
eftersom de bryter mot normen. 
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86 Marie Jahoda, Employment and unemployment – a socialpsychological analysis (Cambridge 1982), s.53 
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Arbete och status 
Alla arbeten är inte lika mycket värda i informanternas ögon. Ett exempel på det här ger Maria när 
hon säger, ”Om man inte får jobb inom sitt utbildningsområde, så kanske man är tvungen att ta nåt 
inom vården” Här gör hon skillnad på jobb och jobb, kvalificerade och mindre kvalificerade arbeten. 
De kvalificerade arbetena måste hon söka och där bedöms hennes kunskaper av någon annan som 
avgör om hon får jobbet eller ej. Allt hon kan göra, i det fallet, är att ta sig igenom utbildningen och 
uppfylla de formella kraven. När det gäller de mindre kvalificerade arbetena upplever hon sig själv 
som kompetent och efterfrågad. Det är upp till henne själv att avgöra om hon vill ta ett sånt jobb 
eller ej. Hon är dock lite rädd att ta ett sådant arbete eftersom hon är rädd för att fastna där, rädd för 
att slå sig till ro med ett arbete hon egentligen inte vill ha. ”Ju längre man väntar med att söka andra 
jobb ju svårare blir det att få.” Även under observationerna framkom liknande tankegångar. En 
kvinna jag mötte i lunchrummet på universitetet beskrev hur hon hellre är arbetslös än arbetar deltid 
på ett lågavlönat och stressigt arbete som hon gör nu för pengarnas skull. För att inte hennes 
eventuella a-kassa ska påverkas av det extrajobb hon nu har planerar hon redan nu att säga upp sig 
ett visst antal månader innan sin examen. Hon menar att hennes chanser att få arbete inom sitt 
utbildningsområde inte påverkas av att hon har haft ett okvalificerat arbete och ser således inte 
arbetserfarenheten ett sådant jobb ger, som någon större merit. Mina huvudinformanter är dock av 
en annan uppfattning. Samtliga anser att även ett dåligt arbete kan ge nyttiga erfarenheter och de 
säger sig hellre ta ett ”skitjobb” än att gå arbetslösa. Deras definition av skitjobb utgår dock från 
deras erfarenheter, intressen och utbildningsområden och inte nödvändigtvis efter hur kvalificerat 
eller högavlönat ett arbete är. Att tvingas ta ett arbete som är tråkigt, men som ändå har med deras 
utbildning att göra anser de sig ändå få vara beredda att acceptera i början av karriären. En del av 
informanterna har en mer långsiktig syn än andra. Sofia säger sig vara beredd att acceptera sämre 
villkor i början av sin karriär eftersom hon upplever att hon behöver samla på sig arbetserfarenhet 
och menar att hon antagligen inte kommer att resonera likadant om tio år. Sofia talar också om 
vikten av bra arbetsförhållanden eftersom hon redan nu dragit lärdom av sina tidigare erfarenheter 
och säger sig aldrig vilja jobba för ett företag utan en konkret personalpolitik. Hon vill helst ha en 
trygg anställning som hon menar är viktigt särskilt med tanke på om hon ska skaffa familj senare i 
livet. Det är skillnad på vad hon kan acceptera nu när det gäller att anpassa sig efter arbetet, t.ex. 
flytta till annan ort, än vad hon tror hon skulle vilja om några år med tanke på familj och privatliv. 
Samtidigt menar att om hon får ett jobb som intresserar henne är hon beredd att satsa mycket tid 
men säger ändå att det finns en gräns. Sofia tycker att ”fritiden ska ju ändå vara roligare än att jobba” 
och menar med det att man inte ska behöva jobba ihjäl sig, hur roligt arbetet än är. 
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Arbetsvärderingar och idealtyper 
I boken 80-talisterna kommer, skriver Fürth m.fl., att denna generation är mindre materialistiska än sina 
föräldrar och farföräldrar, och att de istället lägger mer fokus på upplevelser och personlig 
tillfredsställelse. De unga idag är också mer självständiga och tror mer på sin egen förmåga än 
tidigare generationer.87 Oberoende är viktigt och de försöker i största möjligaste mån hålla flera 
dörrar öppna snarare än att binda upp sig vid ett val för tidigt.88 Detta stämmer mycket väl in på vad 
ungdomarna i min studie säger. Det viktigaste för alla är att arbetet är roligt och utvecklande. Det är 
också viktigt att de trivs på arbetet och de faktorer de nämner som en del i detta är bland annat 
arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsmiljö. 
 
Med grund i enkätundersökningar bland gymnasieelever har Fürth och de övriga författarna till 
boken 80-talisterna kommer, kunnat urskilja två olika motpolspar när det gäller arbetsvärderingar hos 
ungdomar. Dessa är frihet kontra trygghet och belöning kontra engagemang. De har genom att titta 
på de olika kombinationerna av dessa även ställt upp fyra idealtyper som de kallar för medarbetaren, 
volontären, legoknekten och arbetstagaren. Medarbetaren sätter trygghet före frihet och engagemang 
före belöning medan legoknekten gör precis tvärt om och således värderar frihet och belöning högst. 
På samma sätt står volontären, som värderar frihet och engagemang, mot arbetstagaren, som 
värdesätter trygghet och belöning.89 Mina huvudinformanter kan alla jämföras med någon av dessa 
idealtyper även om de också har drag av någon eller några av de andra.  
 
David är en typisk volontär. Han ser på arbete som självförverkligande och vill arbeta med något han 
själv får ut någonting av. Han vill helst ha ett fritt jobb där han får resa runt och delta i olika 
forskningsprojekt. Ett typiskt nio till femjobb kan han inte tänka sig och han är inte alls intresserad 
av att arbeta med det som just nu mest efterfrågas inom hans utbildningsområde. Trots att han säger 
sig vilja känna att han gör nytta och tillför något till samhället är han inte beredd att utföra en 
arbetsuppgift som behövs just nu, exempelvis inom vården, utan det är mer på lång sikt han vill 
tillföra något, exempelvis genom att göra en upptäckt som tillför mänskligheten något. Lön är en 
självklar del av arbetet men det är, enligt David viktigare att trivas på jobbet än att tjäna mycket 
pengar.  
 

                                                 
87Thomas Fürth m.fl., 80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar. (Uppsala, 
2002), s. 19  
88 Thomas Fürth m.fl.,  80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar.(Uppsala, 
2002), s. 50ff.  
89 Thomas Fürth m.fl.,  80-talisterna kommer – om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar.(Uppsala, 
2002), s. 56f. 
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När jag frågar Sofia vad arbete innebär för henne svarar hon ”att man får tjäna pengar och göra 
något kul. Att man kan jobba och sen gå hem och slippa känna att man faktiskt kan läsa lite i boken 
eller göra den där uppgiften[…] Frihet och lite mer pengar”. Hon ser således arbete som ett sätt att 
försörja sig och vägen till ett mer oberoende liv. Hon ser lön som en viktig komponent i arbetet och 
menar att det är viktigt för motivationen att få den lön man tycker man förtjänar. Den viktigaste 
anledningen till att arbeta är att uppnå någon slags frihet, både den friheten att själv kunna styra sitt 
arbete och den friheten att själv kunna försörja sig. Samtidigt vill hon känna att arbetet är 
meningsfullt för henne personligen och menar att även om ett jobb, som exempelvis städning, är 
både viktigt och meningsfullt att utföra, så är det inte ett jobb hon vill ha för det bidrar inte till 
hennes personliga utveckling. Sofia skulle kunna jämföras med en arbetstagare, men hon har också 
drag av legoknekten. Det är viktigt för henne att vara självständig, både i och utanför arbetet, men 
det viktigaste är ändå att ha en säker inkomst och bra arbetsförhållanden. 
 
Maria är en typisk medarbetare enligt Fürths, m.fl. idealtyper. Det viktigaste för henne är att hon kan 
trivas med sitt arbete och hon säger ”[jag] vill känna att jag får ut någonting av arbetet. [Jag] vill 
kunna utvecklas på jobbet och göra någon nytta för samhället.” Samtidigt vill Maria ha trygghet i 
form av en säker anställning och bra arbetsförhållanden. Hon poängterar särskilt vikten av bra 
arbetskamrater och menar att om hon inte kan trivas på jobbet så kommer hon heller inte att kunna 
utföra något.  
 
När Benny talar om arbete skiljer han på arbete enbart i syfte för att tjäna pengar, vilket är vad han 
har erfarenhet av från tidigare sommarjobb, och arbeten som är utvecklande och stimulerande som 
han kan tänka sig en karriär inom. Han har inget speciellt drömyrke, eller arbetsuppgift, men har 
klara idéer om vad han vill att arbetet ska innebära för att han ska trivas. Dessa idéer baserar han på 
vad han upplevt eller snarare saknat i sina tidigare arbeten. Jag får intrycket av att han ställer höga 
krav på arbetet som meningsskapare i sitt liv. Genom arbetet hoppas han få resa ut och se världen, 
han hoppas få inspirerande och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till hans personliga 
utveckling, han vill ha inflytande och bra arbetsvillkor. Han har dessutom tankar om vilket arbetssätt 
han föredrar i en personalgrupp och vill ha en fast och trygg anställning som grund. Hans 
beskrivning i det här fallet gäller vad som skulle kunna ses som det ideala arbetet men jag tolkar det 
ändå som att han har en väldigt positiv syn på vad arbetslivet kommer att innebära.  
 
Även om Benny värderar trygghet högt så är han betydligt mer belöningsinriktad än de andra 
informanterna. Han har en syn på sig själv som värdefull för den arbetsgivare som anställer honom 
och som sådan ser han sig som en individ med möjlighet att påverka sin arbetssituation. När han gör 
skillnad på vad han kan tänka sig för arbeten i början av karriären jämfört med längre fram talar han 
framförallt om ansvar och om hur han vill få ökat ansvar med tiden för att kunna utvecklas som 
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person. Han tycker att det är viktigt med en bra lön och menar att det är ”en del i varför han utbildar 
sig”. Utbildningen ser han som en väg till ett bättre liv. Benny är således en typisk legoknekt som är 
väl medveten om vilka krav han kan ställa på den arbetsgivare som vill ha hans tjänster. Liksom de 
jobbsökande ekonomistudenterna på arbetsmarknadsmässan, vet Benny att han går en 
högstatusutbildning och han kan därför kosta på sig att ställa så pass höga krav på arbetsgivaren som 
han gör. 
 
Även om mina huvudinformanter skiljer sig åt vad gäller arbetsvärderingar så finns det även många 
likheter mellan dem. Ett problem med idealtyper är att informanterna placeras in i fack när 
verkligheten egentligen är mer flexibel. Beroende på situation kan informanterna ge uttryck för olika 
värderingar som till och med kan stå i kontrast till varandra enligt modellen. Jag använder här 
idealtyperna för att ge en enkel beskrivning av hur informanterna förhåller sig till arbete. Detta för att 
tydliggöra skillnader informanterna emellan och visa på hur deras olika förhållningssätt till arbete 
också kan bidra till att förklara varför de ser på sina framtidschanser på det sätt de gör. Det senare är 
något jag återkommer till i kapitlet Aktiv eller passiv.  

Framtiden 

Oro inför framtiden 
De studenter jag pratade med under mina deltagande observationer upplevde jag som överlag ganska 
negativa när det gällde de egna framtidsutsikterna. Flera hade anmält sig till a-kassan och någon hade 
börjat planera sin ekonomi så att hon direkt skulle ha rätt till bidrag om hon inte fick något arbete 
efter examen. Mina huvudinformanter var mer hoppfulla även om de ännu inte planerat så långt. 
Maria, som är den som kommit längst i sin utbildning, skulle gärna vilja resa efter examen men ser 
också en risk med att vänta för länge med att söka jobb eftersom utbildningen snabbt blir inaktuell. 
Samtidigt menar hon att det är bra att man får kämpa lite för saker och ting eftersom man värdesätter 
dem mer då. Och ”om man verkligen vill och försöker så ska det nog gå att få [det jobb man vill 
ha]”. Hon beskriver själv att ”universitetet är lite av en skyddad verkstad” dit den yttre världen inte 
riktigt tränger in och där hon kan glömma att det hon gör där faktiskt ska leda till ett arbete senare i 
livet. Trots att Maria går sista terminen på sin utbildning upplever hon inte själv att hon funderar så 
mycket på framtiden utan säger ”att det blir senare jag får ta itu med det”. Hennes nuvarande mål är 
bara att bli klar med utbildningen och så får hon tänka på arbetssökande efteråt.  
 
Benny uttrycker till skillnad från Maria en viss oro inför vuxenlivet och rädsla för att fastna i en 
otillfredsställande situation. Han skulle precis som Maria vilja resa och känner en press på sig att ta 
studieuppehåll för att få det gjort innan examen eftersom han när han ”gått ut universitetet måste 
söka jobb direkt annars bli min utbildning inaktuell”. Samtidigt känner han en press att snabbt bli 
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klar med utbildningen så att han kan börja arbeta för att försörja sig själv och en familj han ännu inte 
har. Både Benny och Maria uttrycker en önskan om att få komma bort från vardagen. De börja båda 
närma sig slutet på sin utbildning men medan Maria verkar föredra att inte tänka så mycket på 
framtiden uttrycker Benny sin oro för den. Båda verkar uppleva en viss press att hinna göra allt man 
bör göra innan de blir för gamla. Benny säger till exempel att, ”reser jag inte nu så kommer jag aldrig 
att hinna det sen” och menar då att både arbets- och privatliv kommer att begränsa honom när han 
blir äldre. Jörgensen skriver att de många valmöjligheterna och chanserna till självförverkligande i 
dagens samhälle skapar ett tvång och blir till en belastning för individen.90 I ett individualiserat 
samhälle där vi hela tiden tvingas att reflektera över våra val kan vi inte skylla på någon annan om det 
blir fel.91 Det är alltså inte så konstigt att Benny känner sig stressad över framtiden, han måste enligt 
Jörgensens teori, ständigt vara vaksam så att han inte missar några chanser till självförverkligande.92 
Genom att välja något så tvingas Benny nämligen även att välja bort något och alla val han gör 
riskerar därför att begränsa hans möjligheter senare i livet. Även Sofia delar till viss del tron att hon 
kommer begränsas i sina val senare i livet men till skillnad från Benny så verkar hon tillfreds med den 
tanken och ser fram emot arbetslivet. Här finns en väsentlig skillnad mellan Benny och Sofia. Sofia 
värderar tryggheten ett arbete ger så att hon utifrån den kan planera sitt liv. Benny vill också ha 
trygghet men hans behov av oberoende är större då han vill vara fri att kunna välja det bästa 
erbjudandet i varje läge.  

Aktiv eller passiv 
Tom Hagström beskriver att när vi har ett mål att uppfylla börjar vi med att formulera en plan, sedan 
följer planens genomförande och via en utvärdering av våra erfarenheter ställer vi upp nya mål. 
Denna process kan liknas vid en handlingscykel och genom att flera sådana läggs på varandra bildas 
så kallade handlingsspiraler som kan vara aktiva eller passiva beroende på individens erfarenheter och 
situationen denne befinner sig i. Hagström menar att det, genom att studera ungdomars värderingar 
när det gäller arbete, går att se deras handlingsbenägenhet.93 Som tidigare nämnts har mina 
huvudinformanter olika värderingar och inställningar till arbete och arbetsliv som kan bidra till en 
förståelse av deras syn på framtiden. 
 
Kajsa ser arbetet främst som en försörjningskälla, att arbeta är det enda sättet att försörja sig själv på. 
Det är dock inte viktigt att ha mer betalt än vad hon behöver utan då är det viktigare att hon trivs på 
jobbet. Kajsa vill också att arbetet ska ”något som är roligt och utmanande”, det ska vara ett sätt för 
                                                 
90 Carsten René Jörgensen, Psykologin i senmoderniteten (Stockholm, 2004), s. 158 
91 Carsten René Jörgensen, Psykologin i senmoderniteten (Stockholm, 2004), s. 164ff 
92 Carsten René Jörgensen, Psykologin i senmoderniteten (Stockholm, 2004), s. 158 
93 Tom Hagström, ”ungdomars förhållningssätt till arbete” i, ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på 
väg in i arbetslivet, Tom Hagström red. (Lund, 1999), s. 109ff 
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henne att kunna förverkliga sig själv. Hon tycker själv att hon tänker mycket på framtiden och 
diskuterar ofta med sina kurskamrater. Hennes drömjobb är att få resa runt i världen och forska fritt. 
Men när jag kommenterar att det låter som ett jätteroligt jobb svarar hon, ”Ja, men var får man det?”, 
som att jobben delas ut någonstans men hon har missat var istället för att beskriva hur hon tänker gå 
tillväga för att försöka skapa sig ett sådant jobb själv. Hon beskriver att det mest verkar handla om 
tur för de som har sådana jobb. Jag tycker det tyder på att Kajsa själv inte riktigt tror på att drömmen 
är realistisk. Detta bekräftas till viss del av hennes nästa uttalande, ”Jag skulle ju kunna tänka mig att 
jobba med undervisning och bli lärare helt enkelt. Det tror jag skulle vara väldigt utmanande och 
roligt för mig också.” Har Kajsa således redan förlikat sig med tanken att hennes drömjobb är utom 
räckhåll och fokuserar på det positiva i det jobb hon tror är ett realistiskt mål? Ziehe menar att 
ungdomar idag istället för att leva efter sina behov låter sig styras av sina rädslor.94 I Kajsas fall skulle 
det vara att inte räcka till och att då ställa in sig på ett mindre attraktivt mål blir ett sätt att bevara 
självförtroendet. Samtidigt beskriver hon sig som en person som är redo att satsa ganska mycket på 
arbetet och hon försöker aktivt skaffa sig större konkurrenskraft genom att t.ex. göra frivillig praktik. 
Även där är det dock omständigheter som styr henne då hon beskriver att det dels är en 
kostnadsfråga och dels att hennes bristande språkkunskaper ställer hinder i vägen för vad hon kan 
göra. Det verkar som att Kajsa, när det väl kommer till kritan, har en ganska låg drivkraft. När hon 
säger att ”alla möjligheter som dyker upp på vägen måste man ju verkligen ta tillvara på” visar det på 
att hon tror att möjligheter dyker upp, inte att man måste hitta och skapa möjligheter själv. Hon 
fortsätter med  ”det är tack vare dom som man sen kommer att komma någonstans i livet”, vilket 
tyder det på att hon förlitar sig på chansen. Istället för att aktivt söka upp tillfällen och skapa sig 
möjligheter väntar hon på att möjligheterna ska hitta henne. Arbetsmarknaden för sin yrkesgrupp 
beskriver hon som ”jag vet att det ser ganska hopplöst ut”, men menar att hon fortsätter på den bana 
hon tänkt och sen ”så får det gå som det går”. Kajsa är således ganska passiv i sitt handlingsmönster 
och hon har en pessimistisk syn på framtiden. Hon har en plan, men den törs hon inte riktigt tro på, 
och istället för att aktivt arbeta för att uppnå sina drömmar låter hon sig styras av yttre 
omständigheter.  
 
Sofia har, till skillnad från Kajsa, en optimistisk syn på arbetsmarknaden som hon menar är på väg att 
vända uppåt. När jag frågar vad hon tror om sin framtid svarar hon, ”Om man verkligen vill ha ett 
jobb så får man det på något vis” vilket bevisar att hon ser det som individens ansvar att skaffa sig ett 
arbete. Hon tror att det är viktigt att inte ge upp hoppet utan vara envis och fortsätta söka arbeten 
eftersom man kanske får räkna med att det tar ett halvår eller så innan man kan få ett arbete man vill 
ha. Om hon inte skulle få jobb inom sitt utbildningsområde menar hon på att då får man ta ett jobb 
vilket som helst ”för det är ju inget kul att gå och ta bidrag liksom” och dessutom kommer hon ha 

                                                 
94 Thomas Ziehe, Kulturanalyser- ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s. 41ff   
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studieskulder att betala av, vilket delvis kan förklara hennes motivation att ta vilket arbete som helst. 
En annan bidragande orsak till denna motivation är Sofias strävan efter frihet, vilket hör ihop med 
hur hon värderar arbete. Att ha ett arbete, vilket som helst, är enligt Sofia bättre än att inte ha det 
eftersom arbetslöshet skulle göra henne beroende av andra och hämma hennes självständighet. På 
grund av Sofias attityd till arbete och vad arbete innebär är hon benägen att inte bara aktivt söka efter 
jobb utan att ta det som erbjuds även om det inte är vad hon helst vill ha.  
 
David är den av huvudinformanterna som i allra minst utsträckning verkar oroa sig över framtiden. 
Jag upplever att David är en självsäker person som är van att lyckas med det han företar sig. Hans 
inställning till arbete förklarar till stor del hans lugn inför framtiden. Eftersom belöning och trygghet 
inte är faktorer David värderar högt i ett arbete känner han sig inte motiverad att ta ett 
lågstatusarbete enbart för försörjningens skull. David är på så vis Sofias raka motsats. Visserligen 
svarar han på en direkt fråga att det skulle vara bättre att ha ett jobb än att vara arbetslös men 
motiverar det med att ”det skulle se bättre ut i papprena”. Det arbete han drömmer om, ser han inte 
på som arbete, utan bara ytterligare ett steg i sin egen jakt på självförverkligande. Han är beredd att 
arbeta hårt för att nå dit men han är inte den som skulle jaga efter ett arbete vilket som helst för 
försörjnings skull. David är således aktiv bara när han är tillräckligt motiverad och det som motiverar 
honom är hans intressen och behov för tillfället.  
 
Inte heller Benny oroar sig så mycket för att bli arbetslös men om han inte skulle få ett jobb han vill 
ha så har han, precis som Maria, vissa betänkligheter inför att ta ett okvalificerat jobb eftersom han 
menar att det finns en risk att man nöjer sig och således fastnar i ett halvtaskigt jobb. Både Maria och 
Benny visar upp ett ganska passivt handlingsmönster men av olika anledningar. Medan Marias 
inställning präglas av hennes värdering att arbetet ska vara meningsfullt och utvecklande, vilket gör 
henne ovillig att ta ett arbete som inte är det, så styrs Benny av sin ovilja att missa de bästa 
chanserna. Han har svårt att fatta några beslut och jag tolkar det som om han hellre funderar än 
agerar, kanske av rädsla att det ska bli fel. Genom att välja något så väljer han automatiskt bort något 
annat, vilket innebär en risk om han senare skulle ändra sig. Benny menar själv att han funderar 
mycket på framtiden, exempelvis på vilka kurser han ska välja för att bli så konkurrenskraftig som 
möjligt på arbetsmarknaden. Här skiljer sig Benny från de andra informanterna som alla säger sig 
välja kurser utifrån intresse och utan att tänka på vad som skulle vara bäst ur 
arbetsmarknadssynpunkt. Under observationerna har jag hört många studenter tala om hur de 
påverkas av mediebilden av akademikers chanser på arbetsmarknaden i allmänhet och inom deras 
specifika utbildningsområde i synnerhet. Hagström skriver att det blivit allt svårare för ungdomar att 
bestämma utbildnings- och yrkesval eftersom medvetenheten om alternativen är så mycket större nu 
än förr. Han menar att det finns en vision om att det är upp till individen själv att avgöra sin framtid 
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men att valet i realiteten ofta är begränsat, bland annat av tillgången på arbeten inom en viss sektor.95 
Det är detta som bekymrar dessa studenter. De har valt en utbildning som känns rätt för dem men 
risken finns att det inte finns tillräckligt med arbeten för dem och de måste då kompensera detta på 
något sätt. De flesta menar då att medierapporteringen bara gör dem oroliga och nedstämda. Benny 
är den enda av mina huvudinformanter som självmant tar upp medierapporteringen och hur den 
påverkar honom. Han menar att negativ medierapportering får honom att fundera ännu mer över 
sina val och vilka konsekvenser de kan få för framtiden. För honom fungerar medias krisrubriker 
således som en sporre för att engagera sig i planeringen för sin framtid. 

Konklusion 
Alla mina huvudinformanter ser arbete som det normala och tänker sig en framtid där de har en 
trygg anställning. Deras värderingar gällande arbete skiljer sig visserligen åt, men alla menar att arbete 
är vägen till autonomi eftersom de bara via ett arbete kan försörja sig själva. De har olika anledningar 
till att studera och olika förväntningar på vad utbildningen ska leda till beroende på vilka saker de 
värdesätter i ett arbete. Den som tycker att en hög lön är viktigt ser utbildningen som ett verktyg för 
att uppnå det, medan den som vill ha inflytande hoppas att en bra utbildning ska vara ett verktyg för 
att kunna skaffa ett sådant arbete. Gemensamt för samtliga är att de ser sig själva som ansvariga för 
sin framtid och anser att det är upp till dem själva att skaffa ett arbete. De är medvetna om 
svårigheterna för unga på arbetsmarknaden men de förlitar sig på att en bra utbildning ska hjälpa 
dem i jakten på ett arbete. Bara Sofia uttrycker en intention att försöka skaffa ett socialt nätverk som 
ska hjälpa henne att få ett arbete, men flera av de andra pratar om hur ett socialt kapital kan 
underlätta vid arbetssökande. Deras attityder när det gäller att ta ett okvalificerat jobb varierar men 
alla menar att även ett okvalificerat arbete kan ge nyttiga erfarenheter. De tänker alla i termer av nu 
och sen och avser med det, nu under utbildningen och efter examen, medan sen är den karriär de ser 
framför sig. När det gäller karriären har de betydligt högre krav på de arbetena och arbetsgivarna än 
de ställer på de arbeten de kan tänka sig acceptera nu eller omedelbart efter examen, då arbetet i de 
fallen mest är för erfarenhets skull. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att informanterna har många likheter med varandra när 
det gäller den allmänna attityden till arbete och framtida arbetsliv. Det finns dock en del skillnader 
som utmärker de olika individerna. Maria, som har närmast till sin examen, säger sig inte vara orolig 
för framtiden men hennes ovilja att tänka på den kan tyda på att hon i själva verket är ganska stressad 
över densamma. Benny är istället den som verkar tänka allra mest på framtiden och utmärker sig på 
så sätt. Hans grubblar så mycket över vilka val som är de bästa att det till och med handikappar 
honom till att ha svårt att välja överhuvudtaget.  
                                                 
95 Tom Hagström, Ungdomar i övergångsåldern –handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet (Lund, 1999), s 14 
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Framförallt David utskiljer sig som den enda som inte verkar det minsta bekymrad inför framtiden. 
Han verkar heller inte tänka och planera lika mycket framåt som övriga utan lever mer i nuet. Pengar, 
och därmed arbete som försörjning, är helt enkelt inte lika viktigt för David som för de andra 
informanterna, kanske beroende på att han aldrig behövt bekymra sig för det.  
 
Sofia är den enda som rakt ut erkänner att lönen är viktig och att det framförallt är därför hon vill 
arbeta. Hon utmärker sig som den mest företagsamma av informanterna och den som verkar ha 
tänkt mest på vad framtiden kommer att innebära. Hon är optimistisk inför framtiden men jag 
uppfattar henne även som realistisk när hon ställer sina olika alternativ mot varandra. Kajsa kan 
också sägas vara realist men i hennes fall övergår detta i en pessimism när det gäller de egna 
framtidsmöjligheterna. Istället för att satsa på sin dröm och låta det bära eller brista tar Kajsa ett steg 
tillbaka och målar in sig själv i ett hörn där hon blir sittande, passivt väntande på att möjligheterna 
ska dyka upp.  
 
Avslutningsvis kan ändå sägas att studiens huvudinformanter överlag är optimistiska när det gäller de 
egna framtidsplanerna. Ingen av dem tvivlar på att de kommer att få ett arbete även om det kanske 
inte blir deras drömjobb.  
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”Man är mest lite förvirrad” Arbetslösa 19-20-åringars 
reflektioner kring arbete och arbetslöshet  

Av: Emelie Gustavsson 

Inledning 
Att ta sin gymnasieexamen förknippas med många positiva känslor, varvid en av de starkaste är 
känslan av frihet och att äntligen kunna gå sin egen väg och därmed välja sin egen framtid. Detta är 
dock inte något som väntar alla nyutexaminerade gymnasister, för vissa individer innebär slutet av 
gymnasiet början på en period av passivitet då individen varken studerar eller arbetar. Arbetslösheten 
bland ungdomar tycks bara bli större och större. I en artikel i Aftonbladet framgår att antalet unga 
arbetslösa har ökat med 81 procent sedan 2001. De unga som inte har gymnasieutbildning, och de 
som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet, löper dessutom större risk än övriga att bli arbetslösa även 
i äldre ålder.96 När man tar sin gymnasieexamen är de flesta oftast 19 år, och andelen ungdomar i 19-
20 års åldern som är arbetslösa, har stigit från 10 till 20 procent de senaste tio åren.97 Detta tyder på 
en ökning av ungdomsarbetslösheten även hos de ungdomar som precis tagit sin gymnasieexamen. 
Många studier har pekat på att arbetslöshet hos unga ofta är värre än arbetslöshet hos vuxna, då 
resultaten bland annat visar på att arbetslösa ungdomar ofta har sämre psykisk hälsa än ungdomar 
som inte är arbetslösa.98 Det finns därmed anledning att tro att arbetslöshet bland unga som blivit 
arbetslösa direkt efter gymnasiet, får konsekvenser för dessa individer. I denna studie låter jag sju 
stycken ungdomar som varit arbetslösa sedan de tog sin gymnasieexamen komma till tals. Då de 
berättar sina levnadsberättelser, talar de även samtidigt om sin identitet.99

Syfte 
Mitt syfte är att se på hur arbetslösa ungdomar uppfattar sin rådande situation i relation till 
arbetsmarknaden. Hur ser dessa ungdomar på sin nuvarande situation utanför arbetsmarknaden, och 
hur anser de att denna situation påverkar dem själva? Varför tror de själva att de är arbetslösa? Vad 
har de för värderingar kring arbete och vad är viktigt för dem när de skall ta steget ut på 
arbetsmarknaden? Detta är de övergripande frågeställningar som kommer att belysas i denna del av 
antologin. 

                                                 
96 Mary Mårtensson, ”108 700 ungdomar i Sverige arbetslösa”, www.ungtval.se, 2006-04-10 
97 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=214265, 2006-04-10 
98 se bland annat Anne Hammarströms Arbetslöshet och ohälsa, Studentlitteratur (Lund, 1996) 
99 Birgitta Svensson, ”Livstid – Metodiska reflektioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsforskning” ,i 
Skjorta eller själ- kulturella identiteter i tid och rum, red. Gunnar Alsmark (Lund, 1997),  s42f 
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Metod  
Då vi var två personer som valt att fokusera på temat arbetslöshet, tog vi tillsammans kontakt med 
Arbetsmarknadskontoret i en mellanstor svensk stad. Vi blev där presenterade för en man som 
arbetade där och vi berättade för honom om vår planerade studie. Han hänvisade oss till två olika 
arbetslöshetsprojekt, då vi intresserade oss för olika åldersgrupper. Jag fick tips om Åtgärden, ett 
projekt för ungdomar mellan 18- 24 år som sökt försörjningsstöd. Jag tog då kontakt med en person 
som arbetade vid Åtgärden och stämde träff med honom för att berätta om min studie, varvid 
samtliga som arbetade där ställde sig mycket positiva till att jag använde Åtgärden som mitt fält. För 
att uppnå mitt syfte genomförde jag tre deltagande observationer vid Åtgärden. Under 
observationerna tog jag även kontakt med sex ungdomar som kunde tänka sig att bli intervjuade. 
Observationerna kodades, och låg sedan till grund för utformningen av intervjumallar, i enlighet med 
Grundad teori.100 När tidpunkten för intervjuerna började närma sig, fick jag dock bara tag i fyra av 
dessa ungdomar. Då jag hade några bekanta som jag visste varit arbetslösa sedan de slutade 
gymnasiet, valde jag att kontakta dem istället och fick på så sätt tag i fler informanter. Allt som allt 
blev det då sju intervjuer, vilket egentligen var två fler än vad jag tänkt mig. De personer som 
intervjuats kallar jag för mina huvudinformanter, medan de som observerats endast betecknas som 
informanter.  

Etik 
Jag har i den mån det varit möjligt informerat informanterna om de fyra forskningsetiska 
principerna.101 Samtliga huvudinformanter har informerats om deras rättigheter, därtill har jag i bästa 
mån försökt informera alla de individer som observerats. Jag presenterade mig för alla ungdomar 
som vid det första observationstillfället befann sig på Åtgärden, och därtill berättade jag om min 
studie. Jag sade att de alla skulle komma att bli observerade, att deras anonymitet garanterades och 
om någon kände sig negativt inställd till att bli observerad, så skulle denne tala om det för någon ur 
personalen, som skulle vidarebefordra detta till mig. Det inkom dock inga önskemål om att slippa 
deltaga i studien, vilket troligtvis förenklade mina observationer. Jag hade dessutom delat ut ett 
informationsblad om mig, min studie och den grundläggande innebörden i de forskningsetiska 
principerna. Detta informationsblad delades ut innan den första och den andra observationen 
påbörjades, men jag valde att inte dela ut informationsbladet under den tredje observationen, då jag 
inte tyckte mig se några nya ansikten. Därmed drog jag slutsatsen att alla då tagit del av min 
information. 
 

                                                 
100 Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander. Grundad teori –Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) 
101 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 440f 
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För att värna om informanternas integritet, har jag, i resultatdelen, valt att låta vissa informanters 
utsagor representeras av informanter som inte existerar. Detta innebär att jag har ”hittat på” 
informanter, och låtit dessa stå för vissa av de verkliga informanternas berättelser. För att respektera 
informanternas anonymitet, har jag även ändrat på allt för avslöjande information, såsom tidigare 
arbetsplatser, utbildning och informanternas karriärsval. Därtill är alla informanters namn fingerade, 
och Åtgärden heter något annat i verkligheten. 

Att intervjua bekanta 
Flera av mina huvudinformanter är bekanta till mig, och jag har upptäckt viss problematik kring 
detta. Under intervjuerna blev de båda besvärade av att vårt samtal skulle spelas in och de bad därför 
att jag istället skulle skriva ned vad de sade. Jag förklarade för dem att detta var mycket besvärligt, 
och de gick till sist med på att bli inspelade. Det är intressant att samtliga av de bekanta kände sig 
besvärade av inspelningsutrustningen, trots att alla dessa intervjuer gjordes enskilt. Det är då troligt 
att även vissa av de övriga huvudinformanterna kände sig besvärade, men valde att inte säga något. 
Detta tyder på en mer ”bekväm” stämning mellan mig och de bekanta huvudinformanterna. När jag 
sedan lyssnade igenom intervjuerna, tycktes de intervjuer som gjorts med de huvudinformanter som 
inte var bekanta till mig, vara mer öppenhjärtiga. Detta då dessa intervjuer genererade i långa och 
djupgående svar på mina frågor, vilket är motsatsen till intervjuerna med mina bekanta då jag nästan 
fick ”dra ut” svaren ur dem. Jag tror att detta delvis kan ha att göra med att vi känt varandra relativt 
länge, och nu är jag studerande vid universitetet, samtidigt som de är arbetslösa. Detta torde vara en 
känslig situation, kanske skäms de, inför mig, då de inte har lyckats få tag i något arbete. På ett sätt är 
jag i en ”högre” position än dem, än då vi tidigare varit jämlika. Jag tror också att de korta svaren kan 
ha att göra med att vi känner varandra väl, och de bekanta huvudinformanterna kände att de inte 
behövde utveckla sina svar, då de antog att jag förstod vad de menade utan att de behövde förklara.   

Presentation av informanter 
Jag har kommit i kontakt med 4 av mina huvudinformanter genom Åtgärden. De övriga tre 
huvudinformanterna är bekanta till mig. De sistnämnda är bosatta i en mindre ort i Sverige, och de 
övriga 4 i den mellanstora svenska ort där Åtgärden har sin verksamhet. 
 
De som intervjuats är  
Alma, gick ut ett yrkesförberedande program våren 2005. Hon har inte arbetat eller studerat sedan 
dess. 
Jenny, gick även hon ut ett yrkesförberedande program våren 2005. Sedan hösten 2005 har hon ett 
vikariat, vilket hon är missnöjd med då det ger henne arbete mer sällan än hon önskar.  
Hanna tog sin examen från ett yrkesförberedande program våren 2005. Hon har varken arbetat eller 
studerat sedan dess.  
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Marielle tog studenten 2004 från ett studieförberedande program. Hon har sedan dess haft ett flertal 
praktikplatser.  
Sarah gick ut ett yrkesförberedande program 2004. Sedan hennes gymnasieexamen har hon arbetat 
under cirka 2 månader. 
Sofie tog examen från ett yrkesförberedande program 2004. Hon har därefter varit studerande i cirka 
6 månader och har aldrig haft något arbete. 
Emma gick ut ett studieförberedande program våren 2004. Hon har studerat under några veckor. 
Hennes erfarenheter av arbetsmarknaden begränsar sig till vissa praktikplatser, tillhandahållna av 
Arbetsförmedlingen, därutöver har hon aldrig haft något arbete102. 
 
Utöver dessa sju huvudinformanter, kommer även personer som observerats vid Åtgärden att 
medverka i rapporten. 

Åtgärdens verksamhet 
Mina deltagande observationer har genomförts vid Åtgärden, ett kommunalt projekt för ungdomar 
mellan 18-24 år som har sökt försörjningsstöd och är så kallade nyärenden, med vilket åsyftas de 
individer som söker försörjningsstöd för första gången. Syftet med denna verksamhet är 
huvudsakligen att hjälpa ungdomarna med sitt arbetssökande och till sin hjälp har de kunnig 
personal, samt nödvändig utrustning för arbetssökande såsom datorer och telefon. Ungdomarna lär 
sig bland annat att utforma ett CV, att skriva ansökningar och därtill får de även göra olika 
intervjuövningar. Deltagarna vid Åtgärden kommer veckovis, och de nya deltagarna anländer varje 
måndag. En anställd ur personalstyrkan är ansvarig för varje ny grupp som anländer och dessa 
grupper varierar mycket storleksmässigt; ibland är det bara ett fåtal nya ungdomar medan det vid 
andra tillfällen kan vara uppåt femton stycken. Detta innebär att antalet deltagare varierar mycket, 
och personalen tycker sig kunna se en stor ökning under sommarmånaderna. För att ungdomarna 
ska få sitt försörjningsstöd utbetalat, krävs det av dem att de är vid Åtgärden under 20 arbetsdagar, 
det vill säga 4 veckor. Åtgärdens personal består av tre arbetskonsulenter som alla har akademisk 
examen och deras huvudsakliga arbetsuppgift är att fungera som handledare. Åtgärdens lokaler består 
av en övervåning i en äldre byggnad i utkanten av staden. Här finns två datasalar, flertalet grupprum, 
ett kök samt ett arbetsrum för personalen. Därtill finns även tillgång till en större föreläsningssal, där 
företag och andra representanter från arbetslivet ofta håller i föreläsningar för deltagarna vid 
Åtgärden. Föreläsningarna varierar mycket, ena dagen kan bemanningsföretaget Manpower vara där 
och berätta om sitt företag, andra dagen en ung kille med eget företag som berättar om sina 
erfarenheter och den tredje dagen kan det vara en person som studerar vid universitetet som ger 
information om studentlivet. Syftet med dessa föreläsningar tycks vara att ge deltagarna vid Åtgärden 

                                                 
102 Kategoriseringar av program tagna från skolverkets hemsida, www.skolverket.se , 2005-03-12 
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så mycket information som möjligt, men även att variera ungdomarnas tid, så de inte behöver sitta 
framför datorn och söka jobb under hela dagen.  

Resultatanalys 

Engagemanget i Åtgärdens verksamhet 
Under mina deltagande observationer lade jag märke till att flera av ungdomarna på Åtgärden 
dagligen kom för sent till de obligatoriska morgonmötena och då dessa pågick, gäspade deltagarna 
flertalet gånger. Ofta svarade de inte heller på personalens frågor och ibland satt de och knappade på 
sina mobiltelefoner. Jag tolkade dessa beteenden som att den information som gavs under 
morgonmötena inte var särskilt intressant för ungdomarna, vilket tydliggjordes ytterligare då det ofta 
saknades personer som varit närvarande vid tidigare tillfällen, samtidigt som nya ansikten ibland 
tillkom. Många av ungdomarna valde dessutom att lämna verksamheten runt lunchtid, trots att det är 
obligatoriskt att närvara till 15.00. Min slutsats efter dessa observationer blev därmed att ungdomarna 
generellt sett inte tycks vara särskilt engagerade i sin ”utbildning” vid Åtgärden. Personalen berättar 
dessutom för mig att det är ovanligt att ungdomarna faktiskt fullföljer de fyra obligatoriska veckorna 
utan att sjukskriva sig, då varje deltagare vanligtvis sjukskriver sig under åtminstone en eller två dagar. 
Ungdomarna måste därmed ta igen de dagar de är frånvarande, och deras tid vid Åtgärden 
fortskrider då ännu längre än den gjort om de varit närvarande. Detta kan vara ett tecken på att 
ungdomarna inte har några speciella planer på vad de ska göra efter tiden vid Åtgärden, och därför 
inte bryr sig om ifall de måste vara där ytterligare några dagar. Jag uppmärksammade även, under ett 
observationstillfälle i datasalen, att vissa av ungdomarna surfade på hemsidor som är irrelevanta för 
deras arbetssökande och när någon av de anställda kom in i datasalen, klickade flera ungdomar 
snabbt upp fönstret för Arbetsförmedlingen eller en annan relevant hemsida, vilket jag tolkar som ett 
försök visa upp en bild av att de är mer engagerade i sitt arbetssökande än de egentligen är. 
 
Vad gäller intresset för Åtgärdens verksamhet, tycks ungdomarnas engagemang vara lägre hos dem 
som tog sin gymnasieexamen år 2005. Det är de som generellt sett sitter och gäspar och kommer för 
sent till morgonmötena. Juan, den äldsta killen i den grupp individer jag har kommit att följa mest, 
verkar intresserad av den information som ges och ställer frågor och diskuterar engagerat med 
personalen. Han verkar ha mer erfarenhet av ”livet” och det märks tydligt att han har mer kunskap, 
främst arbetsrelaterad, än de andra deltagarna, då han ofta svarar på deras frågor kring 
arbetsrelaterade ämnen. Eftersom Juan kommit till Åtgärden då han är äldre än de andra, är det 
sannolikt att han innan dess försökt försörja sig på egen hand, och valt att söka försörjningsstöd först 
när han anser att han inte har något annat val. Min tolkning är att han tycks vara mer engagerad i 
utbildningen då han har tidigare arbetsmarknadsrelaterad erfarenhet och är medveten om att det är 
svårt att få jobb, vilket gör att han i större grad försöker ta till sig av den kunskap som kan underlätta 
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för honom att få ett arbete. Vad gäller de som gick ut gymnasiet 2005 däremot, har de flesta troligtvis 
sökt försörjningsstöd direkt efter avslutad gymnasieutbildning, eller när sommarjobbet upphört, och 
de har därmed förmodligen inte sökt arbeten i lika stor utsträckning som Juan. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att då de sannolikt inte har så stor erfarenhet av att söka arbete, är de eventuellt 
inte lika införstådda med att det kan vara svårt att få ett arbete. Därmed är de inte heller medvetna 
om att Åtgärden ger dem kunskap som de eventuellt kan ha nytta av, och därför engagerar de sig 
kanske inte lika mycket i verksamheten som Juan gör. Mina slutsats är att många av ungdomarna vid 
Åtgärden endast befinner sig där för att de vill få sin ekonomiska ersättning. Åtgärden kan här ses 
som en institution som till viss del begränsar deltagarnas autonomi. Anna Bendz menar att statliga 
förmåner ofta begränsar medborgarnas självbestämmande, då dessa tvingas att följa de bestämmelser 
som är förknippade med förmånen103. Detta är tydligt då det gäller den ekonomiska ersättningen som 
ungdomarna på Åtgärden erhåller. De får ta del av denna förmån, vilket i viss mån gör dem mer 
autonoma, men samtidigt tvingas de att medverka vid Åtgärdens utbildning för att de ska få sin 
ersättning. Enligt Bendz missgynnar detta deras autonomi, då de själva inte får bestämma över sin 
medverkan.104 Hon menar dessutom att valfriheten för arbetslösa är obefintlig då de inte har något 
val när det gäller att följa de bestämmelser som finns då det gäller utbetalning av ekonomisk 
ersättning.105Om de skulle välja att avbryta sitt deltagande vid Åtgärden, skulle deras ekonomiska 
förmån upphöra, vilket innebär att även detta skulle begränsa deras autonomi. Detta är något som 
kan ses som ett allvarligt hot mot den individuella autonomin, då bland annat Anthony Giddens 
menar att pengar är det viktigaste för att en individ skall kunna vara självbestämmande.106

Rättigheter och skyldigheter 
Klockan nio på morgonen är det obligatoriskt morgonmöte med information för dagen på Åtgärden. 
Samlingen sker idag i det slitna men trivsamma köket och Liv, en av de anställda, går igenom dagens 
information, vilken i stort sett består av att det skall hållas en föreläsning klockan 13. Därefter sitter 
deltagarna kvar i köket tillsammans med Liv och småpratar lite med varandra. Frida säger då rakt ut 
till alla i gruppen att hon inte kommer att få något socialbidrag denna månad eftersom det förväntas 
av henne att hon ska ha kvar pengar från sommarjobbet. Hon tycks vilja veta hur hon nu ska gå till 
väga för att få sin utbetalning och Juan, en äldre kille som sitter i stolen bredvid henne, svarar att 
eftersom hon bor kvar hemma, är det ingen idé att överklaga, då ”dom räknar med att hon får hjälp 
av föräldrarna”. Just denna händelse väckte mitt intresse kring hur förberedda ungdomarna 
egentligen är på att ta ansvar för sig själva och sin egen försörjning. Ett tydligt exempel är att Frida, 

                                                 
103 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – om autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s14 
104 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen (Göteborg, 2004), s. 11ff 
105 Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen, (Göteborg, 2004), s. 267 
106 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 2003), s 326  
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som av denna situation att döma, inte är införstådd med de regler som finns för utbetalning av 
försörjningsstöd. I min andra intervju valde jag därför att fråga Hanna om hon kände att hon var 
förberedd på att lämna gymnasiet och ”gå ut i livet”.  Hanna berättar att 
 

 Egentligen så tyckte jag [det], kände att jag var beredd fast samtidigt så tycker jag att skolan 
borde ha gett oss mer förberedelser på något sätt med det här; arbetslöshet, hur man söker, 
allt det här som man gör med arbetsförmedlingen och a-kassa och alfakassa, allt möjligt 
sådana här saker som man har inte en aning om. Det finns många som inte har en aning vart 
dom ska vända sig för att få reda på någonting så att det är jättetråkigt att det är så många 
som är helt fast och har ingen som. Deras föräldrar kanske inte hade det problemet när dom 
gick ut skolan så [de arbetslösa] har ingen som helst aning om vad dom ska göra, vart dom 
ska vända sig för att få hjälp. 

 
Hanna menar, som kan utläsas i citatet, att skolan borde ha givit mer information kring arbetslöshet 
och arbetslöshetsersättning då hon tror att många som är arbetslösa inte vet hur de ska få hjälp. Både 
Hanna och Frida menar därmed att de anser att informationen ska komma till dem, det är ingenting 
de ska behöva ta reda på själva. De utmålar sig själva som offer för omständigheterna, det är 
samhällets fel att de, i Fridas fall, inte får något socialbidrag, och i Hannas fall är det samhällets fel att 
arbetslösa ungdomar inte vet hur de ska få hjälp med arbetslöshetsersättning. Skulden ligger då inte 
hos individen själv, utan hos samhället som inte ger individerna de förberedelser och den 
information som de anser sig behöva. Detta kan relateras till det idag individualistiska samhället som 
Giddens talar om. Han menar att den ökade individualiseringen leder till att individen får sköta sig 
själv i större utsträckning107 och så tycks fallet vara med Hanna och Frida som vill ha information, 
men tvingas uppsöka denna på egen hand. 
 

Även Jenny är kritisk mot samhället. Jag bad henne att berätta om sina erfarenheter av att vara ung 
och arbetslös. Jenny menar att: 
 

Det är jätte dumt att när man tar studenten så är de flesta nitton år och du får inte hjälp med 
någonting förrän du är tjugo, du kan skriva in dig i arbetsförmedlingen, de kan sätta dig på 
kurser, men du får ingenting, du får ingen ersättning förrän du är tjugo. Det är ju jättedåligt, 
vad gör man ett helt år när det tar så lång tid innan man får ett jobb då? 

 
Jenny säger här att de flesta ungdomar är 19 år när de går ut gymnasiet, men de får ingen hjälp av 
Arbetsförmedlingen förrän de är 20 år. Hon talar även om bristen på rättigheter, då hon anser att 
ungdomar borde ha rätt till att få hjälp av Arbetsförmedlingen vid en tidigare ålder. Fridas 

                                                 
107 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet; självet och samhället i den senmoderna epoken (Göteborg, 1999), s. 45f, 89f 
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problematik kring det uteblivna socialbidraget, Hannas uppfattning om att ungdomar inte får 
tillräckligt med information och Jennys kritik mot arbetsförmedlingens bestämmelser, berättar 
mycket om deras syn på samhället och på individen samt relationen mellan dessa. Dessa citat kan 
genomgående tolkas som att mina informanter anser att samhället har skyldigheter gentemot sina 
medborgare, och att de som individer, i detta fall arbetslösa sådana, har rätt att ställa krav på att få 
hjälp. Detta kan ses om att informanterna känner sig tämligen besvikna; de har rätt till hjälp och 
information, men de anser inte att de har fått denna, vilket gör att de känner sig svikna, av samhället 
då detta inte givit dem denna hjälp.  
 
Här finns dock en intressant paradox. Huvudinformanterna talar om bristen på självständighet som 
en av de negativa konsekvenserna av deras nuvarande situation som arbetslösa. De uttrycker en 
önskan om att kunna försörja sig själva och flytta hemifrån, vilket tyder på att de värderar sin 
självständighet, och därmed möjligheten att förverkliga sig själva, högt. Ett av deras mål med att 
arbeta tycks därmed vara att uppnå självständighet. Men då de anser att samhället skall hjälpa dem 
och att de själva inte ska behöva uppsöka hjälpen, kan de betraktas som osjälvständiga. Samtidigt 
som samhället, genom att inte ge dem den hjälp de anser sig behöva, hindrar dem från att vara 
självständiga, förhindrar informanterna själva sin självständighet genom att förlita sig på institutioner, 
istället för att själva agera självständigt.  

Passivt och aktivt arbetssökande 
Det framkommer tydligt i alla intervjuer att samtliga huvudinformanter ser sin arbetslöshet som 
något negativt och på frågan berörande detta, får jag ett flertal olika svar. Samtliga informanter tar 
upp problemet med att inte kunna försörja sig själva och de flesta talar även om en försämrad 
självkänsla. Alma uppger att 
 

[Det värsta är] att söka jobben, att få fråga här och där och man blir orolig. Sen tänker man 
”amen den tackar nej, är det något fel på mig, vad har jag gjort eller vad har jag sagt som är 
fel alltså som gjorde att de tackade nej till mig, vad är felet? ” 

 
Alma menar att avvisandena från arbetsgivarna bidrar till att hon rannsakar sig själv och undrar om 
det är något fel på henne. Även Emma anser att hennes självkänsla försämras av det faktum att hon 
står utanför arbetsmarknaden. Hon säger så här:  
 

Man känner sig ju ganska dålig när man träffar på en gammal kompis som 
säger att hon har varit utomlands och arbetat hur länge som helst och haft 
jättetrevligt och så har man bara suttit hemma själv. Det är ju otroligt tråkigt. 
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På det viset känner man sig ju lite sämre, man känner sig sämre än de som 
har jobb givetvis. 

 
Sofie talar även hon, dock indirekt, om en försämrad självkänsla. Hennes svar lyder: ”Man har ingen 
struktur liksom, man är mest lite förvirrad såhär, man vet inte vad man ska göra […] Man kan väl bli 
såhär bitter, man känner sig lite vilsen när man inte vet vad man vill.” Giddens poängterar vikten av 
arbete då detta medför stabilitet i en individs vardag. Om individens tillvaro är ostrukturerad och 
ostabil, kan detta påverka individens självkänsla.108 För Sofie tycks arbetslösheten just innebära ett 
förvirrat sinnestillstånd, vilket i sin tur eventuellt påverkar hennes självkänsla, då hon inte upplever 
att hon har någon stabilitet i sin tillvaro.  
 
Informanternas försämrade självkänsla är med andra ord ett återkommande tema, men även bristen 
på sysselsättning och dagliga rutiner är något som de flesta talar om. Då arbetslösheten 
uppenbarligen inte är något positivt för ungdomarna, vore det rimligt att dessa gör sitt allra bästa för 
att skaffa sig ett arbete. Dock tycks ungdomarnas omfattning på arbetssökandet skilja sig oerhört 
mycket åt från person till person. Jag frågar Sofie hur det kommer det sig att hon inte fått tag på nåt 
arbete. Sofie harklar sig och svarar sedan: ”Jag har inte riktigt sökt något arbete än, och sen finns det, 
det enda som jag kan tänka mig, alltså klarar av att få, det är väl telefonförsäljningsjobb.” Sofie 
berättar här att hon ännu inte sökt något arbete, trots att hon varit arbetslös i över ett år, vilket tycks 
bero på hennes uppfattning om att hon bara kan få jobb som telefonförsäljare, vilket hon senare 
säger att hon absolut inte vill arbeta med. Sofie har därmed förutfattade meningar om sina egna 
förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket tycks hindra henne i hennes arbetssökande. Detta då hon 
tror att hon bara kan få arbete som telefonförsäljare, vilket hon troligtvis inte kan veta då hon ännu 
inte sökt några arbeten. Att hon anser att hon endast kan få denna typ av arbete, tycks även bidra till 
att hon inte söker några arbeten, eftersom hon absolut inte vill ha ett arbete som telefonförsäljare. 
Sofie vill inte arbeta med telefonförsäljning, vilket visar på att hon har andra krav på ett arbete än att 
det ska vara inkomstbringande, vilket är tydligt då hon senare i intervjun talar om att hon vill kunna 
utvecklas i sitt arbete. Däremot ger hon inga konkreta exempel på vad hon kan tänka sig att arbeta 
med, detta visar således på att hon vet vad hon inte vill göra, men samtidigt vet hon inte vad det är 
hon vill göra. Detta överensstämmer med Thomas Ziehes teori om att ungdomar idag endast vet vad 
de inte vill, men att de inte vet vad de faktiskt vill. Att Sofie inte har sökt några arbeten kan förklaras, 
enligt Ziehes teori, med att hon av rädsla för att bli avvisad, väljer att inte försätta sig i dylika 
situationer.109 Att Sofie dessutom harklar sig innan hon besvarar frågan, tolkar jag som att hon tvekar 
att berätta för mig att hon inte sökt några arbeten och således uppfattar jag det som att det är något 

                                                 
108 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 2003), s.326 
109 Thomas Ziehe, Kulturanalyser- ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s.41ff 
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hon skäms över. Jag tror detta kan bero på att man som arbetslös har en skyldighet att söka arbete, 
både enligt Arbetsförmedlingens kravprofil och en mer allmän uppfattning. När hon uppenbarligen 
inte har gjort det, kan hon uppfattas negativt.  Sofie talar även i termen att få ett arbete, vilket kan 
tolkas som att hon anser att det är någon annans uppgift att ge henne ett arbete, och därmed behöver 
hon heller inte vara aktiv i sitt sökande.  
 
Ulla Rantakeisu, som är doktorand i socialt arbete, har gjort en studie kring långtidsarbetslösa 
ungdomars förhållningssätt till sin nuvarande situation utanför arbetsmarknaden. Hon har genomfört 
kvalitativa intervjuer med 35 långtidsarbetslösa ungdomar, och har av deras berättelser fått fram fyra 
idealtyper. Dessa idealtyper är konstruerade efter ungdomarnas förhållningssätt till arbete, 
myndigheter och familj/vänner. Jag ämnar härmed att jämföra dessa idealtyper med mina 
huvudinformanter, men endast vad gäller deras förhållningssätt till arbete. De idealtyper som 
Rantakeisu talar om är traditionalister, vinddrivna, sökare samt frifräsare.110. Enligt Ulla Rantakeisus teori 
om idealtyper, skulle Sofie tillhöra kategorin frifräsare. Dessa vill arbeta med något de trivs med och 
har ofta inte sökt några arbeten eftersom de inte vet vad de vill arbeta med. De frifräsare som vet vad 
de vill arbeta med eftersträvar ofta arbeten inom mer kreativa branscher såsom musik, film, konst, 
design. Dock är frifräsarna öppna för högre studier för att ”gardera” sig, eftersom de tycks vara 
medvetna om att det är svårt att skaffa sig ett arbete inom dessa branscher. Arbetet måste vara 
meningsfullt och utvecklande.111 Sofie passar bra in på beskrivningen av en frifräsare då hon ännu 
inte sökt några arbeten, eftersom hon inte vet vad hon vill arbeta med. För henne är det viktigt att 
utvecklas på sitt arbete, och hennes drömjobb är formgivare. Hon planerar att börja studera till 
hösten, då hon är osäker på om hon verkligen kommer att kunna skaffa sig ett arbete som hon vill 
ha.112 Därmed är hon inte intresserad av att arbeta enbart för försörjningens skull, hennes krav på ett 
arbete sträcker sig högre än så. 
 
Sofies passivitet i sitt arbetssökande är raka motsatsen till Hanna, som säger att: ”Det hjälper inte om 
jag söker liksom tjugo jobb i veckan, för jag får ändå ingenting känns det som.” Hanna är därmed 
aktiv i sitt arbetssökande, men hon talar, precis som Sofie, i termer av att få ett arbete. Hennes 
självständighet hotas av detta, eftersom hon själv inte har kontroll över sin situation som arbetslös, 
då hon tycks anse att det är någons uppgift att ge henne ett arbete. Martin E.P Seligman, som är 
professor i psykologi, har utvecklat en teori om helplessness, hjälplöshet, ett tillstånd då individen inte 
                                                 
110 Ulla Rantakeisu, I arbetsmarknadens utkant... om långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation (Göteborg, 2002), 
s.7ff (ur boken Arbetslöshetens olika ansikten.. fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar) 
111 Ulla Rantakeisu, I arbetsmarknadens utkant... om långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation (Göteborg, 2002), 
s.14ff. (ur boken Arbetslöshetens olika ansikten.. fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar) 
112 Ulla Rantakeisu, I arbetsmarknadens utkant... om långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation (Göteborg, 2002), 
s.16f. (ur boken Arbetslöshetens olika ansikten.. fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar) 
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kan kontrollera sådant som påverkar denne. Han menar att något är okontrollerbart när individen 
själv inte kan göra något åt det, således spelar det ingen roll hur hon agerar, för inget individen gör 
påverkar det problem denne försöker lösa.113 Seligman menar att individen utvecklar helplessness 
och således inte kan göra något åt sin situation, innebär detta ofta en grogrund för depression. 
114Hanna kan här ses befinna sig i ett tillstånd av helplessness då hon inte har kontroll över sin 
situation, och hon tycks heller inte kunna påverka den själv.115 Enligt teorin om helplessness skulle 
Hanna därmed kunna utveckla depression om hennes oförmåga att hantera sin situation fortsätter.116

 
När Marielle talar om sitt arbetssökande, tycks hon vara mer självständig än Hanna och Sofie. Jag 
frågar Marielle om hon tror att hon kommer att få ett arbete under den närmaste framtiden. Marielle 
svarar då: 
  

Jag tänker ju skaffa mig ett jobb. Och sen nu fyller jag tjugoett och jag börjar bli gammal känns det 

som, så jag ska ju, jag tänkte, jag skaffar mig ett jobb i ett eller två år för att försörja mig och allt det 

här. 

 
Marielle säger här att hon tänker skaffa sig ett jobb, vilket kan tolkas som att hon anser att det är 
hennes egen uppgift att få tag på ett jobb, till skillnad från Sofie och Hanna som talar om att få ett 
jobb. Därmed kan hon ses som mer oberoende än Sofie och Hanna. Då jag använde mig av termen 
få, vore det likaså mer rimligt att anta att även Marielle skulle använda sig av just detta ord, vilket hon 
alltså inte gjorde. Detta tydliggör än mer att Marielle ser sig själv som en tämligen aktiv 
arbetssökande, medan Sofie och Hanna kan ses som relativt passiva.  

Varför arbeta?  
Under mina observationer antydde ungdomarna att det finns ”bra” respektive ”dåliga” jobb. De gav 
inga konkreta exempel på vad ett bra jobb är, däremot talade de flesta negativt om telefonförsäljning 
och mer fysiska arbeten, såsom kartongavlastning. När ungdomarna sökte arbeten vid datorerna, 
valde de flesta att inte söka samtliga arbeten som fanns utannonserade på Arbetsförmedlingens och 
andra företags platsannonser, vilket visar på att vissa arbeten inte är eftertraktade hos ungdomarna. 
Under en av mina observationer skulle Manpower hålla i en föreläsning, och då jag någon timme 
innan föreläsningen, satt med Malin och Frida i datasalen, frågade jag dem om de skulle kunna tänka 
sig att arbeta för Manpower. Malin svarade att hon inte vet ”vad de sysslar med” och Frida sade att 

                                                 
113 Martin E.P Seligman, Helplessness – on development, depression & death¸(New York, 1992), s. 9f 
114 Martin E.P Seligman, Helplessness – on development, depression & death¸(New York, 1992), introduction 
115 Martin E.P Seligman, Helplessness On Development, depression & death (Oxford, 1992), s. 9 
116 Martin E.P Seligman, Helplessness On Development, depression & death (Oxford, 1992), introduction 
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det beror på vad hon får göra. Därmed är lönen inte det viktigaste för Frida och Malin, om så vore 
fallet skulle de troligtvis inte bry sig om sina arbetsuppgifter. Det traditionella synsättet på arbete, det 
vill säga att enbart arbeta för lönens skull, tycks därmed, för dessa ungdomar, inte vara aktuellt. Jag 
valde att fråga Emma om hon hellre är arbetslös än arbetar med något som hon inte vill, och hon 
svarar: 
 

Ja. Det är därför jag är arbetslös. Jag menar, jag skulle ju kunna skaffa mig ett jobb som 
försäljare men jag trivs inte och jag vet att jag kommer att må dåligt av det och därför vill jag 
inte. Och jag vet att folk kanske tycker det är sjukt att ”amen den här människan kan ju 
jobba men hon vill inte, hon vill hellre ta a-kassa, det är helt konstigt”. Men jag är verkligen 
sådan att jag kan inte jobba på ett ställe där jag vantrivs. 

 
Emma kan här, enligt Rantakeisus teori om idealtyper, ses som en sökare då hon säger att hon hellre 
är arbetslös än arbetar med något som hon inte trivs med, därtill säger hon även att hon skulle må 
dåligt av att arbeta med något som hon inte vill arbeta med. De negativa sidorna av arbetslösheten är 
således inte värre än de negativa sidorna av ett oönskat arbete. Arbete har för henne därmed andra 
värden än det ekonomiska, då det för henne är minst lika viktigt att hon ska trivas på sitt arbete, som 
att hon ska få betalt. Om lönen hade varit det väsentliga, hade hon rimligen valt att ta ett arbete hon 
inte trivs med, eftersom detta skulle ge henne mer pengar än hon får när hon är arbetslös. Hon 
passar även in på profilen av en sökare då hon gärna praktiserar på flera olika praktikplatser, för att 
på så vis försöka ta reda på vad hon vill arbeta med. Emma drömmer även om att bli konstnär, då 
hon har detta som ett av sina fritidsintressen, vilket är ett typiskt drag för sökare, då de gärna 
kombinerar arbete med personliga fritidssysselsättningar.117

 
Jenny menar, tvärtemot Emma, att den ekonomiska aspekten av arbete är den viktigaste. Detta är 
dock något som ändrats sedan hon gick i gymnasiet. Hon berättar att, ”I gymnasiet så tänkte jag att 
”nämen bara man får ett jobb man trivs med””. Jenny menar att hennes tankesätt ändrats då hon nu 
säger att: ”Jag kan ta ett dåligt jobb, jag kan ta ett jobb som andra inte vill ha […] Jag skulle gärna ta 
vilket jobb som helst i stort sett.” Att Jennys tankesätt har ändrats kan bero på att hon i gymnasiet 
inte hade någon större erfarenhet av arbetsmarknaden och när hon sedan har svårigheter med att 
skaffa sig ett arbete, tvingas hon att sänka sina krav. Jenny kan därmed ses som en traditionalist då hon 
talar om försörjning som det väsentliga, då det för henne inte är särskilt viktigt att trivas på ett arbete. 
Hon söker arbeten som servitris och butiksbiträde, och har även haft planer på att bli bilmekaniker. 
Dessutom är Jenny den enda av informanterna som inte vill utbilda sig, vilket hon motiverar med att 

                                                 
117 Ulla Rantakeisu, ”I arbetsmarknadens utkant... om långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation”, i 
Arbetslöshetens olika ansikten.. fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar, Ulla Rantakeisu (Göteborg, 2002), 
s.14f   
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hon inte vill ta studielån. Att sträva efter lågkvalificerade arbeten och en motvilja mot 
vidareutbildning är typiska drag för en traditionalist.118  

Vems ansvar?   
Varför är egentligen dessa ungdomar arbetslösa? Är det deras eget fel, eller bär samhället det största 
ansvaret? Informanterna ger övervägande samhällsförklaringar till sin nuvarande situation som 
arbetslösa, men samtidigt anser vissa att de har sig själva att skylla. 
 
Jag frågar Sarah varför hon tror att hon är arbetslös och Sarah säger att: ” Ja, det är väl som sagt för 
att jag inte har tillräckligt med arbetslivserfarenhet som dom önskar när man söker jobb.” Hon säger 
att hon tror att hennes arbetslöshet beror på hennes brist på arbetslivserfarenhet, därmed menar hon 
även att det hos arbetsgivare ställs vissa krav på erfarenhet från arbetslivet, vilket således är en 
anledning till att hon är arbetslös. Sarah säger även att ”Det finns säkert jobb som jag kan ta, som jag 
känt att jag inte velat.” Arbetslösheten är därmed även ett aktivt val för henne, och det är därför 
delvis hennes eget fel, delvis samhällets eftersom detta inte kan erbjuda de jobb hon eftersträvar. Vad 
gäller Rantakeisus idealtyper, kan Sarah delvis ses som vinddriven. Detta då Sarah hyser tvivel kring 
sina egna möjligheter på arbetsmarknaden, då hon i detta fall, anser sig ha för lite 
arbetslivserfarenhet. Hon har planer på att öppna ett hotell, vilket i nuläget kan ses som ganska 
orealistiskt och vilket är typiskt för en vinddriven. Däremot passar hon inte in på profilen av en 
vinddriven då dessa kan tänka sig att arbeta med i princip vad som helst,119 således är detta inte fallet 
då Sarah valt att strunta i arbeten som hon inte velat ha. De vinddrivna ser därmed arbetets värde 
främst i pengar, vilket Sarah inte tycks göra. 
 
 Jag frågar Sarah vad hon tycker är negativt med att vara arbetslös, och hon svarar bland annat att 
”Det finns ingen att prata med, för alla andra jobbar eller pluggar”. Detta citat säger med andra ord 
att hon är den enda som inte jobbar eller pluggar, vilket innebär att arbetslösheten, av henne, 
möjligtvis ses som hennes eget fel, eftersom ”alla andra” lyckats få tag i arbete, alternativt pluggar. 
Att Sarah anser att ”alla andra” arbetar eller studerar kan även tolkas som att hon ser detta som det 
normala, och hon, som varken pluggar eller jobbar, avviker från normen och är därmed onormal. 
Hennes avsaknad av arbete leder även till brist på sociala kontakter, således anser hon att arbete 

                                                 
118 Ulla Rantakeisu, ”I arbetsmarknadens utkant... om långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation”, i 
Arbetslöshetens olika ansikten.. fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar, Ulla Rantakeisu (Göteborg, 2002), 
s.10f 
 
119 Ulla Rantakeisu, I arbetsmarknadens utkant... om långtidsarbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation (Göteborg, 2002), 
s. 9ff (ur boken Arbetslöshetens olika ansikten.. fyra studier om arbetslöshetens sociala och hälsomässiga yttringar) 
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innehåller ett viktigt socialt värde. Detta överensstämmer väl med Jahoda och Giddens teorier om att 
ett av de viktigaste värdena med arbete är de sociala kontakterna.120

Sammanfattande diskussion 
Att arbeta endast för försörjningens skull är inte aktuellt för majoriteten av informanterna. Endast en 
av huvudinformanterna är beredd att ta vilket jobb som helst, medan övriga hellre tycks vilja vara 
arbetslösa än arbetar med ett, för dem, oattraktivt arbete. Därmed vill informanterna inte enbart få ut 
pengar av att arbeta, då andra saker såsom, personlig utveckling och bra arbetsuppgifter, enligt 
informanternas egna utsagor, även väger tungt för majoriteten av dem. Vissa av informanterna talar 
även om vikten av sociala kontakter, som de anser att ett arbete bidrar till. Då de sociala kontakterna 
tycks vara viktiga för dem, är det motsägelsefullt att de inte kan tänka sig ett oattraktivt arbete, då 
även ett sådant troligen genererar i högre social aktivitet, än de tycks ta del av i deras nuvarande 
situation som arbetslösa. De informanter som vägrar ta ett oattraktivt arbete tycks därmed anse att de  
negativa konsekvenserna av ett sådant arbete är fler än de negativa aspekterna av att vara arbetslös. 
Även detta kan ses som motsägelsefullt då informanterna till övervägande del talar om bristen på 
självständighet som en negativ konsekvens av att vara arbetslös. Huvudinformanterna anser att det är 
viktigt att kunna försörja sig själva och flytta hemifrån, vilket troligtvis vore möjligt om de tog vilket 
arbete som helst. Därmed tycks deras mål krocka med deras medel. 
 
Informanternas utsagor visar tydlig på att arbete fortfarande har legitimitet som en 
identitetsskapande faktor, då bland annat Alma talar om en försämrad självkänsla som en konsekvens 
av hennes arbetslöshet. Flera av informanterna upplever även att de, i jämförelse med individer som 
arbetar, är mindre lyckade, då den allmänt vedertagna normen menar på att en individ ska arbeta. De 
arbetslösa blir därmed avvikare, och ser även sigsjälva som avvikare.  Enligt Ziehes teori kan de 
arbetslösas passivitet i sitt arbetssökande även ha med deras självkänsla att göra, då flera av de 
arbetslösa tycks undvika att uppsöka situationer där de riskerar att bli avvisade, vilket skulle påverka 
deras självkänsla negativt. Informanternas ovilja att söka oattraktiva arbeten, kan även tolkas som 
ytterligare en rädsla för avslag, om den arbetslöse inte klarar av att få ett okvalificerat arbete, riskerar 
dennes självkänsla att påverkas mer negativt, än om den arbetslöse sökt ett arbete som denne inte är 
kvalificerad för. Ett avslag från ett okvalificerat arbete, kan därmed skyllas på att individen inte har de 
rätta kvalifikationerna, medan ett avslag från ett kvalificerat arbete, istället skylls på individen själv. 
 
Vissa av huvudinformanterna uppger även att de inte har någon kontroll över sin nuvarande 
situation utanför arbetsmarknaden, speciellt Hanna som säger att ”Det hjälper inte om jag söker 
                                                 
120 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003), s. 326, Marie Jahoda, Employment and unemployment– a socialpsychological analysis 
(Cambridge, 1982), s. 53 
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liksom tjugo jobb i veckan, för jag får ändå ingenting känns det som”. Enligt Seligmans teori om 
helplessness, är dessa ungdomar i riskzonen för att utveckla depression. Ett exempel på detta är flera 
av informanternas låga självkänsla och Seligman pekar på att just låg självkänsla kan vara ett tydligt 
tecken på depression.121  
 
 
 
 
 

                                                 
121 Martin E.P Seligman, Helplessness – on development, depression & death¸(New York, 1992), introduction 
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Sökarna - Arbetslösa ungdomars reflektioner kring 
arbetsmarknaden, framtiden och den nuvarande 

livssituationen  
Av: Jenny Bolander 

Inledning 
Samhällsdebatten om arbete och dess värde för individen handlar idag om att individer ur olika 
aspekter, kan förverkliga sig själv bland annat genom arbete. Vi förväntas må bättre av ett arbete av 
ett antal olika anledningar. Dels på grund av självförverkligande men även då vi genom arbete får 
tillgång till en social gemenskap med möjlighet till integration och socialisation. Arbete är värdefullt i 
flera olika bemärkelser, det kan handla om värden som social status, individuell utveckling och att 
visa omgivningen vilka kunskaper individen i sig besitter. Arbete kan också handla om att fylla en 
funktion i samhället, att göra samhällelig nytta och att bidra till den gemensamma utvecklingen, men 
för många kan det också handla om att arbeta för pengar. Där är lönen drivkraften och det 
väsentliga, och arbetets form är mindre viktigt.122

Bakgrund  
Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats som ett problem,123 och för många unga har detta 
kommit att bli en viktig fråga i valet 2006. Aftonbladet har uppmärksammat att dagens 
ungdomsarbetslöshetssiffra motsvarar antalet födda barn under ett år i Sverige vilket kan ses som att 
en hel generation är att på väg att försvinna från arbetsmarknaden. Genom artikelserien ”Den 
förlorade generationen” behandlar tidningen ungdomsarbetslösheten och dess konsekvenser.124 
Dagens arbetsmarknadsläge som präglas av arbetslöshet försvårar ungdomars möjligheter till 
självförsörjning, vilket för många unga utgör grunden i att vara vuxen.125 Ungas livsvillkor har 
förändrats på grund av de strukturella förändringar samhället genomgår. I ett försöka att lösa 
arbetslöshetsproblemet har det skapats arbetsmarknadspolitiska program som riktar sig till särskilt 
utsatta grupper på arbetsmarknaden, däribland ungdomar. Syftet med program är att de ska 
underlätta matchningen mellan de arbetssökande och de lediga arbeten som finns tillgängliga samt att 
leda till ett arbete.126 Dessa åtgärdsprogram har kommit att utgöra allt fler ungdomars första kontakt 

                                                 
122 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1999) 
123 Mats Trondman, Ungas Vuxna. Kulturmönster och livschanser. En empirisk översikt. (Göteborg, 2003), s 29 
124 Aftonbladet, www.ungtval.se , (Publicerad 2006-03-23 – 2006-03-27) 
125 Mats Trondman, Ungas Vuxna. Kulturmönster och livschanser. En empirisk översikt. (Göteborg, 2003), s 29 
126 Arbetsmarknadstyrelsen, http://www.ams.se/rdfs.asp?A=50874&L=32024, ”Arbetsmarknadspolitiska program - 
Årsrapport 2003”, 2006-03-23  
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med arbetsmarknaden. AMS chef, Bo Bylund, säger i ett pressmeddelande att insatser som att arbeta 
med program som stärker ungdomars möjligheter till att få arbete är viktiga att fortsätta arbeta 
med.127

Syfte 
Med dagens arbetsmarknad och dess problem med ungdomsarbetslöshet har jag kommit att 
intressera mig för arbetslösa ungdomars identitetsprocess. Jag har för avsikt att med denna antologi, 
genom observationer och intervjuer, ta del av informanternas levnadsberättelser och därigenom 
deras identitetsskapande. 

Insatsen – ett arbetsmarknadsåtgärdsprogram 
Kommunen där jag utförde min studie har som en del i de lagstadgade arbetsmarknadspolitiska 
åtgärdsprogrammen en verksamhet för arbetslösa i åldern 18-24år. Verksamhetens uppgift är att 
utifrån ett individfokus kartlägga, coacha och anställa samt att visa på möjliga vägar ut i arbetslivet. 
Målet är att förbättra ungdomars möjligheter till egen försörjning genom arbete eller studier. Genom 
två lagstadgade arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram erbjuds ungdomarna att öka sin kompetens 
genom att delta i olika verksamheter som bedriver studier, kurser och praktik. Ett av projekten som 
ingår är Insatsen, där ungdomar är anvisade från försörjningsstödskontoret eller från de två 
lagstadgade arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen. Insatsen beskriver sig själv som en sex 
veckors vägledningskurs där ungdomar ska få hjälp och stöd för att finna en väg till framtida 
yrkesval.  
 
Mina huvudinformanter är Andreas, 23 år, Hannes, 20år, Johanna, 19 år, Kerstin, 22 år och Sara, 20 
år. Ingen av dessa har någonsin haft fast anställning, alla har gymnasieexamen men saknar vidare 
utbildning och de kommer från olika delar av landet.   

Metod 
För att ta del av huvudinformanternas beskrivningar om sina individuella möjligheter har jag använt 
mig av deltagande observationer och av intervjuer för att ta del av huvudinformanternas 
levnadsberättelser i vilka de beskriver sig själva och sina möjligheter. På detta sätt har jag tagit del av 

                                                 
127 Arbetsmarknadstyrelsen, Pressmeddelande, 
2006-04-11: Arbetsmarknadsläget i mars 2006 
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den process i vilken huvudinformanterna skapar och omskapar sin identitet.128 Jag utförde två 
observationer och fem enskilda intervjuer med fem olika informanter, vilka utgör mina 
huvudinformanter. Under observationerna utgjordes Insatsen av en projektledare, Joakim, och av 
elva deltagare i åldern 18 och 24 år. 
 
Vi är två personer i vår antologi som valt att fokusera på temat arbetslöshet och tog därför 
tillsammans kontakt med Arbetsmarknadskontoret i den kommun där vi valt att utföra studien. Vi 
blev där presenterade för en man för vilken vi presenterade den planerade studien. Denne hänvisade 
oss till ett antal arbetslöshetsprojekt med olika inriktningar, syften och åldersgrupper. I enlighet med 
mitt intresseområde tog jag därför kontakt med Insatsen. På Insatsen fick jag kontakt med 
projektledaren, Joakim, med vem jag bestämde ett möte med för att berätta om min studie. Joakim 
har i viss mån styrt valet av informanter då han introducerade mig för det fält jag senare kom att 
studera, det var även genom honom jag kom i kontakt med de som senare kom att bli studiens 
huvudinformanter.129  
 
I utformandet av min studie har jag följt forskningsrådets etiska principer för forskning innefattande 
forskningskravet och individskyddskravet. Jag hade innan observationen varit på Insatsen och 
informerat om min studie och studiens syfte. Jag har anonymiserat materialet och alla namn på 
platser och personer är fingerade. Jag anser att min roll under observationerna kan anses som 
deltagande observatör, eftersom informanterna var medvetna om min närvaro och genom att jag 
deltog i vissa diskussioner.130 Jag tror att detta var något positivt då informanterna blev öppna och 
bekväma med situationen och observationen blev något naturligt. Jag har, som jag nämnt ovan, 
intervjuat fem ungdomar i åldern 20-24 och urvalet har varit ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta 
då urvalet av huvudinformanterna varit begränsat och huvudinformanterna snarare valt mig än jag 
dem. Huvudinformanterna har alla någon gång det senaste året deltagit i ett 
arbetsmarknadsåtgärdsprojekt. De har deltagit i projektet vid olika tillfällen och känner inte till 
varandra. Intervjuerna har varit individuella och jag har använt mig av en intervjuguide bestående av 
rubriker som är utformad efter de deltagande observationerna. Jag använde mig av intervjuguiden för 
att föra intervjun framåt och för att inte glömma något väsentligt. Intervjuguiden har jag efter 
intervjuerna gått igenom och gjort vissa förändringar inför efterföljande intervju.  

                                                 
128 Birgitta Svenson, ”Livstid – Metodiska reflektioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsforskning” ,i 
Skjorta eller själ- kulturella identiteter i tid och rum, red. Gunnar Alsmark (Lund, 1997), s 55f 
 
129 Martyn Hammersly & Paul Atkinson, Ethnography (London, 1995), 63f 
130 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001) S. 287 
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Levnadsberättelser och Levnadshistorier  
Biografier är ett redskap för att beskriva enskildas liv och upplevelser, men ur ett större perspektiv 
förmedlar de även en vetskap om samhälleliga skeenden, traditioner och förändringar. Genom att ta 
del av individers livshistoria och levnadsberättelser menar Birgitta Svensson att vi kan få en för insikt 
vilka konstruktioner som varit möjliga att konstruera beroende på individens livsvillkor. Denna 
förståelse leder till att vi kan belysa olika förhållanden, relationer och eventuella skillnader och 
därigenom skapa begrepp och en förståelse för dem.131

Tidigare forskning 
Forskningen kring arbete och arbetslöshet är gedigen och på senare år har även konsekvenserna av 
ungdomsarbetslösheten uppmärksammats. En av forskare som har studerat just ungdomsprojekt är 
Daniel Persson Thunqvist som skrivit avhandlingen Samtal för arbete, Kommunikativa verksamheter i 
kommunala ungdomsprojekt.  I avhandlingen diskuterar han möten mellan arbetslösa ungdomar och tre 
kommunala ungdomsprojekt i tre kommuner. Thunqvist talar om ungdomsprojekten som intressanta 
på grund av de kan ses som institutioner i vardande, detta då projekten bygger mycket på olika 
former av samtal. Thunqvist talar om ungdomsprojekt som pedagogiska verksamheter med 
socialiserande funktioner. Detta på grund av att ungdomsprojekten bland annat utgörs av 
individorienterade vägledningsformer syftande till att motivera, aktivera och förbereda individer för 
arbetslivet. Projekten präglas av gruppverksamheter vars syfte är att leda till personlig utveckling och 
till att stärka individens sociala identitet. Thunqvist menar att de ungdomsprojekt han studerat i 
avhandlingen har en så kallad individorienterad inriktning. Det innebär att projekten syftar till att 
åtgärda individen istället för arbetsmarknaden, vilket enligt Thunqvist är ett resultat av 
ungdomsprojekten begränsade resurser. Detta då ungdomsprojekten inte har de möjligheter och 
resurser som krävs för att förändra de yttre omständigheterna för ungdomarna att få ett arbete.132

Resultatanalys 

Välkommen till Insatsen 
I den lokal som projektet har till sitt förfogande finns toaletter, ett eget kontor till 
projektledaren/läraren/Joakim och ett kök. Det finns också ett större avlångt rum som är delat på 
hälften. I den ena halvan har de soffor med kuddar, fåtöljer, värmeljus och krukväxter. I den andra, 
vilken är tänkt för undervisning/föreläsning har de ställt bord i form av ett stort U, med ett bord i 
                                                 
131 Birgitta Svenson, ”Livstid – Metodiska reflektioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsforskning” ,i 
Skjorta eller själ- kulturella identiteter i tid och rum, red. Gunnar Alsmark (Lund, 1997), s 55f 
132Daniel Persson Thunqvist, Samtal för arbete.Kommunikativa verksamheter i kommunala ungdomsprojekt. (Tema 
Kommunikation, Linköpings Universitet, 2003), s. 223 
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mitten med en whiteboardtavla i bakgrunden. Studiens första observation ägde rum i köket där alla 
deltagarna satt runt bordet. Det var en vardag, informanterna hade precis kommit tillbaka efter lunch 
och inledningsvis serverades det kaffe. Jag upplevde att det var en positiv och lättsam stämning som 
präglade atmosfären. Den andra observationen ägde rum en vardagsmorgon. Informanterna var 
delvis i datasalen och delvis i den halvan av det stora rummet med whiteboardtavlan. Under 
observationen i datasalen arbetade deltagarna på sitt CV. Joakim gick då igenom varje CV enskilt 
med deltagarna vilka alla satt vid en egen dator. Jag upplevde att intresset bland deltagarna var 
varierande. Flertalet tog tillvara på tillfället att få hjälp att förbättra sitt CV och personliga brev, men 
det var några som satt och surfade på Internet, lyssnade på musik och diskuterade andra ämnen. Jag 
blev här frågande till vad vissa av informanternas ointresse under lektionen berodde på, kunde det 
vara så att de kände sig färdiga med sitt CV och sina personliga brev. En orsak kan vara att de inte 
gick att förbättra ytterligare eller att de var trötta och således oengagerade för dagen. Av deras samtal 
att döma kan det varierande intresset delvis bero på att vissa informanter redan fått en praktikplats 
efter projektet och därför inte hade något aktuellt behov av ett CV och att andra ansåg sig färdiga. 
Detta kan motsägas av att ett CV alltid går att förbättra och att man ska ta tillvara på alla tillfällen att 
förbättra sitt CV men informanterna talade mycket om att ”det kan jag göra sen”. Joakim 
poängterade här vikten av att hela tiden bygga på sitt CV och att göra det intressant. Under lektionen 
och på den efterföljande rasten diskuterade informanterna hur man skulle formulera sig i sitt CV och 
i det personliga brevet, vad man egentligen skulle ha med, ordval och betydelsen av att ha en bra 
ansökan. Efter lektionen i datasalen samlades de alla, som jag nämnde tidigare, i det stora rummet. 
Joakim berättade där att informanterna alltid kunde höra av sig för att fråga och be om hjälp om de 
undrade över något, även om de inte längre var inskrivna i projektet. 

Informanternas målsättning 
Insatsens mål är som jag tidigare nämnt att hjälpa ungdomarna till framtida yrkesval eller studier. 
Observationerna och de efterföljande intervjuerna har inneburit att informanterna har kunnat berätta 
om sina individuella mål som generellt överensstämmer med projektets. Huvudinformanternas 
övergripande mål är att få ett arbete i framtiden men vägen dit ser olika ut. Informanterna kan också 
sägas ha olika delmål vilka exempelvis kan vara ordnandet av en praktikplats eller studier. Hannes 
och Kerstin vill båda studera, de kunde dock inte exakt berätta till vad men var båda övertygande om 
att de skulle studera till hösten. Kerstin berättar att: 
 

Jag vet att det krävs utbildning idag för att få ett bra arbete eller det jag vill ha i alla fall. Jag 
menar jag kommer att plugga, jag vet bara inte till vad, det finns ju så himla mycket. Jag 
ändrar mig varje dag men jag tror det hör till då på något sätt att plugga, det är nog något alla 
måste göra, du vet, något som hör livet till. 
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Både Kerstin och Hannes berättar att de ser på utbildning som att det ökar möjligheterna till arbete. 
Kerstin talar om utbildning som en investering och att det följaktligen ökar möjligheterna till ett 
arbete. Genom intervjun med Hannes förstod jag att hans främsta önskan just nu inte var att finna 
ett arbete utan att studera. Han säger att han hade en önskan om att studera, byta miljö och finna nya 
vänner men att han kände en osäkerhet inför om valet av utbildning skulle vara det rätta. Hannes 
ifrågasatte även om det verkligen skulle leda till ett arbete och tog som exempel upp 
civilingenjörernas arbetsmarknad. Hannes förklarade dock att han ansåg att intresse och drömmar 
skulle prioriteras framför lön och anställningsgaranti. Andreas talade under sin intervju om att han i 
framtiden önskade ett arbete genom vilket han kunde bidra till samhället och göra nytta. Andreas 
berättade om att han anser det är individens skyldighet att bidra till samhället genom att arbeta och 
betala skatt och detta var någonting han önskade att han kunde göra. Andreas resonemang ligger här 
nära en ”samhällsnorm” som säger att en god samhällsmedborgare ska göra rätt för sig och bidra till 
samhällets bästa efter den egna kapaciteten.  
 
Sara talar under sin intervju om att hon inte anser att en utbildning är nödvändig, hon menar istället 
att det är en fråga om att ha de rätta kontakterna. Saras önskan är att arbeta i eller driva någon form 
av butik. Hon menar därför att det inte krävs någon specifik utbildning utan att det mer är en fråga 
om att ”få in en fot och lära känna de rätta människorna”. Johanna talar om de stora 
valmöjligheterna som finns idag, hon menar att de finns så många vägar att gå att det är svårt att välja 
bland dem. Johannas främsta önskan just nu är att få en anställning, även fast hon hade vissa 
önskemål kunde hon tänka sig att ta vilket arbete som helst. Johanna berättar att: 
 

helst skulle jag vilja jobba med något intressant som media eller som journalist eller inom tv.  
Men just nu blir jag glad för vad som helst. Jag vill bara ha, rutiner, ja, gå upp klockan sju, äta 
frukost och se nyhetsmorgon, åka till jobbet, luncha med jobbarkompisarna och komma 
hem vid fem. Ja, jag vill ha ett vanligt liv, du vet få ordning och känna mig vuxen. 

 
Marie Jahoda har utvecklat en teori om arbetets funktioner för att organisera individers liv. Enligt 
teorin fyller arbete flera behov som exempelvis tidsstruktur, sociala relationer, kollektiva mål, status 
och identitet samt regelbunden aktivitet.133 För Johanna innebär arbetslöshetssituationen att vissa av 
dessa grundläggande behov förblir otillfredsställda. Hon säger sig sakna rutiner och att hon har svårt 
att ta vara på dagarna att ”tiden gärna rinner iväg”. På samma sätt berättar Sara att hon har svårt att 
kliva upp på morgonen och vänder gärna på dygnet. Hon tränar inte och deltar i mindre utsträckning 
i olika sociala aktiviteter. Sara berättar att när hennes kompisar vill fika eller åka i väg någonstans 
brukar hon ofta tacka nej och talar om för mig att hon ”orkar inte”. Utifrån Jahodas teori innebär 

                                                 
133 Marie Jahoda, Employment and unemployment – a socialpsychological analysis (Cambridge 1982), 53 
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Saras arbetslöshetssituation att arbetets manifesta funktion inte uppfylls,134 Sara möter fortfarande 
individer utanför hemmet men genom att hon i mindre utsträckning upprätthåller sitt tidigare liv 
förändras hennes sociala status och identitet. Detta på grund av att Saras ekonomiska situation har 
försämrats och att hon därför inte kan delta i samma utsträckning som tidigare. Under intervjun 
beskriver Sara hur hon och hennes vänner brukar handla kläder, fika och gå på bio men att hon inte 
längre har råd. Enligt Bauman lever vi idag i ett konsumtionssamhälle och vår identitet baseras bland 
annat på konsumtion. Vad vi konsumerar speglar vår identitet och vem vi önskar att vara. 
Konsumtion är del i individers identitetsskapande och därför en viktig del i konstruktionen av det 
egna jaget.135 På grund av sin arbetslöshetssituation kan Sara inte konsumera i den utsträckning som 
hon önskar. Innan hon blev arbetslös gick Sara i gymnasiet och bodde hemma hos sina föräldrar 
vilka stod för Saras alla kostnader. På grund av hennes arbetslöshetssituation och att hon inte längre 
har samma ekonomiska stöd från sina föräldrar kan Sara inte umgås med sina vänner på det sätt hon 
önskar och är van vid. Sara tackar i större utsträckning nej när de andra hittar på något och berättar 
att hon kommer ”längre och längre” ifrån sina vänner. Saras vänner tillskriver således henne vissa 
egenskaper som grundar sig i att hon är arbetslös men som framträder genom bland annat hennes 
ekonomiska situation. Sara talar om att hennes vänner anser henne som ”tråkig” när hon inte följer 
med dem på bio eller när hon inte handlar kläder i samma utsträckning som de. Att Sara inte följer 
med beror på att hon inte har de ekonomiska resurser som dessa aktiviteter kräver. Det är därför 
rimligt att anta att Saras sociala status förändras genom detta då hon tillskrivs vissa egenskaper på 
grund av hennes nuvarande livssituation. 
 
Huvudinformanternas mål och delmål ser olika ut men det gemensamma är att de alla strävar efter 
något, Johanna efter rutiner, Andreas efter att vara en så kallad god samhällsmedborgare, Sara efter 
kontakter och Hannes och Kerstin efter att studera. Johanna, Sara och Andreas talar i intervjuerna 
om att man genom att inneha ett arbete anses vara vuxen av samhället. Andreas säger att ”När man 
är vuxen då ska man ha ett arbete. Det är något vuxet, du vet, något som alla vill ha, arbete, familj 
och villa. När man får ett arbete och fast arbete då är man vuxen på något sätt”. Genom att Johanna, 
Sara och Andreas talar om arbete som något vuxet ser de sig själva som motsatsen, det vill säga ännu 
inte vuxna. De talar alla om arbete och vuxenlivet som något normenligt och något de strävar efter 
om än ej just nu. Det är ingen av huvudinformanterna som anger arbete som ett mål inom en 
närliggande framtid utan det var någonting alla fem pratade om på lång sikt. Detta skulle enligt 
Thomas Ziehes prestationsprincip (som vi presenterat i den gemensamma delen under centrala 

                                                 
134 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin och Curt Hagquist, Ungdomsarbetslöshet. Vardagsliv och samhälle (Lund, 1996), s. 137 
135 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999) 
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begrepp och teoretiska utgångspunkter)136 vara ett tecken på att huvudinformanterna upplever att de 
inte kan uppnå eller påverka de egna möjligheterna till arbete. Att nämna arbete som ett närliggande 
mål skulle därför vara något de riskerar att misslyckas med. Att huvudinformanterna undviker att 
nämna arbete som ett mål inom en snar framtid kan även bero på deras individuella definition med 
mål, då deras sätt att tala om detta skilde sig markant åt. Alla huvudinformanterna talar dock om 
arbete som något centralt i deras liv och deras berättelser visar att arbete har betydelse både för den 
personliga identiteten och för den tillskrivna identiteten. Detta är något som även påvisas hos sociala 
teoretiker vilka menar att arbete innehar olika status, beroende på de omständigheter och den 
kontext vi lever i.137

 

Syftet med Insatsen är att deltagarna, och huvudinformanterna, skall få stöd till att finna ett framtida 
yrkesval. Under intervjuerna gav informanterna uttryck för en viss press och en önskan om att finna 
en praktikplats eller ett arbete för att inte behöva komma tillbaka till Insatsen, vilket sorts arbete 
spelar inte nödvändigtvis så stor roll. Andreas talade om att det skulle vara ”pinsamt att vara här igen 
om ett år”. Huvudinformanternas press om att hitta ett framtida yrkesval kan leda fram till det 
förhållningssätt Thomas Ziehe talar om, att leva efter sina rädslor och fokuserar på vad de inte vill 
istället för på vad de vill.138

Vikten av förändring 
Informanterna framställer det som att Insatsen avsiktligt eller oavsiktligt förändrar dem själva som 
individer för att de ska passa in i på arbetsmarknaden. Flera av informanterna ger intrycket att det 
krävs en förändring för att de ska få ett arbete. Insatsen kan därför anses bidra till en osäkerhet hos 
huvudinformanterna då de framställer det som att insatsen har gjort dem uppmärksamma på faktorer 
de känner de borde ändra på. Sara berättar att: 
 

Men på något sätt är det ju, ju liksom upp till mig. Jag kan ju göra mer. Jag kan bli bättre just 
i arbetssökandet med intervjuer och CV. Plugga och kanske framställa mig själv på… på ett 
annat sätt. Inte att jag ska bli någon annan men kanske, jag vet inte, förbättra mig själv. 

 
Thunqvist menar att ungdomsprojekt bidrar till att skapa nya sociala identiteter eller individer med 
vissa värderingar, egenskaper och förmågor som exempelvis arbetstagare, studerande eller 

                                                 
136 Thomas Ziehe, Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993) 
137 Anteckningar från föreläsning av Alreza Behtoui, på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier i Norrköping 
(2006-02-08), Arbete och arbetsmarknad –Nationalt ekonomiskt perspektiv 
138Thomas Ziehe, Kulturanalyser -ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s. 41ff. 
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arbetssökande.139 Arbetsmarknadsåtgärder skulle således bidra till en förändring av den individuella 
och den kollektiva identiteten vilket även Sara menar. Hon talade under sin intervju om hur hon 
under sin tid på Insatsen har fått chansen att utveckla sig själv, fått andra värderingar och hur hon 
blivit klarare på vad hon ska göra. Hon vet att det i större utsträckning krävs utbildning och 
flexibilitet. Sara, Kerstin, Johanna och Andreas var alla positiva till att flytta för att få ett arbete de 
önskar. Andreas talade i intervjun om att han skulle göra vad som helst för att få ett arbete som han 
önskade, problemet var bara att han inte ännu visste vilket det var och inte var redo.  
 
Att huvudinformanterna tycker att det krävs en förändring av dem själva för att de ska få ett arbete 
kan ses som deras väg till det övergripande målet, det vill säga arbete. De ser det som deras egen 
uppgift att ta tag i sin situation och styra upp livet. Margareta Bolinder menar att arbetslösa individers 
förväntningar på att kunna förändra sin situation, exempelvis genom att hitta arbete beror på hur 
påfrestande de anser att situationen är. Individer som tror sig finna ett arbete relativt snabbt upplever 
sannolikt sin situation som mindre påfrestande än någon som förväntar sig en längre 
arbetslöshetssituation.140 Hannes, Andreas och Kerstin ser på sin situation som arbetslös som relativt 
tillfällig. De har alla tre för avsikt att snart studera och torde således anse sin situationen som mindre 
betungande än exempelvis de informanter som inte har något konkret delmål eller någon praktikplats 
efter Insatsen.  
 
Alla huvudinformanterna har svårt att precisera vad de egentligen vill göra i framtiden, de vill 
förändra sin situation och är positiva till att arbeta. Eftersom att de inte vet vilket sorts arbete de 
önskar i framtiden, är det dock svårt för informanterna att veta vilken sorts förändring som krävs av 
dem för att nå dit. Andreas talade om att det är ”onödigt” att utbilda sig så länge han inte vet till vad 
det specifikt är han vill arbeta som. Han var rädd att göra fel val och ställde sig frågande till hur 
individer kunde veta att de valt rätt. Precis som Johanna menar Andreas att det är så mycket som han 
kan tänka sig att arbeta som. I boken 80-talisterna kommer menar författarna att ungdomar idag vill ha 
möjligheten, att i framtiden fritt kunna välja vad de vill göra.141 Andreas resonerar i enlighet med 
detta då han inte vill göra specifika val eftersom han tror att det begränsar hans valmöjligheter senare 
i livet. Detta synsätt kan även tolkas som att Andreas skjuter fram beslutet om utbildnings- och 
yrkesval på framtiden. Tom Hagström skriver i Ungdomar i övergångsåldern –handlingsutrymme och 
rationalitet på väg in i arbetslivet att arbete har blivit ett uttryck för den individuella identiteten. För 
                                                 
139 Daniel Persson Thunqvist, Samtal för arbete. Kommunikativa verksamheter i kommunala ungdomsprojekt. (Tema 
Kommunikation, Linköpings Universitet, 2003) s. 221f 
140 Margareta Bolinder, Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser (Umeå 
Universitet, 2005), s. 7 
141Thomas Fürth m.fl., 80-talisterna kommer. Om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar (Uppsala, 
2002), s.51 
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många ungdomar blir beslutsprocessen vad gäller utbildnings- och yrkesval allt mer komplicerad, det 
informationssamhälle vi lever i bidrar till att vi får en ökad kunskap om de olika alternativ som finns. 
Genom bland annat media får individer dagligen ta del av det stora utbudet av olika livsformer i vilka 
yrkesvalet ingår.142 Ziehe talar om ett ökat möjlighetsmedvetande, 143 vilket kan ses som att individer i 
dag i mångt är medvetna om de olika möjligheter som finns till att forma det egna livet. 
Hagström talar om den ökade individualiteten kräver att individer hittar det specifikt rätta för sin 
personlighet, något som Andreas upplever som svårt. Hagström menar att även om möjligheterna är 
begränsade finns det en vision om det fria valet och att det således är individen själv som avgör sin 
framtid.144 Andreas ser sig själv som ansvarig för sitt liv men har svårt att besluta sig för vad som är 
det rätta för honom. Genom bland annat Insatsen och media får Anders information om 
arbetsmarknaden och vad som efterfrågas på denna. Denna medvetenhet om arbetsmarknaden 
problematiserar således Andreas beslutsprocess ytterligare.145

Att sälja sig själv  
Under min andra observation skrev bland annat informanterna på sina CV och personliga brev, de 
fick hjälp av projektledaren, Joakim, som kom med konstruktiv kritik. Detta var något som Hannes 
såg som något positivt. Hannes berättar att ”Det är svårt att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden 
(skratt) … CV och arbetsintervjun är som den enda chans man har, men det är som svårt att fram 
varför de ska anställa mig”. Intervjuerna har förstärkt intrycket jag fick under observationerna att 
arbetssökandesituationen kan liknas vid att informanterna hela tiden måste sälja sig själva. Projektets 
mål är att informanterna ska gå från åtgärdsprogrammet till praktik, anställning eller utbildning. 
Under projektets gång måste informanterna därför söka arbete, praktikplatser och planera framtiden. 
Hannes liknade anställningsintervjuer med ett test på godkännande, vilket tyder på att han tar 
utgången personligt. Han förstod att anledningen till att han inte får arbetena han söker beror på att 
det finns någon annan med bättre med kvalifikationer, trots detta berättar Hannes att han ofta får 
känslan av personligt misslyckande. 
 
Ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe skriver om att ungdomar i dag utsätts för mer press än 
tidigare både av sig själv och av sin omgivning.146 Detta leder till en ökad konkurrens mellan 
ungdomarna och vikten av att marknadsföra, eller sälja, sig själv blir allt viktigare egenskap. Joakim 
poängterade för informanterna, som jag tidigare nämnt, vikten av att bygga upp sitt CV så att det 
låter intressant. Han förklarade att ett CV ska formuleras så att läsaren uppmärksammar det och blir 
                                                 
142 Tom Hagström, Ungdomar i övergångsåldern –handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet (Lund, 1999), s 14 
143 Thomas Ziehe, Ny ungdom (Malmö, 1986) 
144 Tom Hagström, Ungdomar i övergångsåldern –handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet (Lund, 1999), s. 14 
145 Tom Hagström Ungdomar i övergångsåldern –handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet (Lund, 1999), s. 15 
146 Thomas Ziehe, Kulturanalyser –ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm, 1993), s. 41ff 
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intresserad. Huvudinformanternas press på sig själva att finna praktikplats, arbete eller ett studieval 
tillsammans med den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden skulle enligt Ziehe, leda till att de kan 
uppleva en rädsla för att bli avvisad. Detta eftersom de alla, utom Andreas, nämner att de tar 
avslagen personligt. Fokuseringen kan då, som i Hannes fall hamna på vad han inte vill, det vill säga 
bli nekad arbete, och inte på vad han önskar, ett arbete. 
 
Under den andra observationen satt tre informanter och diskuterade. En av informanterna berättade 
hur hon hade varit hos en arbetsgivare för att söka praktikplats. De hade inte varit intresserade med 
argumentet att de inte haft något behov av extra personal just nu. Hon och de andra två 
informanterna diskuterade hur detta var personligt tyngre att höra än förklaringen att de inte hade de 
rätta kvalifikationerna. Detta då de kunde påverka sitt CV och sina meriter. Argumentet att de inte 
behövde extra personal, som enligt dem bara vara en ursäkt för att de inte dög vid första intrycket, 
var något de inte kunde göra något åt.  I diskussionen gav de flera exempel på denna typ av 
avfärdande, exempelvis ”vi återkommer” och ”tack för visat intresse, men….”. De menade att de 
inte kan göra något åt sådana avfärdanden, att det inte spelar någon roll hur trevligt och perfekt de 
beter sig för arbetsgivaren har redan bestämt sig. Margareta Bolinder skriver om liknande scenarier. 
Hon menar att individer kan underskatta sitt handlingsutrymme, vilket bidrar till att individen i fråga 
upplever situationen som mer påfrestande än om denne hade haft en större tilltro till sina 
handlingsmöjligheter.147 Johanna skilde sig mot dessa informanter då hon i stället förklarade att hon 
tyckte sig kunna påverka och förbättra situationen genom bland annat klädval, språk och uttryckssätt. 
Hon menade att hon ofta blev någon annan för att göra ett gott intryck, hon koncentrerar sig på att 
verka pigg, glad och alert, alla egenskaper hon tror arbetsgivaren ser som positiva vid 
intervjutillfällen.  
 
Under den första observationen talade Kerstin och Johanna om hur olika tidningsmagasin brukade 
ha artiklar exempelvis hur du gör en bättre karriär, exempelvis ”tio steg till ett arbete”. Kerstin, 
Johanna och Sara gav alla uttryck för de upplevde det som en konflikt när magasinen dels ger 
budskapet att de ska vara den tuffa, moderna, karriärkvinnan som kräver det önskade arbetet eller 
karriär samtidigt som magasinen emellanåt menar att det är individen själv som ska förändras genom 
bland annat olika kurser, utbildningar, klädval och personlighetsförändringar. Detta kan spegla den 
komplexa frågan om vem som bär ansvaret för informanternas arbetslöshetssituation, om det är 
informanterna själva, arbetsmarknaden i sig eller samhället och då speciellt den 
arbetsmarknadspolitik som drivs idag. Konsekvenserna av vem huvudinformanterna lägger ansvaret 
på för sin arbetslivssituation kan ses i relation till Seligmans teori om inlärd hjälplöshet, helplessness. 

                                                 
147 Margareta Bolinder, Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser (Umeå 
Universitet, 2005), s. 8 
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Denna teori innebär att individer som vid upprepade tillfällen upplever att de inte kan påverka sin 
situation till slut ser sig själva som maktlösa och hjälplösa. Graden av hjälplöshet beror dock på vem 
individen lägger ansvaret för sin situation på. Arbetslösa som konsekvent misslyckas med att få ett 
arbete och som lägger ansvaret på sig själva, samtidigt som de förväntar sig att förbli arbetslösa i 
framtiden, skulle enligt teorin vara en grupp som löper stor risk för att drabbas av psykisk ohälsa 
som en konsekvens av sin arbetslöshet.148 Den enda av informanterna som påtagligt skilde sig åt i 
fråga om förhållningssättet angående situationen som arbetssökande var Andreas. Under de enskilda 
intervjuerna poängterar alla informanterna, utom Andreas, att deras situation beror på att de inte 
hade de rätta kvalifikationerna eller rätt personlighet. I intervjun med Sara frågar jag hur hon hanterar 
avslag på arbetsansökningar. Sara förklarar att hon uppfattar det som att hon inte har de bästa 
meriterna eller, som hon uttrycker det i intervjun, att hon ”inte duger”. Sara, Johanna, Kerstin och 
Hannes talar om att de inte har den rätta kompetensen för de arbeten de önskar och att det därför 
krävs en förändring för att de ska få den kompetens som erfordras. De tar därmed på sig ansvaret för 
sin situation och är medvetna om att de kan förändra situationen genom att ökad kompetens. 
 
Andreas verkade stundtals frånvarande under det andra observationstillfället, när de andra skrev och 
arbetade på sitt CV surfade han på Internet. Under diskussionen som Joakim förde vid den första 
observationen lekte han med pennan, vilket kan tolkas som att den information som gavs under 
lektioner och i diskussionerna var onödig och ointressant för honom. En förklaring skulle också 
kunna vara att Andreas inte vet vad han egentligen vill arbeta med eller om han kanske vill studera 
och därför känner sig omotiverad. När Andreas under sin intervju berättar om de arbeten han har 
sökt och som han senare inte fått, lät det, enligt min mening, som om han inte tog så allvarligt på det. 
Han berättar om det som om det var mer som en chansning. Fick han det så fick han det, annars 
inte. Förklaringen till detta kan vara att han till skillnad från de övriga informanterna söker arbeten 
som han egentligen inte är så intresserad och beroende av. Således tycker han inte att det är ett 
personligt misslyckande att han inte fick det arbete han sökte. 

Självkonstruktion 
De fem huvudinformanterna skiljer sig åt från varandra i sitt sätt att tala om sig själva. Kerstin talar 
om sig själv i termer av att hon är sämre än normen. Kerstin har ihärdigt försökt att få en 
praktikplats men har ännu inte fått någon och hon berättar hur hon ideligen stöter på motgångar i 
samhället. Under intervjun med Kerstin uppfattar jag det som att hon ofta jämför sig själv och sin 
situation med sina jämnåriga vänner och känner sig som ”dålig” eller sämre än dem. Kerstin berättar: 
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Det är ju inte roligt direkt, när någon frågar, å vad gör du då? De andra säger att de pluggar, 
jobbar som säljare, med bilar inom vården ja vad som helst och så kommer jag… ja jag är 
arbetslös.  

 
Kerstin ger här uttryck för att hon skäms för sin arbetslöshetssituation. Situationer som kräver att 
hon berättar eller uppger att hon är arbetslös upplever hon som negativa och nedvärderande. Min 
tolkning är att Kerstin tycker att normen i samhället är att arbeta och att hon konstruerar sig själv i 
förhållande till andra, det vill säga samhällsnormen. 
 
Andreas talade i sin intervju att han upplevde det som betungande att samhället såg på honom i 
termer av lathet, smitare och fuskare på grund av att han var arbetslös. Andreas berättar att: 
 

Det är ofta man får höra att borde inte du göra någon nytta… det borde väll liksom finnas 
någonting du kan göra som sopa torget och inte bara gå och få en massa bidrag och så. Men 
det är ju inte så det är, det är ju inte så att jag inte försöker men jag vill ju göra något vettigt. 

 
Andreas menar att det finns en jargong i samhället om att individer som är arbetslösa i dag är det på 
grund av bekvämlighet och lathet. Han menar vidare att samhället anser att om 
arbetslöshetsersättningen skulle sänkas så skulle de således de arbetslösa erhålla ett arbete. 
Rantakeisu, Starrin och Hagquist menar att arbetslösa ungdomar kan tillskriva orsakerna till 
arbetslösheten till sig själva om de själva får stå till svars och stämplas för sin arbetslöshet. Detta 
menar de förstärker det individuella misslyckandet. Således kan detta utgöra ett hot mot den egna 
självkänslan och självförtroendet och leda till ytterliggare negativa konsekvenser för individen, då 
denne blir mer utlämnad åt sig själv.149  
 
Joakim Warr har utvecklat vitaminteorin som påminner mycket om Jahodas behovsteori, något som 
skiljer den från Jahodas teori är dock att den bland annat inkluderar erfarenheter från både arbete 
och arbetslöshet. Teorin begränsar sig således inte till att enbart se vad förlusten av arbete innebär, 
utan ställer sig även frågan vad som är bra med arbete. Istället för att utgå från arbete och dess 
definition använder sig vitaminteorin av nio olika kriterier för en god verksamhet eller aktivitet. 
Dessa kriterier är bland annat möjligheter till inflytande, möjligheter till att använda och utveckla 
färdigheter, mål att arbeta mot, feedback på egna handlingar, trygg ekonomisk situation, sociala 
kontakter och en aktad social position. Teorin menar att dessa förhållanden har stor betydelse för vår 
psykiska hälsa och kan liknas vid hur vitaminer påverkar vår fysiska hälsa. Warrs teori säger sig kunna 
förklara olika effekter på arbetslöshet och således varför det finns skillnader mellan exempelvis 
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ungdomars och vuxnas psykiska hälsa under arbetslöshet.150 Huvudinformanterna, exkluderat 
Hannes, har inga fritidsintressen genom vilka de kan, som Warr uttrycker det, få feedback på egna 
handlingar eller en aktad social position. Genom att Sara, Andreas, Johanna och Kerstin inte deltar i 
någon målmedveten aktivitet förminskas deras handlingsutrymme och de blir underkastade andras 
bedömning av dem själv. Eftersom Hannes är aktiv inom idrotten upprätthåller han flera olika 
sociala kontakter trots sin arbetslöshetssituation, han berättar även under intervjun att idrottandet 
blivit viktigare. En förklaring till detta kan vara att han på grund av sin situation känner ett större 
behov av bekräftelse och att känslan av personligt misslyckandet minskas genom idrottandet.  
 
Carsten René Jörgensen menar, i Psykologin i senmoderniteten, att individen till största del måste lägga 
ansvaret för sina val och dess konsekvenser på sig själva. Detta på grund av att individer inte kan 
rättfärdiga och förklara sitt beteende och val i förhållande till andra i samma utsträckning som 
tidigare. Huvudinformanterna visar genom intervjuerna att de har svårt att göra olika val som berör 
dem själva. Under observationerna visade Hannes och Sara ett intresse för min utbildning, min 
historia och frågade blanda annat hur jag visste att min utbildning var den rätta för mig. 
Informanternas visade intresse kan tolkas som en artighet eller som en konversation, men det kan 
även tolkas som att de söker svar på deras egen ovisshet. Genom Insatsen får informanterna tillgång 
till en auktoritet, Joakim, som kan hjälpa dem med stöd och vägledning. Informanterna undgår 
genom att vända sig till Joakim olika val. Jörgensen menar dock att individer genom att vända sig till 
auktoriteter ändå gör ett val och måste således också ta ansvar för det.151  

Slutdiskussion 
Huvudinformanternas olika levnadshistorier har gett mig en insikt i deras identitetsskapande, genom 
att jag tagit del av deras levnadsberättelser har jag tagit del i den process i vilken deras identitet 
konstrueras i. Genom det empiriska materialet har jag erhållit en viss förståelse för vilka livsvillkor 
huvudinformanternas lever utefter. Det har bland annat visat att huvudinformanterna utifrån 
autonomins förutsättningar om själbestämmande rätt delvis undergrävs rätten till att agera 
självständigt.152 Huvudinformanterna deltar alla i Insatsen på grund av att de får ekonomiskt bidrag 
men beskriver samtidigt deltagandet som något frivilligt. Graden av frivillighet kan dock diskuteras, 
ingen av huvudinformanterna är tvungna att delta i Insatsen men samtidigt är huvudinformanterna 
beroende av det ekonomiska stöd Insatsen innebär. Huvudinformanterna talar om vikten av arbete 
för att de ska bli vuxna, de menar att individer genom arbete blir vuxna. Detta då de anser att det hör 
till vuxenlivet att kunna försörja sig själv och förutsättningarna för det ökar genom arbete. Genom 
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intervjuerna berättar huvudinformanterna att de anser att det existerar en norm i samhället som säger 
att alla ska arbeta och speciellt vuxna. Huvudinformanterna får därför problem med att se sig själva 
som vuxna på grund av avsaknaden av arbete. Deras ungdomstid förlängs således och inträdet i 
vuxenlivet förskjuts. 
 
För huvudinformanterna utgör arbete fler viktiga delar i deras individuella liv. De ser arbete som en 
skyldighet och ett ansvar gentemot samhälle men även som en ekonomisk trygghet, identifiering och 
instiftande av rutiner samt att man genom arbete av samhället anses vuxen.  
Thunqvist menar att ungdomsprojekten kan anses ha olika systemegenskaper som beskrivas i former 
av permanent tillfällighet. Detta då projekten i mångt präglas av kortvariga åtgärder och projekt med 
en snabb och ständig omsättning av ungdomar.153 Insatsen är en sex veckors vägledningskurs och 
blir därför till en fast punkt för informanterna under en kort period. Ungdomsprojekten förväntas 
enligt Thunqvist skapa ordning och struktur i de arbetslösa ungdomarnas vardag genom fasta tider, 
rutiner och sociala kontakter. Ungdomsprojekt som Insatsen utgör därför ett substitut till skola eller 
arbete och tillfredsställer de behov som både Jahoda och Warr anser är grundläggande för att 
individer ska kunna organisera sina liv. Huvudinformanterna har alla delgivit att de uppskattar 
Insatsen då de genom projekten möter andra individer i samma situation, de nämner även att de 
genom deltagande i Insatsen har ett schema och ett mål. Under observationerna visade Joakim att 
han ger huvudinformanterna uppskattning, stöd och feedback som både Jahoda154 och Warr155 
betonar vikten av. 
 
Jörgensen menar att det på grund av dagens komplexa identitetsskapande process inte är oförståeligt 
att ”överbelastade individer” söker auktoriteter som kan hjälpa dem med frågor som ”vem är jag och 
vad vill jag?”. Jörgensen menar således att de många nya valen och beroendet av bland annat 
livsstilexperter och psykologer är förknippat med varandra. Genom att individer vänder sig till dessa 
auktoriteter befrias de också från frihetens börda. Huvudinformanterna talar om svårigheterna i att 
vet vad de skall göra i framtiden, vilket kan bero på de ökade möjligheterna och det ökade 
möjlighetsmedvetandet som Ziehe talar om. Jörgensen menar att detta kan medföra att individer kan 
behöva stöd och bekräftelse i sina val. Informanternas samtal om bland annat olika magasins tips och 
råd kan ur Jörgensens resonemang ses som ett behov av att se sig själv i förhållande till olika 
auktoriteters beskrivningar av trender på livsstilsmarknaden.156
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Sammanfattningsvis kan huvudinformanterna i denna antologidel sägas befinna sig i en transito 
mellan gymnasiets studier och ett arbete. Huvudinformanterna befinner sig i deras nuvarande 
livssituation delvis på grund av en ambivalens hos dem själva. Flera av huvudinformanterna har 
genom observationer och intervjuer visat på att de tycker att valet om framtiden är präglat av en 
komplexitet. Hannes och Kerstin har i sina intervjuer exempelvis berättat att de egentligen avser att 
studera men att de inte kan besluta sig till vad. Huvudinformanterna ambivalens kan förklaras genom 
att de inte vet vilken väg de skall gå och att de därför söker efter en auktoritet som kan vägleda och 
stödja dem i valet om framtiden, vilket Insatsen enligt riktlinjerna avser att göra. Jag hoppas att denna 
antologidel belyst vikten av auktoriteter och stöd till arbetslösa ungdomar då jag tycker att de 
observationer och intervjuer jag utfört visat på att informanterna söker efter en möjlig väg till deras 
slutgiltiga mål, arbete och autonomi. 
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Gemensam avslutande diskussion 

Full sysselsättning som norm 
Vad vi kunnat tyda ur såväl observationer som intervjuer, är att informanterna upplever att det finns 
en norm i samhället som alla huvudinformanter förhåller sig till. Normen är, enligt informanternas 
utsagor, att ungdomar i deras ålder ska arbeta eller studera. Motsatsen, det vill säga det onormala, blir 
således att inte arbeta eller studera. Alla ungdomar som ingår i studien, oavsett om de är arbetslösa 
eller studerar, framställer sig själva i förhållande till den upplevda normen och alla menar att de vill 
arbeta eller studera. De arbetslösa ungdomarna talar om sig själva som sämre än genomsnittet, 
eftersom de inte lever enligt normen. Många forskare anser att arbete har förlorat sin betydelse som 
en identitetsskapande faktor. Jahoda menar att innehavandet av ett arbete ger en viss status,157 vilket 
ungdomarna i studien bekräftar genom sitt sätt att tala som arbetet som norm. Enligt ungdomarnas 
utsagor, ger även studier högre status än att vara arbetslös. Slutsatsen blir därmed att det som är 
normenligt innebär högre status, medan det som bryter som normen ger lägre status. Arbetet har 
således, i vissa avseenden, fortfarande legitimitet som en identitetsskapande faktor. Samtliga 
studerande talar om sig själva som normenliga, då de nu studerar och är hoppfulla om att kunna 
skaffa sig ett arbete efter avslutade studier. Vissa av dem beskriver till och med sig själva som mer 
kompetenta än genomsnittet, så till vida att de tror att de inte bara kommer att kunna skaffa sig ett 
arbete, utan till och med ett yrke med hög status. Ingen av dem ser sig själv i ett framtida liv präglat 
av arbetslöshet och således som avvikande från normen. 

Bra och dåliga jobb 
Många av huvudinformanterna har drömjobb, medan andra mer har tankar om vilken bransch de 
skulle vilja arbeta inom eller vilka faktorer de värdesätter i ett arbete. Det framkommer tydligt att alla 
huvudinformanterna lägger olika mycket status i olika arbeten, men en någorlunda gemensam 
definition av sämre arbeten tycks vara att de är okvalificerade och monotona sysslor, där 
möjligheterna att påverka arbetssituationen och arbetsuppgifterna är små. Gällande de elitsatsande 
ungdomarna vill de i framtiden, helst arbeta som fotbollsspelare. På samma sätt är det för 
universitetsstudenterna, som helst av allt vill jobba i den bransch de utbildar sig inom. Även 
majoriteten av gymnasieeleverna på de traditionella utbildningsprogrammen, vill i framtiden skaffa 
sig en högre utbildning och arbeta inom denna bransch. En skillnad som går att tyda mellan de två 
förstnämnda grupperna, är att akademikerna i större utsträckning skulle se sig som arbetslösa 
akademiker om de blev arbetslösa, medan fotbollskillarna inte skulle se sig som arbetslösa fotbollsspelare, 
utan enbart som arbetslösa. Fotbollskillarna menar att sporten de utövar, utgör en livsstil och att 
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denna kan utövas såväl på fritiden som i arbetslivet. Akademikerna däremot, menar att de studerar 
just för att de vill jobba inom en viss bransch och förknippar inte utbildningen med en livsstil i 
samma utsträckning. Av den anledningen, skulle hela syftet med akademikernas utbildning falla om 
de inte arbetade inom sitt område. 

Arbetsattityder 
Vidare framkommer att vissa av informanterna, trots att de alla framhåller arbete som en central del 
av livet, hellre går arbetslösa än skaffar sig ett arbete de ser som dåligt. I detta hänseende ser vi en 
skillnad mellan de studerande och de arbetslösa. Många av de studerande, såväl gymnasieeleverna 
som universitetsstudenterna, tänker sig en situation där de efter avslutade studier, får börja sin 
yrkeskarriär med ett arbete de inte är helt tillfreds med, för att genom detta kunna klättra på 
karriärstegen mot det jobb de drömmer om. Även om det sämre jobbet inte är inom den bransch 
som de helst av allt vill arbeta i, tycks flertalet av de ungdomar som nu studerar ändå se att de skulle 
kunna dra nytta av det. Detta både genom att de införskaffar arbetslivserfarenhet och genom att de, 
när de söker andra arbeten, kan visa att de klarat av att inneha och sköta ett arbete. Majoriteten av de 
arbetslösa, tycks däremot inte resonera kring att ett sämre arbete skulle kunna leda fram till ett bättre, 
varför det alltså är de arbetslösa ungdomarna som i minst utsträckning kan tänka sig att söka de 
mindre kvalificerade jobben. Eftersom de inte har någon annan huvudsaklig sysselsättning och 
menar att de vill leva normenligt, borde de rimligtvis vara angelägna om att skaffa sig ett arbete, av 
vilken anledning vi ser resultatet som förvånande. Vår uppfattning är att, då de arbetslösa 
ungdomarna inte söker den typ av arbeten de är kvalificerade för och har störst chans att få, 
reducerar de sina chanser att över huvud taget få in en fot på arbetsmarknaden. Studien visar 
följaktligen att de ungdomar som studerar i större utsträckning än de arbetslösa ungdomarna, ser 
sämre arbeten som verktyg, vilka kan användas för att nå ett gott framtida arbetsliv. Ett annat verktyg 
som framhålls av majoriteten av huvudinformanterna, är det sociala kapitalet. Vissa av de studerande, 
anser sig redan inneha ett tillräckligt stort socialt kapital, som skall hjälpa dem att införskaffa ett 
arbete, medan andra poängterar behovet av att vidga sitt sociala kapital. 

Autonomi och fritid som arbetets mål 
En gemensam strävan hos samtliga huvudinformanter, är viljan att vara autonom och de ser alla 
pengar som ett medel för att uppnå detta oberoende. Giddens menar att lönen är det viktigaste 
verktyget för att individerna skall kunna vara självständiga.158 Till skillnad från de arbetslösa, tycks de 
studerande kunna se att ett arbete bidrar till autonomi på flera sätt än den rent ekonomiska biten. 
Detta genom att de menar att den som arbetar, bland annat, under förutsättningen att man räknar 
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med att kunna behålla sitt arbete, ges större möjligheter att planera sin framtid. Vidare framhåller 
många av de studerande, att fritiden inte skulle kännas lika värdefull om de inte också hade en 
regelbunden sysselsättning. De menar alltså att fritiden skulle förlora sitt värde, om de var lediga hela 
tiden. 
 
Som konstateras under rubriken Välfärdsstat och autonomi, kan välfärdsstatens strävan efter individuell 
autonomi även ha motsatt effekt,159 vilket är någonting som speglas i flera av de arbetslösa 
ungdomarnas berättelser. De menar att de pengar de får i bidrag, bidrar till deras autonomi, samtidigt 
som den hämmas genom det beroendeförhållande som uppstår gentemot staten, då de tvingas 
uppfylla vissa kriterier för att erhålla bidraget. På samma sätt blir den som arbetar beroende av 
arbetsgivaren, då även denne måste uppfylla vissa kriterier för att behålla sin lön och sitt arbete. 
Skillnaden som framhålls är att den anställde, till skillnad från den arbetslöse, kan påverka sin 
situation, exempelvis genom att löneförhandla eller till och med välja att byta arbete.  

Den varierande framförhållningen 
Studien visar att de ungdomar som studerar har längre framförhållning och fler planer för sina liv, än 
de arbetslösa ungdomarna. Vår tro är att, anledningen till att de studerande ungdomarna har fler 
tankar om framtiden, beror på att de gjort ett aktivt val då de studerar och de har ett mål med detta 
på så sätt att de tänker att studierna ska gynna den framtida arbetssituationen. Motsatt, vet en 
majoritet av arbetslösa ungdomarna inte vad de ska göra för att uppnå sina målsättningar gällande 
arbete och många av dem vet heller inte vad de vill göra. Då de inte har någon huvudsaklig 
sysselsättning och de således inte vet hur framtiden kommer se ut, faller det sig naturligt att de inte 
har särskilt lång framförhållning. 

Aktiva eller offer för omständigheterna 
Gällande frågan, vem det är som ansvarar för individens framtida sysselsättningssituation, tycks 
majoriteten av de studerande se det som sin egen uppgift. De pratar alla om utbildning som ett 
medel, både för att öka möjligheterna till jobb och som att det ökar chanserna att skaffa det jobb de 
helst vill ha. De arbetslösa ungdomarna uttrycker i stor utsträckning att det inte är deras eget fel att 
de inte har något arbete och att det inte är deras egen uppgift att försörja sig. De menar generellt sett 
att de ska få ett arbete, snarare än att själva skaffa sig ett, varför vår tolkning är att de ser sig själva lite 
som offer för omständigheterna. De arbetslösa ungdomarnas inställning överrensstämmer med 
någonting som enligt Johnson, präglar människan av idag, nämligen offermentalitet. Hon skriver att 
människan skyller på yttre omständigheter, såsom ödet, otur och regeringen, men menar att det 
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egentligen är individen själv som måste ta ansvar för det egna livet. Vidare menar Johnson att 
offermentaliteten leder till dålig självkänsla160, vilket i de arbetslösa ungdomarnas fall rimligtvis bör 
innebära att möjligheten att skaffa ett arbete, ytterligare försvåras. Giddens är, som vi konstaterade i 
det gemensamma teoriavsnittet, inne på samma spår. Han menar att individen idag saknar den känsla 
av trygghet som den mer traditionella arbetsmarknaden erbjöd, varför individen idag själv måste 
utforma livsplaner och därmed ta ansvar för sitt eget liv.161 Både Johnsons och Giddens resonemang 
överrensstämmer med den samhälleliga diskurs, som vi tidigare nämnt och som menar att 
ungdomsarbetslösheten är en konsekvens av en individrelaterad passivitet och en ovilja bland unga 
att ta sämre arbeten. Vad vi kan konstatera av vår studie, är att de studerande ungdomarna i stor 
utsträckning ansluter sig till denna diskurs. De arbetslösa ungdomarna däremot, ansluter sig snarare 
till den diskurs som hävdar att ungdomsarbetslösheten är en konsekvens av den samhälleliga 
strukturen.  
 

Att vara arbetslös ses av majoriteten av de arbetslösa som ett aktivt val, eftersom de menar att de 
skulle kunna få de sämre jobben och anser att de inte gjort sitt bästa för att skaffa ett jobb. Det kan 
mycket väl vara som de säger, att de skulle kunna få ett jobb om de lade manken till. Om de 
arbetslösa ungdomarna skulle prata om sig själva som att de inte var kompetenta nog att få ett arbete, 
skulle de indirekt också bekräfta att de inte är dugliga på ett normenligt sätt. Då de säger att det är ett 
självmant val att inte arbeta, menar de ändå att makten ligger i deras egna händer och således menar 
de att de är kompetenta nog att ändra sin situation, bara de vill.  

Att presentera sig själv 
I Etnologiskt fältarbete står att läsa att den som intervjuas kan se intervjun som ett tillfälle att visa upp 
en särskild bild av sig själv.162 Då de arbetslösa ungdomarna i stor utsträckning skyller sin 
arbetslöshet på samhället, tror vi att det kan vara ett sätt för dem att frånta skulden från sig själva. 
Som vi konstaterade tidigare i diskussionen menar alla huvudinformanterna att normen säger att 
ungdomar i deras ålder ska arbeta eller studera och alla menar även att de vill arbeta eller studera. 
Genom att lägga skulden för den egna situationen på någon annan, framställer de sig inte med de 
negativa egenskaper som de verkar mena att samhället tillskriver den passive arbetslöse. Detta kan 
således innebära att den självupplevda identiteten inte verkar i symbios med den sociala, som 
presenteras vid intervjutillfället. Då de studerande, motsatt, framhåller att de kommer att vara aktiva i 
sitt arbetssökande, tror vi att detta kan bero på att de tar intryck och påverkas av rapporteringen om 
den höga arbetslösheten. Bland gymnasieeleverna på de traditionella utbildningarna och bland 
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universitetsstudenterna, är det också många som uttalar en oro över den egna positionen på 
arbetsmarknaden, mot bakgrund av den rådande arbetslösheten bland unga.   

Att fastna i arbetslöshet 
Som nämns i antologins inledning, präglas dagens arbetsmarknad av hög arbetslöshet där ungdomar 
är en särskilt utsatt grupp. Detta bland annat då de, till skillnad från äldre, oftast saknar 
arbetslivserfarenhet. Som diskussionen ovan visar, framkommer i studien att många unga försvårar 
för sig själva genom att inte söka de jobb de är kvalificerade för och således avskärmar de sig själva 
från arbetsmarknaden. Även detta kan kopplas till Ziehes teori om att unga idag, av rädsla för att bli 
avvisade, undviker att försätta sig i dylika situationer. Vi finner det även troligt att det är värre att bli 
avvisad från ett så kallat skitjobb, än från ett arbete som kräver goda kvalifikationer, vilket också kan 
vara en faktor till att ungdomarna inte söker de arbeten de är kvalificerade för. Slutsatsen blir, 
återigen, att ungdomarna därmed agerar efter sina rädslor och inte efter sina behov.163 Genom detta 
handlingsmönster är vår tro att dessa arbetslösa riskerar att fastna i en ond cirkel och att det således 
är samma grupp av unga som förblir arbetslösa, även när konjunkturen vänder och det uppkommer 
fler jobb som de är kvalificerade för. Av detta drar vi slutsatsen att den som inte riskerar att 
misslyckas också går miste om chansen att lyckas.

                                                 
163 Eva Fägerborg ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 41ff. 
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I författarnas ägor 
Anteckningar från föreläsning, Alireza Behtoui, Arbete och arbetsmarknad- Nationalekonomiskt 
perspektiv, (Campus Norrköping, 2006-02-08). 
Anteckningar från föreläsning, Roger Qvarsell, föreläsning Introduktion -Livsvillkor, identitet, hälsa 
(Campus Norrköping, 2006-03-13). 
Koder från observationer och intervjuer, genomförda hösten 2005 samt våren 2006. 
Observationsanteckningar från samtliga observationer. 
Transkriptioner från samtliga intervjuer. 
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