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Titel:  
En fråga om klass? – En antologi om relationen mellan livsvillkor, klass och 
identitetsskapande 
Sammanfattning 

Denna antologi kan ses som ett inlägg i diskussionen kring klassbegreppets relevans 
och innebörd i dagens svenska samhälle. I antologin presenteras sex olika studier som 
alla bygger på kvalitativa intervjuer och observationsstudier. Den första studien 
Arbetarrörelsen och klassbegreppet försöker utröna hur fyra representanter för 
arbetarrörelsen ser på rörelsens ställning i dagsläget. Även arbetarrörelsens syn på 
klassbegreppet behandlas. Därefter följer Men hallå vi går ju ändå på gymnasiet, där 
gymnasiet som identitetsskapande institution och de åtråvärda valmöjligheterna står i 
fokus. I kapitlet Jag läser till elektriker diskuteras relationen mellan yrke, social 
bakgrund och karriärsval för vuxna människor på en arbetsmarknadsutbildning. Ett 
enigt yttre inriktar sig på hur personer med utländsk bakgrund upplever sina 
livsvillkor, sin klasstillhörighet och identitet. Fältet utgörs av en invandrarförening. I 
Uniformen och identiteten, analyseras hur yrkesgruppen väktare skapar sin 
yrkesidentitet. Slutligen handlar I väntan på ett arbete om arbetslösa akademikers 
upplevelser och erfarenheter av arbetslöshet. Några av studiens resultat är att 
möjligheter anses till viss grad begränsas, eller främjas genom klasstillhörighet. 
Ekonomiska och socioekonomiska förutsättningar är avgörande faktorer när man 
planerar och väljer framtida studier, yrken och livsstil.  

Nyckelord 

Identitet, livsvillkor, klass, gymnasieungdomar, arbetarrörelsen, etnicitet, väktare, 
arbetslöshet, yrkesutbildning 
 



Förord 
Vi vill rikta ett stor tack till samtliga av våra informanter som medverkat i och 

möjliggjort denna antologi. Tack vare ert stora engagemang och intresse har vi orkat 

jobba vidare även när det känts svårt. Vi vill även rikta ett stor tack till vår handledare 

Anna-Liisa Närvänen för hennes stöd och konstruktiva kritik under arbetets gång. Din 

förmåga att strukturera och vägleda oss har varit ovärderlig.  
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Inledning 
Arbetarklassens semestrar - på Mallorca eller i husvagnen – sågs som ytliga och 
torftiga. Våra är däremot rika och lödiga menade medelklassen. Grisfesten blev själva 
symbolen för den kritiserade arbetarkulturen – frossandet, de fejkade upplevelserna 
och oförmågan till självkontroll.1  

Denna antologi kan ses som ett inlägg i diskussionen kring klassbegreppets innebörd i 

dagens svenska samhälle, där individens identitetsskapande och grupptillhörighet samt 

frågor kring yrkesval och studier är centrala. Kan klass ses som mer än en ekonomisk 

realitet? Samtliga av antologins författare är överens om klassbegreppets mångtydighet 

och därför behandlas begreppet med stor variation i våra enskilda delar. Det vi alla 

ämnar undersöka är således klassbegreppets relevans och aktualitet som en eventuell 

komponent för förståelsen av både samhället, individen och identitetsskapande 

processer.   

Metod 
Inom kvalitativ forskning studeras ofta vardagliga händelser som vid första anblick kan 

verka oproblematiska. Det är då både vanligt och givande att använda sig av intervjuer 

och observationer för att problematisera och analysera sin samtid.2 Observationer är 

optimala att använda för att studera sociala handlingar mellan individer medan 

intervjuer erbjuder tillfälle att fråga om anledningen till att de utför en viss social 

handling.   

   Valet av vetenskaplig metod och tillvägagångssätt påverkar studiens resultat. 

Insamlandet av empiriskt material genom observationer och intervjuer, har genomförts 

inom ramen för samtliga studier i denna antologi men vilken tonvikt som lagts på 

respektive metod är beroende av varje enskild studies syfte.3 Gemensamt är dock att 

alla har använt sig av grundad teori, vilket är en teorigenererande metod för 

bearbetning av empirisk data.4  

                                       
1 Molin, Kari & Ågren, Britt (1991) Klassresan Stockholm: s. 34  
2 Fägerborg, Eva (1999) ’Intervjuer’ I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt fältarbete, Lund 
s. 55 
3 Närvänen, Anna-Liisa (061210) Föreläsning: Intervju Linköpings universitet Campus Norrköping 
4 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid (2003) Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv 
Stockholm 



 2

Intervjuer 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå och förklara sociala fenomen och 

företeelser. Fokus ligger på människors erfarenheter, upplevelser och föreställningar 

om den sociala världen eller delar av den.5 Steinar Kvale skriver om vikten av att 

erhålla nyanserade redogörelser och beskrivningar av fenomen och informanternas 

relation till dem. Detta för att vidare kunna tolka och analysera vilken mening 

informanten ger de skildrade företeelserna. Frågan om varför den intervjuade erfar, 

upplever och handlar som hon/han gör är i första hand en uppgift för intervjuaren att 

söka svar på. 6    

   Vi har alla valt att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer när vi 

arbetat med insamlandet av empiriskt material. Dessa kan beskrivas som ett samtal 

men dock med ett visst syfte och struktur. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjun har mer kvalitativa egenskaper som riktar intresset mot den intervjuades 

ståndpunkter. Utgångspunkten kan vara ett specifikt tema även om intervjupersonen 

har stor frihet att utforma svaren själv. Detta ställer även krav på intervjuaren som bör 

följa upp intressanta uttalanden med följdfrågor. Ofta förekommande vid 

undersökningar som baseras på kvalitativa intervjuer är att forskningsfrågornas fokus 

kan förflyttas under arbetets gång då nya intressanta frågor och funderingar dyker 

upp.7 

   För att ha översikt över de teman som intervjun ska behandla har vi alla använt oss 

av intervjuguider, vilka fungerat som en utgångspunkt och minneslista. En viktig 

förutsättning för att våra intervjuguider skulle fungera var att de inte innehöll för 

specifika frågeställningar då vi bedömde att detta hade påverkat GT-analysen negativt. 

Viktigt när man arbetar med GT är att inte ha en alltför snäv frågeställning vilket 

hindrar alternativa idéer. 8  

Transkribering 
Vid intervjutillfällena har vi använt oss av sofistikerad inspelningsutrustning för 

ljudupptagning av samtalen. Den inspelade intervjun har sedan transkriberats, det vill 

säga översatts till skriftspråk. Hur ordagrann det är lämpligt att vara i sina utskrifter 

varierar med studiens syfte. En språkforskare behöver troligen en mycket större 

exakthet i transkriberingarna än vad vi anser vara nödvändigt i denna studie där 

huvudsyftet är att återge informanternas syn på vissa givna teman. Det existerar alltså 

ingen standardmall för hur en transkribering ska gestaltas, det är något som forskaren 

själv måste ta ställning till med hänsyn till studiens läskrets och syfte.9  

                                       
5 Närvänen: 061210: Föreläsning: Intervju  
6 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun: Lund: s. 36 
7 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder: Malmö: s. 300f 
8 Ibid: s.305 
9 Kvale: 1997: Lund: s. 155ff 
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Observationer 
Observation är något vi dagligen ägnar oss åt, när vi lägger märke till och registrerar 

vår omgivning och händelser i den. Observation som vetenskaplig metod har 

framförallt utvecklats inom antropologi och kvalitativ sociologi.10 Informationen som 

erhålls vid observation skiljer sig ofta från den som framkommer genom intervjuer. Vid 

observationer går det inte att se tankar och motiv hos människorna som studeras. 

Istället kan forskaren genom att engagera sig eller vistas i en social miljö få fram 

beskrivningar av människors agerande i en given social miljö. Genom att utföra 

observationer kan forskaren även ta del av vissa händelser som kan vara för självklara 

eller för känsliga att ta upp under intervjun. 11  

   I forskningssammanhang talas det om olika observationsformer, så kallad dold eller 

öppen observation. Dold observation innebär att forskaren iakttar omgivningen utan 

dess vetskap12 vilket ofta kan uppfattas som etiskt tvivelaktigt då denna form av 

observation inte uppfyller kraven på informerat samtycke.13 Fördelar är dock att man 

kan få tillträde till svårtillgängliga fält och därmed kunna fånga företeelser som annars 

skulle vara svåra att ta del av. Vid en öppen observation är istället de observerade fullt 

medvetna om forskarens roll och närvaro. Detta är den vanligaste förekommande 

formen av observation.14 I och med att det är etiskt tvivelaktigt med dold observation 

har vi valt att uteslutande inta en öppen roll under observationstillfällena.  

   Man gör också skillnad på deltagande respektive icke-deltagande observationer.15 

Utmärkande för deltagande observation är att forskaren deltar och interagerar i ett fält 

med andra människor.16 Denna form av deltagande observationer ger information om 

dagliga händelser men också utökade beskrivningar av fysiska och sociala 

sammanhang. Icke-deltagande observationer i sin tur innebär ett passivt studerande av 

fältet. Forskaren engagerar sig i detta fall inte i de sociala skeenden som studeras.17 Det 

är vanligt att forskaren pendlar mellan att vara passiv och aktiv under sina 

observationer18, vilket ofta har varit fallet under arbetet med denna antologi.  

Grundad teori 
För att bearbeta vårt empiriska material har vi använt oss av analysproceduren från 

Grundad teori. Denna metod är en teorigenererande forskningsansats som är vanlig 

inom sociologin och ett verktyg för att bearbeta insamlat material.19 I arbetet med 

                                       
10 Öhlander, Magnus ’Deltagande observation’ I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red) (1999) 
Etnologiskt fältarbete Lund: s. 73 
11 Öhlander, Magnus ’Deltagande observation’ I:  Kaijser & Öhalnder: 1999: s. 75ff 
12 Bryman: 2004: s. 278f 
13 Se vidare diskussion kring etiska riktlinjer under rubriken etik. 
14 Bryman: 2004: s. 278 ff 
15 Ibid: s. 176 
16 Ibid: s. 286 
17 Ibid: s. 176 
18 Öhlander, Magnus ’Deltagande observation’ I: Kaijser & Öhlander: 1999: s.78 
19 Guvå & Hylander: 2003: s. 9 
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Grundad Teori har vårt arbetssätt sett olika ut, men i stora drag har samtliga av oss följt 

de processer som Strauss & Corbin20, Guvå & Hylander21 och Elisabet Näsman22 

redogjort för i deras skrifter. 

   Metoden grundades ursprungligen av sociologierna Anselm Strauss och Barney 

Glaser vilka kom ifrån olika forskningstraditioner. Strauss hade sina rötter i de 

interaktionistiska och pragmatiska perspektiven medan Glaser framför allt betonade 

vikten av att jämföra data för att identifiera, utveckla och relatera olika koncept. 23 

Metoden har kommit att utvecklas av olika forskare på senare år och idag finns det en 

rad olika sätt att använda den. Trots denna utveckling är syftet med metoden 

detsamma; att bearbeta och analysera empiriskt material i sin helhet samt att generera 

nya teorier och idéer. 24 

   Grundad Teori är en tidskrävande arbetsprocess, men ger ofta belönande resultat. 

Som forskare måste man bearbeta material så förutsättningslöst som möjligt för att 

kunna generera teorier utifrån det empiriska materialet.25 Bearbetningen av materialet 

följer inget enhetligt schema utan varje forskare utvecklar sitt eget sätt att använda sig 

av analysprocedurerna. Varje författare till bidragen i antologin har alltså valt sina egna 

sätt att bearbeta sitt material vilket vi utvecklar och redogör närmare för i antologins 

enskilda delar. 

   Det första och grundläggande steget i arbetsprocessen av Grundad Teori är öppen 

kodning. Detta innebär att vi har markerat tilltalande handlingar, uttryck och 

beskrivningar utifrån de transkriberade intervjuerna och observationerna. Dessa ord 

och uttryck blir till koder vilka sorteras in i kategorier. Dessa kategorier namnges, 

utvecklas och analyseras för att hitta tankeväckande och användbart material. Under 

detta steg skall det också utvecklas en redogörelse av kategoriernas karaktärsdrag. 

Under den öppna kodningen är det viktigt att hela tiden ställa frågor till sitt material. 26 

Det kan vara frågor som var, hur, vem gör vad och tillsammans med vem? 

Utgångspunkten har varit att vända och vrida på vad som kan finnas i materialet 

genom att tänka sig det motsatta från det som har sagts eller observerats. Att ställa 

frågor till materialet kan leda till nya grepp och idéer. Kategorierna har sedan jämförts 

genom försök att kartlägga var likheter och olikheter finns samt att reflektera över 

varför dessa ser ut som de gör.27 

   Nästa etapp är den så kallade axiala kodningen. Huvudsyftet i den axiala kodningen 

är att skapa struktur, genom att gruppera kategorierna, kartlägga händelser, fenomen 

                                       
20 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1998) Basics of qualitative research: techniques and procedures for 
developing grounded theory California 
21 Guvå & Hylander: 2003 
22 Näsman, Elisabet, Bilaga. Laboration för tolkning enligt grounded theory 
23 Strauss & Corbin: 1998:9f 
24 Guvå & Hylander:  2003:5-15 
25 Svenning, Conny (1997) Metodboken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling 
Eslöv s. 57 
26 Guvå & Hylander:  2000:37 
27 Näsman, Elisabet, Bilaga. Laboration för tolkning enligt grounded theory 
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och situationer och redogöra för konsekvenserna och lösningarna som kan finnas för 

situationerna.28 Denna ligger till grund för våra analyser och fungerar som underlag för 

det resultat vi kommit fram till.  

   För ett generera en teori enligt modellen för Grundad teori krävs teoretisk mättnad. 

Detta har dock inte varit möjligt eftersom vårt arbete har sträckt sig över en begränsad 

och därmed kort period av tid. Arbetet är heller inte så pass omfattande att det skulle 

kunna vara realistiskt att kunna generera fram en hållbar teori.  

Etik 
Allt eftersom arbetet började ta sin form och engagemanget för studierna växte 

upplevdes det som viktigt att samtidigt skapa distans till sitt fält. Ett för stort 

engagemang och intresse kan lätt medföra problem för studiens tillförlitlighet. Att 

lämna fältet kan för somliga upplevas som en svårighet om engagemanget har varit för 

stort eller om man blivit för personligt involverad och berörd av det som informanterna 

har uttalat sig om. 29 Därför har samtliga av oss genom hela studien haft detta i åtanke. 

En annan viktig sak att tänka på i arbetet på fältet är att forskarens kön och etniska 

bakgrund kan påverka hans eller hennes relation till informanterna.30 

   Som utgångspunkt för våra etiska diskussioner och vårt praktiska tillvägagångssätt 

har vi använt oss av de forskningsetiska riktlinjerna inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som presenteras av Vetenskapsrådet. Dessa fyra 

grundläggande punkter kommer att presenteras nedan, men som Vetenskapsrådet 

själva skriver är detta enbart riktlinjer och personliga reflektioner och avväganden 

kring dessa kommer att presenteras vid varje enskilt bidrag i antologin. 31 

Grundläggande för alla etiska krav inom forskning är individskyddskravet. Individen 

har ett grundläggande skydd mot otillbörlig insyn i privatlivet.32 Individen har rätt att 

vägra svara på frågor som de anser vara för privata eller på annat sätt känsliga.33 

Individen får självklart inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkningar 

eller förödmjukelse.34 

     Det första av Vetenskapsrådets krav är informationskravet vilket innebär att 

forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om villkoren för 

dennes medverkan i arbetet samt om arbetets övergripande syfte. Denne ska 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att han eller hon har rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan. Vetenskapsrådet rekommenderar även att deltagarna 

                                       
28 Strauss & Corbin: 1998: s. 123ff 
29 Närvänen, Anna-Liisa (1999) När kvalitativa studier blir text Lund: s. 19ff 
30 Hammersley, Martyn &  Atkinson, Paul (1995) Etnography: London: s. 92 
31 Forskningsetiska principer, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
Besökt: 060306: S. 1- 5 
32 Ibid: s. 5 
33 Bryman: 2004: s. 448 
34 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf Besökt: 060306: s. 5 
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informeras om hur och var det slutliga arbetet kommer att redovisas.35 Detta är inget 

fastlagt krav men ändå något som alla deltagare i denna studie blivit upplysta om.  

     Vidare följer samtyckeskravet som innebär att individen ska ge sitt samtycke till att 

delta i undersökningen.36 För att kunna nå upp till kravet om informerat samtycke är 

det viktigt att ge så pass mycket information, om arbetet och den berörda individens 

del i det, att den medverkande personen kan göra ett välgrundat beslut om huruvida 

han eller hon vill medverka eller ej.37  Genom att ge individen insyn i arbetet och dess 

gång minskar även risken för att denne ska känna sig utnyttjad eller lurad. 38 

     Ett tredje huvudkrav från Vetenskapsrådet är konfidentialitetskravet. Detta krav 

förtydligar vikten av att enskilda individer inte ska kunna identifieras i 

forskningsresultatet. Under arbetets gång och efter att det avslutats ska material som 

rör identifierbara individer hållas åtskilt från insyn. Ett allmänt förhållningssätt är att 

använda sig av fingerade namn vilket alla medverkande i denna antologi har gjort. 39 

Konfidentialitetskravet är av särskild vikt då ett bevarande av anonymiteten kan 

förhindra att deltagarna kan komma till skada, vilket är grundläggande i 

individskyddskravet.40 Ett gemensamt problem som vi alla upplevt är just hur vi ska 

kunna upprätthålla informanternas anonymitet. Vi har diskuterat kring att en alltför 

långtgående anonymisering kan leda till att förankringen i den specifika kontext som 

fältet utgör går om intet.  

     Det fjärde huvudkravet från Vetenskapsrådet är nyttjandekravet. Detta innebär att 

den information som inhämtas enbart ska användas för forskningsändamål. 41 Vi menar 

i likhet med  Alver & Øyen att upplysningar som inhämtats vid intervjuer och 

observationer enbart bör användas till det som det ingåtts avtal om.42 Detta för att 

individen ska ha största möjliga insyn i arbetet och deras roll däri.  

     För att sammanfatta den etiska diskussionen menar vi att alla de ovan nämnda 

etiska kraven bör uppfyllas för att inte bryta mot det grundläggande skyddet av 

individen.  

Klass och livsvillkor 
I denna antologi kommer inte en enhetlig och bestämd klassteori att användas. Istället 

kommer det empiriska materialet studeras utifrån olika perspektiv på klass och vår 

önskan är att diskutera klassbegreppets relevans och innebörd i dagens svenska 

samhälle.  Nedan vill vi således ge en grundläggande inblick i några av de mest 

                                       
35 Ibid: s. 15 
36 Ibid: s. 7 ff 
37  Gullveig Alver, Ørjar Øyen (1998) Etik och praktik i forskarens vardag: Lund: s. 99 
38 Ibid: s. s. 80 
39 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf Besökt: 060306: s. 12 
40 Bryman: 2004: s. 445 
41 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf Besökt: 060306 s: 14 
42 Alver & Øyen: 1998: s. 84 
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betydelsefulla teoretiker som har påverkat synen på klassbegreppet samt påvisa 

relationen mellan livsvillkor och klass. 

    Många faktorer som påverkar människors livsvillkor, till exempel yrke, utbildning, 

grannskap och hälsa är relaterade till individens klasstillhörighet. Till exempel kan man 

se hur människors livsvillkor påverkas genom ökade risker för arbetslöshet och ohälsa, 

vilka följer klassrelaterade mönster.43 

   Klassbegreppet är ett av många perspektiv som belyser hur en viss sorts ojämlikhet 

skapas och upprätthålls. Det beskriver hur hierarkier och beroendeförhållanden 

uppstår mellan grupper när sociala, ekonomiska och kulturella resurser fördelas efter 

olika mönster.44 Klasskillnader kan ses som ett system av ojämlikheter45 där den 

rådande eliten framställer den ojämlika ordningen som naturlig och självklar.46  

   Ett annat sätt att beskriva klasskillnader är att tala om social stratifiering.  Med detta 

menas en hierarkisk struktur mellan och inom olika grupper i samhället. Dessa 

grupper behöver inte enbart definieras utifrån ekonomiska förhållanden även om det 

ofta kan ses som grundläggande. Frågor kring utbildning, inkomst, yrke och 

samhälleligt inflytande är även dessa centrala begrepp. Vidare menar vi att frågan kring 

hur status upprättas och bibehålls är ett sätt att betrakta och analysera den sociala 

stratifieringen. 47 

   Ett annat sätt att diskutera klass är genom att dela in begreppet i två övergripande 

innebörder, en objektiv och en subjektiv kategori. Den objektiva kategoriseringen 

använder klassbegreppet som förklaringsmodell för vissa strukturella, sociala och 

ekonomiska ojämlikheter i samhället. Den subjektiva innebörden bör förstås ur ett 

individperspektiv, där individens uppfattning om sin egen och andras klasstillhörighet 

och klassidentitet står i fokus.  

     Som utgångspunkt för sociologisk klassanalys används ofta Marx eller Webers 

teorier. Enligt ett marxistiskt perspektiv har klassamhället sitt ursprung i en orättvis 

fördelning av ägandet genom kontrollen över samhällets produktionsmedel. Marx gör 

en åtskillnad mellan de som äger produktionsmedlen och de som är egendomslösa 

och istället säljer sitt arbete. Individens klasstillhörighet bestäms således enligt dess 

tillgång till produktionsmedlen.   

     Ur ett Weberianskt perspektiv har fler faktorer än relationen till produktionsmedlen 

en avgörande roll i klassanalysen. En klass är en grupp människor som också delar 

liknande förutsättningar i livet vilka grundar sig på mer än rent ekonomiska faktorer. 

                                       
43 Beck, Ulrich (1998)Risksamhället, på väg mot en annan modernitet Göteborg: s. 50 
44 Ambjörnsson, Fanny (2003) I en klass för sig – genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer: 
Stockholm: s. 33 
45 Byrne, David (2005) ” Class, culture and identity. A reflection on absence against presences. “ I: 
Sociology: 39 (5): s. 811 
46 Ambjörnsson: 2003: 36 
47 Einarsson, Jan (2003) ’Jag hatar ordet privilegierad. Om att rota i elevers sociala bakgrund.’ I: 
Utbildning och demokrati: 2 s. 49 
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Exempelvis kön, status och sociala omständigheter måste tas hänsyn till när man 

försöker analysera klassproblematiken.48  

   En samtida teoretiker som utförligt studerat klass ur ett kultursociologiskt perspektiv 

är Pierre Bourdieu. Som utgångspunkt för sina teorier använder han sig både av Marx 

och Webers arbeten. Han menar att smak, stil och bildning är av stor vikt för 

klassamhällets reproduktion och att man via dessa faktorer socialiseras in i en viss 

klasskultur som påverkar individens förutsättningar att uppnå hög status och 

maktpositioner i samhället.49 

   Klass kan även behandlas mindre som en socioekonomisk klassifikation och mer 

som ett kulturellt, socialt och känslomässigt uttryck för differentiering. Här fokuseras 

på hur klass konstrueras genom handlingar och sociala relationer.50  

Identitet 
I denna antologi vill vi, genom att studera individen, få en ökad förståelse för det 

samhälle hon förhåller sig till och ständigt inverkar på. I diskussionen kring individen 

och de sociala kontexter hon befinner sig i förs man oundvikligen in på diskussionen 

kring identitet, då den har avgörande betydelse i skapandet av sociala relationer och 

således individens egen självuppfattning.51 Frågan kring identitetsskapande är därför en 

central tematik i allas individuella delar i antologin. 

       Uppfattningarna om vad som utgör en människas identitet, hur den skapas och 

omskapas skiljer sig både i tid, rum och mellan olika forskare. Under tiden för 

upplysningen såg man identiteten som en fast stabil kärna inom människan, som 

kunde utvecklas med hjälp av det sunda förnuftet. Med tiden såg man identiteten som 

ett resultat av interaktion och relationer. I stabila och kollektiva sammanhang såsom 

familjen, klassen eller nationen kunde identiteten förankras. Den postmoderna 

individen sägs däremot sakna denna fasta identitetsförankring då hon ständigt ingår i 

flera lösa sammanhang.52 

   Vi har valt att utgå från Jenkins som menar att identitet är något som ständigt måste 

fastställas och ”göras”, vilket vi anser fångar identitetens föränderlighet. Identitet 

handlar om att veta vem som är vem och vad som är vad. Identifikation kan ses som 

sättet individer och kollektiv särskiljs och likställs i sociala relationer med andra. 

Därmed är konstruktionen och känslan av likhet och olikhet oskiljaktiga principer av 

både kollektiv och individuell identifikation. Alla mänskliga identiteter är sociala 

identiteter vilka skapas och omskapas genom interaktion mellan individer. Den 

individuella identiteten förkroppsligas i jaget men är inte på något sätt isolerad från 

                                       
48 Karlsson, Lena (2005) Klasstillhörighetens subjektiva dimension, Klassidentitet, sociala attityder och 
fritidsvanor: Umeå: s. 13ff 
49 Carle, Jan (1995) ’Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion’ I: Månson, Per (red.): Moderna 
samhällsteorier, traditioner, riktningar, teoretiker,: Stockholm: s.373 
50 Ambjörnsson: 2003: s. 35 
51 Jenkins, Richard (2004) Social Identity: New York: s. 18ff 
52 Föreläsning: Berg, Magnus. (060821) Identitet: Linköpings Universitet: Campus Norrköping 
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den mänskliga världen och andra människor. Individer är unika men jaget är socialt 

konstruerat.53 

Disposition 
Nedan redovisas en kort sammanfattning för samtliga antologibidrag. Det är också i 

denna ordningsföljd som bidragen presenteras i antologin. 

 

Arbetarrörelsen och klassbegreppet – röster om klassbegreppets betydelse i 

samhället 

Viktor Westerberg 

Detta kapitel är ett försök att utröna hur fyra representanter för arbetarrörelsen ser på 

rörelsens ställning i dagsläget. Arbetarrörelsens gemensamma värderingar och vad som 

kan räknas in i arbetarrörelsen idag diskuteras utifrån informanternas personliga 

åsikter. Även deras syn på klassbegreppet ur olika perspektiv behandlas. Om 

klasstillhörigheten har betydelse människans livsvillkor och i så fall hur detta sker, 

samt om det idag är berättigat att över huvud taget kategorisera befolkningsgrupper 

utifrån ett klassperspektiv är exempel på teman som behandlas inom ramen för den 

klassdiskussion som förs av de fyra representanterna från olika grenar av 

arbetarrörelsen.  

 

”Men hallå vi går ju ändå på gymnasiet” - en studie om några ungdomars tankar 

om framtiden och upplevelser av gymnasieskolan. 

Katarina Diehl 

I detta bidrag diskuteras gymnasieskolan och dess funktion som identitetsskapande 

institution, där statushierarkier och programtillhörighet är centrala begrepp. Studien 

handlar om hur några gymnasieelever resonerar över sin framtid, vilka vägar som 

beskrivs som möjliga och önskvärda samt vilka möjligheter de uppfattar sig ha att 

kunna uppnå sina mål.  

 

Jag läser till elektriker – yrket som social identitet 

Petter Larsson 

I detta bidrag diskuteras hur yrke och social bakgrund står i relation till karriärsvalet 

för vuxna människor på en arbetsmarknadsutbildning. Studien handlar om hur några 

av de elever som läser där ser på sitt utbildningsval och sitt framtida yrke som 

elektriker. 

 

Ett enigt yttre - en studie kring identitetsskapande processer, livsvillkor och etnisk 

tillhörighet.  

Anna Lenberg 

                                       
53 Jenkins: 2004: s. 4f 
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Bidraget inriktar sig på hur personer med utländsk bakgrund som idag bor i Sverige på 

grund av asyl eller liknande skäl och i synnerhet de som från sina hemländer har en 

hög utbildning upplever sina livsvillkor, sin klasstillhörighet och identitet. Fältet för 

studien utgörs av en invandrarförening och fokus ligger på identitetsskapande 

processer kopplade till denna. 

 

Uniformen och identiteten – En studie kring den identitetsskapande processen som 

väktare  

Malin Åbom 

I denna avslutande del av antologin undersöks hur yrkesgruppen väktare skapar sin 

yrkesidentitet. Utgångspunkten är att söka undersöka vad som är av betydelse för 

skapandet av yrkesidentiteten, samt vilka faktorer som försvårar respektive förenklar 

denna process. I kapitlet ges också en bild av hur det kan upplevas att arbeta som 

väktare.  

 

I väntan på ett arbete - en studie om unga arbetslösa akademiker i Sverige  

Alejandra Alvarez Åslund 

I detta bidrag av antologin synliggörs unga arbetslösa akademikers situation samt deras 

upplevelser och erfarenheter av att inte ha något arbete. Uppsatsen problematiserar 

den situation som unga arbetslösa akademiker upplever i dagens Sverige 
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Arbetarrörelsen och klassbegreppet � röster om 
klassbegreppets betydelse i samhället 

Viktor Westerberg 

 

Inledning 

Varför arbetarrörelse och klass? 
Varför har jag valt att koncentrera mitt fokus på just arbetarrörelsen och 

klassbegreppet? Dessa två har enligt min uppfattning gått hand i hand genom historien 

och har på många sätt varit ett framgångsrikt par som har berört och engagerat stora 

folkmassor både politiskt och socialt under stora delar av 1900-talet. Från vissa håll 

hävdas att forskningen om klass har tappat mark till fördel för bland annat etnicitets- 

och genusforskning. Min personliga uppfattning är att arbetarklass och klassamhälle 

idag är ord som hörs allt mer sällan också i den allmänna debatten. Detta är en 

uppfattning som delas av bland annat Göran Greider. Han hävdar att ”de som idag 

använder ordet arbetarklass i en politisk debatt eller i ett vardagligt samtal för att peka 

på något avgörande förhållande i samhället riskerar att mötas av oförstående blickar, 

avfärdanden och till och med förakt.”54  Finns det inte längre någon arbetarklass eller 

några klassklyftor? Har Socialdemokratin uppnått det jämlika samhället? Eller är det 

bara så att begreppet ”klass” inte är på modet längre? 

Bakgrund och historik 
För att förstå vad arbetarrörelsen är idag är det nödvändigt att titta på dess historia. 

Därför vill jag här ge en tillbakablick till den tid då arbetarrörelsen växte fram. För att 

bringa ytterligare klarhet i studiens innebörd beskrivs även klassbegreppet mer 

ingående ur ett par olika perspektiv. 

Arbetarrörelsen � en tillbakablick 
Med information hämtad främst från socialdemokraternas egen beskrivning av sin och 

arbetarrörelsens historia via partiets hemsida och böckerna Klass i rörelse – 

Arbetarrörelsen i Svensk samhällsomvandling55 och 100 år i Sverige – vägen till 

folkhemmet56 vill jag ge en kort och mycket förenklad bild av arbetarrörelsens början 

och det samhälle som i mångt och mycket var orsaken till att rörelsen grundades. 

                                       
54 Greider, Göran, (1998) Arbetarklassens återkomst – Om klasskampen, globaliseringen och 
framtidstanken: Stockholm: s. 13 
55 Ekdahl, Lars, & Olsson, Lars, (2002) Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i Svensk samhällsomvandling: 
Stockholm 
56 Aspling, Sven, (1992), 100 år i Sverige – Vägen till folkhemmet: Stockholm 
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Varför uppstod rörelsen? Vad i samhället gjorde att det fanns ett behov av en sådan 

rörelse? 

I samband med Sveriges övergång från jordbrukssamhälle till industrination i 1800-

talets slutskede växte de större städernas befolkning. Många sökte sig till städernas 

fabriker från landsbygden i hopp om att slippa svält och fattigdom. Istället fann man 

tillvaron präglad av långa och tunga arbetsdagar, otrygga och undermåliga 

bostadsförhållanden. Många upplevde en ständig oro för arbetslöshet och vräkning 

från sin bostad, som ofta ägdes av arbetsgivaren. Rädslan för en odräglig tillvaro på 

fattighuset när man inte längre kunde arbeta är ytterligare exempel på 

missförhållanden som präglade det dåtida Sverige. Tillsammans bidrog bland annat 

dessa förhållanden till sociala konflikter och en orolig arbetsmarknad med spontana 

strejker som följd.57  1889 bildades det Socialdemokratiska arbetarepartiet, som en 

möjlighet för fackföreningar att driva politiska frågor. Nio år senare bildades 

Landsorganisationen (hädanefter kallat LO). Från början var det en sammanslutning av 

endast tre fackförbund och dess roll var begränsad till att samla information och 

sammanställa rapporter från de anslutna fackförbunden.58 Under de kommande 

decennierna växte sig rörelsen allt starkare och fler och fler anslöt sig både fackligt och 

politiskt. Mellan åren 1900 till 1907 ökade antalet organiserade arbetare från 65800 till 

230700 och alltfler fackförbund anslöt sig till LO. Huvudfrågan vid denna tidpunkt var 

allmän och lika rösträtt vilken infördes 1918 och 1921 och kom även att innefatta 

kvinnor.59 Andra viktiga frågor i rörelsens början var åtta timmars arbetsdag, förbud 

mot barnarbete, en förbättrad arbetsmiljö och en grundlagsskyddad förenings- och 

förhandlingsrätt för arbetare.60 

Genombrottet 
1930-talet blev det stora genombrottet för Socialdemokratin, fackföreningarna och 

arbetarrörelsen. Socialdemokratin fick för första gången majoritet i landstings- och 

kommunval, LO fördubblade sitt medlemsantal och viktiga sociala reformer 

genomfördes.61 Sedan dess har Socialdemokraterna dominerat makten i Sverige och en 

hög facklig anslutning har varit en realitet som gett fackföreningarna betydande 

inflytande över arbetsmarknaden. Sedan trettiotalet har man bland annat genomfört 

följande reformer som starkt har påverkat livsvillkoren för många människor;  

1935 – Lag om folkpension 

1938 – Lagstadgad semester 

1945 - Förbud mot avskedandet av kvinna på grund av äktenskap eller havandeskap. 

1947 – Barnbidrag och familjebostadsbidrag infördes. 

                                       
57 Aspling 1992: s.11ff 
58 Ekdahl & Olsson:  2002: s. 23f 
59 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____6591.aspx   besökt 07-03-02 
60 Aspling: 1992: s.20f 
61 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____6591.aspx   besökt 07-03-02 
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1970 – Beslut om 40 timmars arbetsvecka. 

1973 – Allmän tandvårdsförsäkring och lag om anställningsskydd, vilken förhindrade 

arbetsgivare att fritt avskeda arbetstagare, infördes. 

1975 – Föräldraförsäkringen infördes.62 

På grund av sina många år vid makten har man alltså haft möjligheten att genomföra 

mycket av den politik man har önskat.  

Vänsterpartiet 
I Maj 1917 bildades det som idag kallas Vänsterpartiet. Detta skedde efter att 

vänsterfalanger inom Socialdemokratin utsatts för ett ultimatum från partiledningen. 

Man blev tillsagd att underordna sig, eller lämna partiet. Resultatet blev att Sveriges 

Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) bildades. Dit anslöt sig nästan hela det 

dåvarande socialdemokratiska ungdomsförbundet. Man har från vänsterpartiets sida 

tidvis känt sig motarbetad från socialdemokratiskt håll men anser sig ändå vara en del 

av arbetarrörelsen. Under 1960- och 70-talen antog man en mer kritisk hållning till de 

kommunistiska staterna i världen och 1967 bytte man namn till Vänsterpartiet 

Kommunisterna (VPK). I samband med detta gjorde man sig självständigt från de 

dåvarande kommunistiskt styrda staterna. 1990 tog man bort ”kommunisterna” ur 

partinamnet och heter sedan dess, kort och gott, Vänsterpartiet (V). Sedan 1998 driver 

man ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.63 

Klassteorier och tidigare forskning 
Detta stycke är menat att ge en enkel och kortfattad inblick i vissa forskares varierande 

syn på klassbegreppet ur två olika synvinklar.  

Att definiera klassamhället � Ekonomiskt och sociologiskt perspektiv 
Gunnar Olofsson ger i sin bok Klass, rörelse, socialdemokrati sin syn på hur begreppet 

”arbetarklass” kan definieras. Till en början, menar han, kan det te sig oproblematiskt 

att avgränsa arbetarklassen till att innefatta just arbetare, de arbetare som skapar 

mervärde för kapitalet. Alltså skulle endast de som sysslar med produktivt arbete 

räknas in i arbetarklassen. Denna definition blir alldeles för enkel när man ska försöka 

utröna olika skikt och grupperingar inom arbetarklassen. Olofsson ställer sig frågan 

hur man då ska betrakta grupper som statligt och kommunalt anställda arbetare vilkas 

arbete inte är kapitalackumulerande.64 Som synes uppstår det alltså viss problematik 

när man på ett enkelt sätt försöker avgränsa arbetarklassen endast genom dess position 

i förhållande till kapitalet. Detta sätt att se på arbetarklass kan liknas vid en ortodox 

marxism. Per Månson förklarar i boken Moderna samhällsteorier, traditioner, 

                                       
62För en utförligare beskrivning av socialdemokratiska reformer se:  
http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1764.aspx  besökt 07-03-02 
63 http://www.vansterpartiet.se/PUB_Omoss/10019,6991.cs besökt 07-04-17 
64 Olofsson, Gunnar, (1995) Klass, rörelse, socialdemokrati: Lund: s. 75f 
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riktningar, teoretiker Marx teori om hur de produktivt sysselsatta arbetarna skapar 

mervärde åt kapitalet och kapitalägarna. Han jämför här förhållandet mellan 

lönearbetare och kapital med förhållandet mellan slav och slavägare och livegna 

bönder och adeln. De inom produktionen sysselsatta lönearbetarna producerar mer 

värde än vad de själva nyttjar för sin försörjning. Lönen täcker endast delar av detta 

mervärde som alltså utgör grunden i kapitalets ackumulation.65  Lönen skulle här alltså 

bara utgöra en täckmantel för utnyttjande av produktionsskapande arbetskraft, likt de 

tidigare slavsystemen. 

   En mer sentida teoretiker som utförligt studerat klass ur ett sociologiskt perspektiv är 

Pierre Bourdieu. Om Marx var mer inriktad på den ekonomiska betydelsen av klass 

har Bourdieu sett till andra faktorer som är av lika vikt för klassamhällets varande och 

reproduktion. Begreppet ”kulturellt kapital” introducerades av Bourdieu och ses idag 

som en självklarhet i den offentliga debatten. Han påpekar att smak, stil, bildning (som 

alltså utgör delar av det kulturella kapitalet) är av samma vikt vid samhällelig makt och 

klassamhällets reproduktion som det ekonomiska kapitalet.66 Utbildningssystemet 

omnämns som en av de mest grundläggande institutionerna för klassamhällets 

fortlevnad. Han pekar på svårigheterna för människor från ”lägre samhällsklasser” att 

anpassa sig till de normer och den kultur som är rådande inom högre 

utbildningsväsen. Dessa normer och den kultur är något som vissa bär med sig från 

uppväxten och så att säga får lära sig från födseln, vilket gör deras roll i sådana 

sammanhang till ”naturlig” och obesvärlig. Har man inte anammat de symboliska 

värdena och den bildning det medför är ekonomiskt kapital till föga hjälp om man vill 

avancera sin maktposition i samhället.67  

Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att ge ett antal representanter för arbetarrörelsen och 

vänsterpartiet möjlighet att beskriva sin egen syn på följande frågor. 

Hur ser arbetarrörelsen på sig själv? Hur ser arbetarrörelsen på klassbegreppet och hur 

människors livsvillkor och identitet formas utifrån klasstillhörighet? Detta är några av 

de frågor jag ämnar diskutera i kommande kapitel.  

Avgränsningar 
Det råder bland studiens informanter delade meningar om huruvida Vänsterpartiet bör 

ses som en del av arbetarrörelsen eller inte. Den frågan berörs endast ytligt då 

huvudsyftet med denna studie är synen på klassbegreppet och arbetarrörelsen. Det är 

inte politiska partiers och andra organisationers officiella hållning rörande de frågor 

som diskuteras som jag i huvudsak har valt att koncentrera mig på. Arbetet är 

                                       
65 Månson, Per, (2003) Marxism i Moderna samhällsteorier, traditioner, riktningar, teoretiker: Månson, 
Per (2003) (red.): Stockholm: s. 105 
66 Carle, Jan, (2003) Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion i Månson (red.): 2003: s. 373 
67  Ibid: s. 385 
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avgränsat till informanternas personliga åsikter och resonemang i frågorna som berörs. 

Dessa åsikter och resonemang kan dock antas ha präglats till stor del av de partier och 

organisationer i vilka de är aktiva och engagerade.  

 

Förkortningar som används 
ABF – Arbetarnas bildningsförbund 

LO – Landsorganisationen  

KF – Kooperativa Förbundet 

SAP – Socialdemokratiska Arbetarepartiet 

SSU – Socialdemokratiska Ungdomsförbundet 

SSV – Sveriges Socialdemokratiska Vänsterförbund 

VPK – Vänsterpartiet Kommunisterna 

V – Vänsterpartiet 

Metod 
Här behandlas i tur och ordning ämnena; Presentation av de olika fälten och 

informanterna som använts vid datainsamling, metodologiskt tillvägagångssätt vid 

analys av empiriskt material, transkribering och citathantering och slutligen etiska 

aspekter och funderingar.  

Observationer 
Två fältobservationer har utförts som ett led i det datainsamlande arbetet för denna 

studie. Dessa skedde främst för att få en inblick i miljöer som i hög grad kan antas ha 

präglat informanterna. Den första ägde rum på ett möte med en socialdemokratisk 

studentförening vid ett universitet och den andra vid ett medlemsmöte hos en lokal S-

förening. För att få tillgång till respektive fält kontaktades, vad jag ansåg, en lämplig 

grindvakt68. I båda fall rörde det sig om föreningens ordförande som gav klartecken för 

mitt deltagande.  

   Vid observationerna presenterade jag mig för de närvarande och förklarade vad jag 

gjorde där. En kort skriftlig beskrivning av studiens syfte skickades även runt till alla 

mötesdeltagare. Vid observationstillfällena har jag endast varit utrustad med penna och 

block. I den mån jag hade möjlighet förde jag anteckningar om vilka ämnen som 

diskuterades och vad som sades under mötena. Vid studentföreningens möte fördes på 

initiativ av en mötesdeltagare en diskussion om klass. Detta gjordes på grund av min 

närvaro då mötesdeltagarna kände till att mina intentioner var att få en inblick i deras 

syn på klassbegreppet. Observationerna spelar en mindre roll än intervjuerna för 

                                       
68 Med grindvakt avses en person som har befogenhet att ge tillträde till det specifika fält som ska 
undersökas.  
Bryman, Alan, (2004) Samhällsvetenskapliga metoder: Malmö: s. 282 
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resultatet av denna studie. De har för den skull inte på något vis varit betydelselösa. 

De har hjälpt till att få en känsla för och en insyn i liknande miljöer som mina 

informanter har präglats av. Två informanter har även kontaktats för intervju i samband 

med observationer. 

Intervjuer 
Fyra djupintervjuer med utvalda representanter för arbetarrörelsen har genomförts. En 

kompletteringsintervju har även skett med en av informanterna. Intervjuerna har skett 

på skilda platser. Den första intervjun ägde rum i lugn miljö i ett slutet rum på 

informantens arbetsplats. Sammantaget varade intervjun lite mer än en timme och hela 

processen skedde ostört. Den andra intervjun tog plats vid köksbordet i informantens 

hem vilket kan antas gett en viss känsla av trygghet och bekvämlighet till den 

intervjuade. Vid två tillfällen avbröts intervjun av andra familjemedlemmar. Avbrotten 

var mycket korta och påverkade inte intervjusituationen nämnvärt. Även denna intervju 

varade lite mer än en timma. Den tredje intervjun ägde rum på ett café vilket till en 

början ledde till viss skepsis från min sida. Orosmoment jag föreställde mig inför detta 

val av plats var bullrig och störig miljö, samt att andra cafégäster skulle höra samtalet. 

Vi fann dock ett lugnt och tyst hörn av caféet där inga andra gäster befann sig i 

närheten. Längden på intervjun stannade återigen vid cirka 60 minuter. Intervju 

nummer fyra skedde i ett litet rum på informantens arbetsplats. Denna gång upplevde 

jag en aning tidspress då informanten hade ett möte inbokat en timme efter intervjuns 

start. Därav blev intervjutiden något kortare än tidigare och slutade efter cirka en 

trekvart. Den femte och sista intervjun var en kompletteringsintervju med informant 

nummer ett. Syftet var att låta informanten berätta mer ingående om sina egna 

upplevelser av klasstillhörighet, klassgemenskap och liknande fenomen. Gemensamt 

för alla intervjuer är att informanterna själva har fått välja tid och plats för samtalen.  

Presentation av informanter 
Den första informanten är en man i 35-årsåldern som är anställd av ABF men som 

också är verksam inom Socialdemokratin där han sitter i kommunfullmäktige.  

Informant nummer två är en man i 45-årsåldern som arbetar med datasystem vid ett 

statligt verk. Han är på fritiden ordförande i sin lokala S-förening. 

Den tredje informanten är en man i 25-årsåldern och heltidsarbetar som ombudsman 

på SSU.  

Informant nummer fyra är en kvinna i 50-årsåldern som arbetar halvtid för 

vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Hon är en partiveteran som gick med i 

vänsterpartiet redan på tidigt sjuttiotal. 

 Hädanefter benämns informanterna med fingerade namn. I turordning har jag valt att 

kalla dem för; Ralf, Malcolm, Johannes och Elisabeth. 
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Metodologiskt tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material 
Det empiriska materialet, som samlats in under fältarbetet till denna studie har 

bearbetats med hjälp av Grounded Theory (GT).69 Denna metod beskrivs utförligt i den 

inledande delen av antologin varför jag här främst ämnar koncentrera mig på mina 

personliga upplevelser av att arbeta med GT, samt att beskriva mitt eget 

tillvägagångssätt när jag använt mig av metoden.  

   Inledningsvis måste klargöras att jag till en början upplevde den process som det 

innebär att arbeta med metoden GT som väldigt diffus och luddig. Detta är en känsla 

jag tror delas av många som någon gång använt sig av den.  

   Tillvägagångssättet har varit detsamma vid bearbetningen av data både från 

observationstillfällena och från intervjusamtalen. Jag renskrev mina fältanteckningar 

från observationerna på dator då dessa var nedtecknade under stor stress och därför 

var aningen slarviga. Möjligtvis kan vissa små detaljer och anteckningar som förts i 

marginalerna gått om intet vid renskrivningen, men jag bedömde ändå detta som 

nödvändigt för att ha ett någorlunda strukturerat material att bearbeta. Efter att ha läst 

anteckningarna ett antal gånger och bekantat mig med materialet började jag koda och 

kategorisera. När jag funnit något av intresse ströks det under det med en särskild färg 

och placerades i en kategori med passande namn. Sedan skummades anteckningarna 

igenom efter fler koder som skulle passa in under den namngivna kategorin. Så 

fortsatte det med kod efter kod som jag fann betydelsefull. Efterhand som materialet 

växte bildades huvudkategorier med underkategorier knutna till sig. På samma sätt 

gick jag till väga med att koda och kategorisera de transkriberingar som intervjuerna 

resulterat i. Flera kategorier återkom i alla intervjuer, vilket inte är konstigt då ämnena 

som diskuterades varit samma vid varje intervju. Dock har det vid varje kodning 

uppkommit nya och unika kategorier. Detta arbete har varit tidsödande och tidvis 

frustrerande men har i slutändan varit till stor hjälp att få struktur på det insamlade 

empiriska materialet.  

Transkribering och hantering av citat  
Hur noggrann man bör vara att återge citat med exakthet varierar med studiens syfte. 

Om man till exempel gör en samtalsanalys är kraven på exakthet i transkriberingarna 

högt ställda, men om huvudsyftet är att få fram informantens syn på ett givet tema är 

kraven på ett exakt återgivande av talet inte lika högt ställda.70 

   Transkriberingen har i stort sett utförts ordagrant. Dock har jag valt att göra små 

omskrivningar och regisseringar i vissa citat som används i analysen för att anpassa 

dem till skriftspråk och på så sätt göra texten mer läsbar. Mestadels rör det sig om 

radering av fyllnadsord av typen liksom, bara, va, typ och så vidare. Det relevanta i 

                                       
69 Läs mer om GT som vetenskaplig metod i exempelvis Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid, (2003) 
Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv: Stockholm 
70 Fägerbog Eva, Intervjuer i Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.): (1999) Etnologiskt fältarbete: Lund: 
s. 69 
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denna studie anser jag vara att innebörden i citaten förblir densamma som informanten 

menat från början. För läsbarhetens skull har jag inte heller stavat orden med ”talspråk” 

utan skriver orden så som de stavas. Vid de fall då jag valt att plocka bort något eller 

några irrelevanta fyllnadsord har jag markerat detta med tre punkter i citaten. 

Etiska aspekter  
En övergripande etisk diskussion förs i den inledande delen av antologin varför jag här 

främst inriktar mig på etiska frågeställningar som specifikt berör detta kapitel. Några 

etiskt tveksamma metoder såsom dolda observationer eller falska förespeglingar vid 

intervjutillfällen71 har inte varit aktuella i denna studie. Även om studien inte inneburit 

några stora etiska dilemman så anser jag det alltid nödvändigt att ständigt föra ett etiskt 

resonemang kring tillvägagångssättet. 

Min roll som forskare 
I forskningsrelaterade intervjusammanhang av den typen som varit aktuella inom 

ramen för denna studie bör man vara uppmärksam på att både den intervjuade och 

den som intervjuar påverkar varandra och därmed också vad som sägs i intervjun.72 Vid 

ett par intervjutillfällen blev jag tillfrågad om jag företrädde något visst politiskt parti 

eller någon organisation. Då så icke är fallet vållade inte den frågan några problem. 

Vid de två observationstillfällena hade klartecken att närvara erhållits från ordföranden 

i respektive förening. En fundering som då väcktes var huruvida övriga mötesdeltagare 

var lika positivt inställda till min närvaro som ordföranden. Vid ett av 

observationstillfällena var mötesdeltagarna så få till antalet att jag hade möjlighet att 

prata personligen med alla deltagare och på så vis förvissa mig om att ingen misstyckte 

till min närvaro. Vid den andra observationen var deltagarantalet så pass stort att detta 

inte var praktiskt möjligt. Problemet löstes på så vis att jag ställde mig upp och 

presenterade mig för alla närvarande samt berättade om mina avsikter. Då passade jag 

även på att ställa frågan om någon ogillade min närvaro. Varje intervjutillfälle har 

inletts med en kortfattad, muntlig genomgång av Vetenskaprådets individskyddskrav.73  

Även en kortfattad skriftlig förklaring av dessa etiska riktlinjer har överlämnats till 

informanterna innan intervjuns början.  

Objektivitet 
Vid några tillfällen delade jag informanternas åsikter och uppfattningar i de frågor som 

diskuterades, vilket de säkerligen också upplevde. Att detta kan ha påverkat 

intervjusituationen är jag medveten om. Jag föreställer mig dock att det snarare 
                                       
71 Bryman nämner dolda observationer och falska förespeglingar som etiskt problematiska metoder vid 
samhällsvetenskaplig forskning. Med falska förespeglingar menas att man beskriver syftet med sin 
forskning som något annat än det i själva verket är. Bryman: 2004: s. 447ff 
72 Pripp, Oscar, Reflektion och etik i Kaijser & Öhlander (red.): 1999: s. 41ff 
73 Individskyddskravet innehåller punkterna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Dessa förklaras mer ingående i inledning till antologin.  
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påverkade informanterna i sådan riktning att de blev mer bekväma att prata om ämnet 

då de kände att jag delade deras åsikter. Om fallet varit fallet det motsatta, att jag hade 

en helt annan uppfattning i frågorna än deras egen, och detta lyste igenom hade 

informanterna möjligtvis känt sig mer obekväma att öppet diskutera berörda ämnen. 

Min brist på objektivitet har alltså varit föremål för etiskt reflekterande, dock blir 

slutsatsen att det inte skadat studien eller informanterna på något vis utan att den 

snarare kan ha varit en tillgång i vissa lägen.  

Informanternas anonymitet 
I och med att mina informanter kommit från en relativt liten grupp av människor kan 

de förmodligen med lätthet bli identifierade av dem som har insyn i deras 

verksamheter. Detta har jag informerat alla informanter om klart och tydligt och ingen 

hade några invändningar mot det faktum att parti- och arbetskamrater förmodligen, till 

viss del, kan ana vem som sagt vad. För att försvåra identifiering av informanterna har 

jag valt att till största del hålla citaten anonyma. I speciella fall, exempelvis när 

informanternas bakgrund presenteras, då det är av vikt för sammanhanget vem som 

sagt vad, har denna princip frångåtts. 

Analys 
I analysen presenteras studiens resultat. Presentationen sker utifrån kategorier som 

uppkommit vid GT-analys av insamlad data. Först redovisas informanternas politiska 

bakgrund följt av deras syn på dagens arbetarrörelse ur olika perspektiv. Efter det 

redovisas informanternas syn på klassfrågan och klassbegreppet ur lite olika 

angreppsvinklar 

Informanternas bakgrund � Varför blir man politiskt intresserad? 
Ralf har en yrkesbakgrund som snickare och har varit fackligt aktiv i Byggnads. Han 

påpekar att han fått nästan all sin utbildning via facket, det har bland annat handlat om 

retorik, ekonomi och ideologi. I sin ungdom var han lite mer radikalt vänsterorienterad 

men beskriver det som att han utvecklats till en allmänt lagom gråsosse i 35-årsåldern. 

Hans politiska intresse väcktes tidigt, mycket tack vare diskussioner kring köksbordet i 

föräldrahemmet. Där hamnade hans far, som inte var partiansluten men såg sig själv 

som lite mer höger, ofta i diskussion med hans två kommunistiska bröder. Så här 

berättar han själv om när han började intressera sig för politik;  

”...15-16 år blev jag väldigt intresserad av politik, läste mycket...min kommunistiska 
farbror skickade på mig självklart Marx & Engels skrifter.” 

 

Malcolm berättar också om hur hans politiska intresse väcktes vid 15 – 16 års ålder. 

Han minns det som ”nyfikenhet för hur samhället fungerar”. Han minns även hur han 

gick i 1:a Maj demonstrationer med sin far, vilket tyder på att Socialdemokratin fanns i 



 21

familjen. I sin ungdom var han medlem i SSU och har genomgått facklig-politisk 

utbildning på LO´s folkhögskola. Socialdemokratin har varit hans politiska hemort hela 

tiden. 

   Johannes berättar om ett tidigt engagemang i Socialdemokraternas ungdomsförbund, 

SSU. I hans fall är det lite otydligare var det politiska intresset fick bränsle ifrån. Hans 

mor som var engagerad inom arbetarrörelsen och bland annat har jobbat på ABF kan 

rimligtvis antas ha bidragit till att ett politiskt intresse väcktes.  

   Under intervjun med Elisabeth framgick inte huruvida hennes hemförhållanden i 

barndomen varit politiskt präglade. Hon berättar dock om att det politiskta intresse 

väcktes redan i ungdomen. 

   En sak tre av informanterna med säkerhet har gemensamt är att de under den 

primära socialisationsprocessen har haft signifikanta andra i sin närhet som på ett eller 

annat sätt varit engagerade i vänsterpolitik och arbetarrörelse. Den primära 

socialisationen äger rum under barndomen och påverkar individens världsuppfattning i 

mycket hög grad. Denna process kan beskrivas som att de signifikanta andra, vilka i 

de flesta fall är barnets föräldrar, ger en bild av verkligheten som barnet uppfattar som 

objektiv. Barnet övertar sina signifikanta andras roller och attityder mot sin 

omgivning.74 Socialisationsteorin kan här anses ha högt förklaringsvärde till varför 

informanterna intresserat sig för politik i allmänhet och vänsterpolitik i synnerhet. 

Att definiera arbetarrörelsen 
När jag bett informanterna att ge en närmare beskrivning av vad som egentligen utgör 

arbetarrörelsen har ingen velat ge ett konkret svar, eller utge sig för att veta några 

exakta gränser för vad som kan räknas till arbetarrörelse eller inte. De självklara 

organisationer som nämns av alla tillfrågade informanter är Socialdemokraterna, ABF 

och fackföreningarna inom LO. Dessa räknas som kärnan i arbetarrörelsen av idag. En 

del organisationer och företag som tidigare har haft en tydlig koppling till 

arbetarrörelsen, men där sambandet idag inte är lika självklart har kommit på tal. 

Några exempel på sådana företag och organisationer är Folksam, Unga örnar, Fonus 

och Riksbyggen. En informants syn på vad som innefattas i arbetarrörelsen lyder; 

”...den traditionella arbetarrörelsen, då tänker jag på våra folkrörelseägda 
organisationer...det kan vara kooperativa rörelsen inom livsmedel eller inom 
bostäder...” 

 

Kontentan av denna frågeställning blev alltså att det, för mina informanter, inte finns 

några tydliga gränser för vad som utgör arbetarrörelsen. Detta var heller inget som 

någon fann särskilt problematiskt utan man nöjde sig med att konstatera att det är en 

benämning på en spretig rörelse med många grenar.  

                                       
74 Berger, Peter & Luckmann, Thomas, (1979) Kunskapssociologi, hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet,: Stockholm: s. 153ff 
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Gemensam värdegrund 
En fråga som kom att diskuteras mycket vid flera intervjuer var huruvida man kan 

hävda att arbetarrörelsen vilar på någon gemensam värdegrund som genomsyrar hela 

rörelsen. En faktor som nämndes i de flesta samtalen var att rörelsen vilar på en 

demokratisk grund och att varje människa ska ha inflytande över beslutsfattande 

processer som berör deras livssituation. Även frågan om fördelningspolitik i form av 

skatteutjämning och en tillfredsställande, generell välfärd som ska komma alla tillgagn 

ansågs vara av central betydelse för rörelsen. I ABF´s idéprogram påpekar man tydliga 

klasskillnader på många plan i samhället och säger sig vilja sträva efter att ”ge mest till 

dem som får minst”.75 Detta visar på en tydlig hållning från officiellt håll i frågan om 

fördelningspolitik.  

Vänsterpartiet � en del av arbetarrörelsen? 
På denna punkt gick de tillfrågades svar isär. En informant med tillhörighet inom 

socialdemokratin uttryckte det som att;  

”...dom bröt med den svenska traditionella arbetarrörelsen 1917. När vänsterpartiet 
bildades var det ju en splittring av SSU egentligen.” 

 

En annan socialdemokratisk informant anser att; 

”Vänsterpartister, dom tar jag självklart inom...”[arbetarrörelsen] 

 

När Elisabeth, som är vänsterpartistisk politiker, skulle intervjuas ifrågasatte hon min 

formulering om att studien skulle behandla ”arbetarrörelsens och vänsterpartiets syn på 

klassbegreppet.” Hon anser det självklart att vänsterpartiet är en del av arbetarrörelsen 

vilket hon gav tydligt uttryck för i intervjun; 

”Jo, men det är självklart, vi organiserar ju arbetarrörelsen politiskt så det går ju inte 
ens en gång objektivt att säga att vi inte är en del av arbetarrörelsen...” 

 

Hon är av åsikten att vänsterpartiet en gång i tiden bröt sig loss från socialdemokratin 

när de inte ansågs representera arbetarrörelsen på ett tillräckligt bra sätt. Att 

Vänsterpartiet själva anser sig tillhöra arbetarrörelsen blir tydligt när de på deras 

hemsida kallar sig för en stridbar del av den svenska arbetarrörelsen.76 Då denna fråga 

inte är av någon avgörande betydelse för studien nöjer jag mig med ett konstaterande 

att meningarna i denna fråga kan gå isär.  

                                       
75http://www.abf.se/filearchive_root/ABF/_Enhetens%20dokument/Veckobrev/25_Idéprogram.pdf   s. 
16, besökt 07-04-18  
76 http://www.vansterpartiet.se/PUB_Omoss/10019,6991.cs besökt 07-04-18 
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Socialdemokraterna � Klassparti eller idéparti?  
Fackföreningar och politiska partier på vänsterkanten har traditionellt använt 

klassbegreppet i sin retorik för att mobilisera människor politiskt och har haft som en 

av sina huvudfrågor att minska klassklyftorna i samhället. Man har bland annat pratat 

om ”arbetarklassens frigörelse” och i Socialdemokraternas första partiprogram står det 

att arbetarna ska ”organisera sig som klass för att av arbetsprodukten tilltvinga sig så 

stor del som möjligt i arbetslön.” 77 Ända sedan Socialdemokratins tidigaste år har det 

dock förts en debatt inom partiet om de skall kalla sig ett ”klassparti” eller inte. Denna 

debatt är än idag högst levande och somliga inom partiet menar att man stänger ute 

och kanske skrämmer bort vissa väljargrupper genom att utmärka sig som ett 

intresseparti för en viss ekonomisk grupp.78 Detta är något som även har framkommit i 

mina intervjuer. En av informanterna ser en fara i att frångå klassbegreppet och anser 

att en uppluckring av klassbegreppet skulle ha en, för politiken, försvagande effekt. 

Han uttrycker det på följande vis:  

”...styrkan att agera har varit det att vi känt oss enade nånstans utifrån ett 
klassperspektiv.” 

 

En annan informant är av åsikten att flertalet människor inte identifierar sig med någon 

klasstillhörighet och därför bör inte Socialdemokraterna använda sig av någon tydlig 

klassretorik när de vänder sig till väljare. Dock anser samma informant att 

klassperspektivet bör finnas med som en komponent i den interna politiska 

samhällsanalysen då det, enligt honom, har relevans som förklaring på många 

strukturella orättvisor.  

Försvarsställning 
Att ett parti som har haft den politiska makten i så långa perioder som 

Socialdemokraterna har haft i Sverige sätter sin prägel på hur samhället ser ut är en 

självklarhet. En fråga som väcktes hos mig när jag funderade på detta var om man från 

socialdemokratiskt håll kunde uppleva att man skapat det samhälle man har haft som 

vision och nu upplever att man istället hamnat i en försvarsställning där det gäller att 

bevara och försvara det man byggt upp. En av informanterna förklarar då att han kan 

uppleva det som att det idag mer är ett; 

”…lappande och lagande och frågan om det ska vara 90 eller 120 dagars 
föräldraförsäkring.” 

 

Han upplever det som att man hamnat i en försvarande ställning av det system man 

har byggt upp. En annan informant ser det på liknande vis men uttrycker en mer tydlig 

vision om att samhällsbygget aldrig kan bli färdigt;  
                                       
77 Ekdahl & Olsson:  2002: s. 29 
78 http://www.socialdemokraterna.se/upload/12385/U1%201-200.pdf   besökt 07-03-02 s.9 
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”även om vi har... byggt ett samhälle som vi tycker är bra så finns det fortfarande 
saker som vi inte har tagit tag i än...så fort man tar itu med ett problem så finns det 
alltid ett nytt.” 

 

En förklaringsmodell som har återkommit hos flera informanter går ut på att man från 

socialdemokratiskt håll har lyckats få fler och fler människor från arbetarklassen att 

utbilda sig på högre nivå och uppnå högre positioner i samhället. Detta har förvisso 

varit önskvärt, men vissa farhågor har uttalats om att man på detta vis bygger bort den 

samhällsklass i vilken man har sitt starkaste stöd, vilket i sin tur skulle få som följd att 

färre röstar på Socialdemokraterna. Så här tänker sig en av informanterna att ett 

tänkbart resonemang kring detta fenomen kan lyda;  

”Många är rädda för att våra ungar ska gå på högskola, då vänder dom oss ryggen 
och sen blir dom moderater för att tjäna pengar. ” 

 

Personligen är dock denna informant av åsikten att de flesta människor från 

arbetarklassen som gör en klassresa eller skaffar sig en högre utbildning är väl 

införstådda med att det är på grund av den socialdemokratiska politiken som de har 

fått möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor via till exempel komvux, en mer 

tillgänglig högskola och universitetsvärld, väl utbyggd barnomsorg och så vidare. 

Därav skulle man även i fortsättningen ha dessa människors stöd och förtroende och 

slippa gå i försvarsställning för det system man arbetat fram för att förenkla och 

möjliggöra sin vision om en levnadsstandardshöjning för flertalet av befolkningen. 

Klassmedvetenhet och arbetarrörelsens retorik 
”En person som är medveten om att finnes två klasser af menniskor, och att den ena 

klassen söker utplundra den andra, och att detta är ett ondt som bör utrotas. Den som 

detta inser är ”klassmedveten”.79 

 

På detta vis beskrev en socialistisk så kallad diskussionsklubb vad som bör krävas av 

en människa som vill kalla sig ”klassmedveten”. Riktigt så drastiska beskrivningar har 

jag inte stött på i mötet med mina informanter. Dock kan en klar och tydlig 

differentiering från ”förr” och ”nu” göras. Ständigt återkommande är beskrivningar om 

ett tidigare, mycket mer påtagligt och tydligt klassamhälle. Medan samhällsstrukturen 

idag upplevs som komplex och diffus vilket får till följd att klasstillhörigheten blir mer 

svårdefinierad, vilket i sin tur leder till en mindre påtaglig klassmedvetenhet. Som 

exempel på hur samhället och klasstrukturen upplevs ha genomgått en transformering 

från tydligt till diffust vill jag lyfta fram följande citat från en intervju;  

                                       
79 Mral, Brigitte, ...Utbilda hvarandra till mera tänkande män och kvinnor i Josephson, Olle (red) (1996) 
Arbetarna tar ordet – Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse: Malmö: s. 102  
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”…klassamhället var så extremt påtagligt, han äger fabriken, han äger huset jag bor i, 
jag köper maten av honom. När jag ska köpa ny häst eller en gris så lånar jag 
pengar av honom och betalar ränta till honom. Allt var alltså jättetydligt.” 

 

Detta resonemang om det tidigare mycket påtagliga klassamhället antas även ha 

kunnat uttryckas med en enklare politisk retorik om rättvisa och jämlikhet vilken 

tilltalade breda folklager som levde med orättvisorna. Att använda sig av klassretorik 

inom politiken kan alltså ses som svårare idag då klassamhället är mer diffust och inte 

lika påträngande i många människors liv. Samma informant som ovan, beskriver 

dagens situation angående detta med följande formulering; 

”Det är inte så svart och vitt. Det är ett jävligt komplext samhälle...svårt att skapa 
enkel retorik på svåra frågor” 

 

Att en enkel politisk retorik tilltalar och lockar människor anses utgöra ett dilemma då 

dagens samhällssituation inte lika lätt tillåter den enkla retoriken. Här nämns exempel 

på att nya människor lockas till partiet (S) när de driver specifika kampanjfrågor om 

exempelvis antirasism eller HBT-frågor (Homo-, Bi- och Transsexuella). Frågor som 

dessa anses vara enkla att kunna visa på ett tydligt och klart ställningstagande.  

   Hos en av informanterna kunde skönjas en känsla av att klassammanhållning och 

klassmedvetenhet idag inte är lika påtaglig eller för den delen spridd över breda 

befolkningsgrupper. På frågan om han trodde att det existerade någon sorts 

klassgemenskap blev svaret;  

”...kanske inte den där helheten som var grunden i arbetarrörelsen...i så fall på 
yrkesnivå eller branschnivå. Man kanske inte har den där klasstillhörigheten med en 
sågverksarbetare som man kanske hade en gång i tiden.” 

 

En annan förklaring till varför klasskänslan eller klassgemenskapen antas ha minskat 

var att många av de stora industrierna där det jobbade hundratals eller rentav tusentals 

arbetare under liknande förhållanden idag inte finns kvar i samma utsträckning. 

Individuell lönesättning omnämns vid flera tillfällen som någonting negativt. Man 

menar att om man själv behöver förhandla om sin lön förlorar facket mycket av sin 

grundläggande funktion och då börjar fler och fler ifrågasätta sitt medlemskap i en 

fackförening. Individuell konkurrens istället för kollektiva krav på arbetsplatsen 

minskar också ”vi-känslan” som förmodas ha existerat tidigare. En av informanterna 

ansåg att de flesta skulle ha mycket att vinna på att vara mer klassmedvetna och inse 

att det finns strukturella faktorer i samhället som påverkar individens förutsättningar att 

uppnå det liv man önskar. Detta skulle sporra till att vilja kämpa lite hårdare för att 

uppnå sina mål och inte tro att det bara är personliga tillkortakommanden som 

påverkar ens livssituation.  Någonstans tror man ändå att en medvetenhet om sin 

position i samhället existerar hos de flesta. Med position i samhället menar jag bland 
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annat status, makt och inflytande. Så här svarar en informant på frågan om 

klassmedvetenheten är utbredd hos allmänheten;  

”Jag tror människor vet om dom har makt eller inte makt...man vet vart man hör 
hemma maktmässigt i samhället tror jag.” 

Arbetarrörelsen och retoriken 
Redan i arbetarrörelsens barndom var retorik och agitation viktiga ingredienser. Man 

använde sig av yrkestalare som var kringresande agitatorer vars uppgift var att resa 

runt och väcka arbetarnas klassmedvetenhet och mana till organiserad kamp mot 

samhällets orättvisor. Agitatorerna sågs som ”lärare” och ansågs väldigt betydelsefulla 

inom bland annat socialdemokratin.80  En fråga inom området politisk retorik som 

informanterna haft delade uppfattningar om är huruvida klassbegreppet fortfarande bör 

användas i den politiska retoriken som en mobiliserande kraft. Nedanstående citat 

beskriver på ett tydligt sätt hur två olika uppfattningar fanns bland informanterna. Den 

första anser att klassbegreppet har en viktig betydelse för skapandet av en 

gemensamhetskänsla; 

”...jag har alltid slagits för; vi är arbetare! När vi börjar komma bort från det här 
begreppet, [klassbegreppet] då blir vi svaga som kollektiv.” 

 

Den andra menar att; 

”...rent taktiskt i den politiska retoriken så tror jag inte vi har att vinna på att prata 
om klass på det sättet för ingen vill definiera sig som en utav dom som tillhör 
gruppen som har det sämst och är i underläge.” 

Har arbetarklassen försvunnit? 
Tjänstemän, serviceyrken, individualism, postindustriellt samhälle och flexibel 

arbetsmarknad, har arbetarklassen försvunnit i djungeln av alla dessa begrepp och 

fenomen?  

   Det påtagliga arbetet där saker tillverkas, där otaliga människor gick, cyklade och 

åkte bil till den stora fabriken klockan sju på morgonen och lika många begav sig 

hemåt klockan fyra på eftermiddagen är kanske inte lika tydligt idag. Industrialismen 

var påtaglig, den syntes, den lät och den luktade. Att det blivit svårare att definiera vad 

som är arbetarklass och inte har informanterna varit relativt överens om. De tillfrågade 

är dock överens om att det inte med nödvändighet bara behöver handla om tunga, 

fysiska industriarbeten och liknande för att ett yrke ska kunna placeras i 

arbetarklassen. Tre informanter anser att det snarare handlar om vilken ställning man 

har på arbetsmarknaden, vilket inflytande man har och vilken position man intar 

gentemot företaget. Dessa faktorer ses som mer avgörande för klasstillhörighet än 

vilken sorts arbete som utförs. Med detta synsätt existerar fortfarande en stor 

                                       
80 Johannesson, Kurt, (1998) Retorik, eller konsten att övertala: Stockholm: s. 111 
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arbetarklass, även om man idag oftare möter den framför en dator som välklädd 

tjänsteman. En informants åsikter i frågan stack ut från mängden genom ett djupare 

problematiserande av frågan. Här fördes resonemang kring olika typer av kapital 

(socialt och kulturellt kapital) som också påverkar klasstillhörigheten. Som exempel 

ställdes en bibliotekaries höga kulturella kapital, men relativt låga ekonomiska kapital 

mot en byggnadsarbetares relativt höga ekonomiska kapital och förmodat låga 

kulturella kapital mot varandra och försvårade på så vis en klassindelning. Även 

högutbildade utomeuropeiska invandrare nämndes som människor med högt kulturellt 

kapital, men som på grund av svårigheter att få kvalificerat arbete i Sverige inte har 

tillgång till ett högt ekonomiskt kapital. Han frågade sig;  

”Och var kategoriserar man den irakiske läkaren som städar, som ändock har en 
jäkligt lång utbildning?” 

 

Under observationen på den Socialdemokratiska studentföreningen fördes en 

diskussion kring klassbegreppet. En osäkerhet om vad som egentligen borde räknas 

som arbetarklass framgick tydligt. Frågan om begreppet över huvud taget skulle 

användas längre diskuterades också. Man enades dock om att arbetarklassen idag inte 

enbart präglas av tung basindustri utan att även kontorsarbete av olika slag kan räknas 

in i arbetarklassen. En av mötesdeltagarna gav uttryck för ett marxistiskt perspektiv på 

begreppet och argumenterade för att klassposition hade med makt över produktionen 

att göra. Ytterligare en fråga som ställdes var om akademiker kunde kalla sig 

arbetarklass. På den frågan fördes diskussionen kring att det snarare handlade om vilka 

värderingar man har och med vilka samhällsgrupper man solidariserar sig. Liknande 

resonemang känns även igen från intervjun med Elisabeth som menar att;  

”Det finns människor som är födda i den makthavande klassen som av humanitära 
skäl solidariserar sig med den andra klassen, deltar fullt ut i kampen för att dom 
människorna ska få lika villkor.” 

 

Elisabeth ser inte någon nödvändighet i att etikettera många olika nivåer i ett system 

av samhällsklasser. Hon ger uttryck för att namnet på själva klassen inte är det 

väsentliga. Det viktiga är enligt henne att förstå att det finns en skiljelinje mellan två 

olika klasser i samhället. De som köper arbetskraft har ett intresse av att göra det så 

billigt som möjligt och de som säljer sin arbetskraft har ett intresse i att göra det så dyrt 

som möjligt.  Dessa två klasser har oförenliga intressen och det är däri själva 

klasskonflikten ligger. Detta förhållningssätt kan liknas vid ett marxistiskt resonemang 

om samhällets två huvudklasser, bourgeoisien och proletariatet, där den ena gruppen 

köper arbetskraft för att ackumulera kapitalet och den andra gruppen tvingas sälja sin 

arbetskraft för att överleva.81 Genomgående för diskussionerna kring huruvida 

                                       
81 Månson, Per, (2000), Båten i parken, introduktion till samhällsstudier: Stockholm: s. 107 
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arbetarklassen finns idag eller inte var dock att den fortfarande existerar i hög grad 

men är mer komplex och inte lika lätt att ”känna igen” på ytan som tidigare.  

Livsvillkor, identitet, klass � Kopplade till varandra? 
Att begreppen livsvillkor och klass står i tät relation till varandra kan ses som en 

självklarhet. De ekonomiska tillgångarna, de sociala miljöer man rör sig i, utbildning 

och flera andra faktorer som kan räknas in i klassbegreppet har ett tydligt samband 

med vilka förutsättningar man har att få ut det som önskas av livet, alltså med 

människans livsvillkor.  

   Att se kopplingen mellan klass och identitet är emellertid inte lika självklart eller 

enkelt. Begreppet identitet används ibland med en självklar innebörd, men begreppet i 

sig är varken självklart eller enkelt att förklara. Identitet kan förstås på olika sätt 

beroende på ur vilket teoretiskt perspektiv man studerar begreppet.82 Då denna studie 

inte har som syfte att utröna hur den mänskliga identiteten egentligen gestaltar sig 

nöjer jag mig med att konstatera att det är ett mångfacceterat fenomen med många 

olika innebörder83. Vad jag däremot anser nödvändigt för denna studie är att särskilja 

individuell identitet och kollektiv identitet. Individuell identitet avser en specifik person 

i en given situation. För att erhålla en kollektiv identitet krävs att en grupp människor 

delar, eller upplever sig dela liknande egenskaper, kvaliteter eller tillhörighet till 

något.84 Frågor som blir intressanta för denna studie är då om det existerar någon form 

av kollektiv identitet grundad på klasstillhörighet, eller om individens klasstillhörighet 

lämnar avtryck i den personliga identiteten. Stier menar att klassidentiteten blir starkare 

om man lever i ett samhälle där skillnaderna mellan klasserna är stora och påtagliga. 

Han menar vidare att även om klassamhället idag är mindre tydligt så finns 

klasstillhörigheten kvar som en väsentlig komponent i individens totalidentitet. 

Klassidentiteten påverkar människans världsåskådning och vilka möjligheter individen 

upplever sig ha att påverka sin livssituation.85 I detta sammanhang blir det också viktigt 

att skilja på faktisk, eller objektiv klasstillhörighet och upplevd eller subjektiv 

klasstillhörighet. Den senare av de två blir identitetstypen som klassidentiteten utgår 

ifrån. I en undersökning från år 2000 identifierade sig 32 % av de tillfrågade med 

arbetarklassen. Även om arbetarklassidentiteten har minskat stadigt sedan 1950-talet 

och framåt86 är det fortfarande en betydande del av befolkningen som identifierar sig 

med arbetarklassen.  

   Bland mina informanter skiljer sig synen på klassidentitet åt på vissa områden. 

Någon nämner det framväxande tjänstemannasamhället som en faktor vilken eventuellt 

minskar klassidentiteten. I en intervju med Ralf diskuterades hans personliga 

klassidentitet mer ingående än med de övriga informanterna. Ralf, som har en 
                                       
82 Stier, Jonas (2003), Identitet, människans gåtfulla porträtt: Lund: s. 11-21 
83 För en utförligare diskussion kring identitetsbegreppet, se inledning till antologin. 
84 Stier: 2003: s. 18f 
85 Ibid. s. 72f 
86 Karlsson, Lena (2005) Klasstillhörighetens subjektiva dimensioner: Umeå: s. 62f 
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yrkesbakgrund som snickare och har haft diverse praktiska och fysiska sommarjobb 

redan från unga år, upplever känslor av stolthet och gemenskap som är kopplade till 

hans subjektiva klasstillhörighet. Han talar om framsteg som arbetarklassen gjort under 

historien och säger att;  

”Jag är väldigt stolt över arbetarklassen och dess utveckling och vad vi har gjort i 
samhället och våran samhörighet som jag kan känna.” 

 

När jag frågar en informant, som inte tror att människor idag identifierar sig med sin 

klasstillhörighet i särskilt stor utsträckning, vad han tror det beror på blir svaret; 

”Jag tror att det är bevis på att vi till en viss del har lyckats med det samhället som vi 
har hållit på att bygga.” 

  

Han menar då på att levnadsstandarden och arbetsvillkoren för arbetarklassen har 

blivit så pass bra så att man har byggt bort känslan av att tillhöra en klass. Skillnaderna 

mellan klasserna skulle idag vara mindre tydliga vilket också bidrar till att minska 

känslan av en klasstillhörighet. Samma informant förde ett resonemang kring hur en 

individs objektiva klasstillhörighet påverkar olika situationer i livet. Han menar på att 

människor från lägre samhällsklasser har svårare att ”ta för sig” i relation till bland 

annat skola och myndigheter. En icke utbildad eller lågutbildad förälder hamnar per 

automatik i något slags underläge gentemot exempelvis rektorn på sitt barns skola. 

Detta påverkar förälderns hållning gentemot rektorn och får som följd att rektorns 

synpunkter angående barnets skolgång lättare accepteras. Han hävdar att en förälder 

som har ett yrke med lika hög, eller högre status som rektorn lättare ifrågasätter 

dennes auktoritet och på så sätt har större möjligheter att påverka sitt barns skolgång i 

önskad riktning. Denna problematik antas av informanten bottna i hur man identifierar 

sig själv i relation till andra människor i omgivningen. Liknande tankegångar om hur 

man ser på sig själv i relation till andra har hörts från fler informanter vilket följande 

citat tydligt visar; 

”Om man kommer in i ett rum...om man förväntar sig uppmärksamhet från andra 
eller om man går in och sätter sig på en stol för att inte störa, det har med makt att 
göra.” 

 

Denna skillnad i förhållningssätt menar informanten att man redan som barn 

socialiseras in i vilket resulterar i någon sorts klasskultur där vissa förväntar sig att stå i 

centrum, och att bli lyssnade på medan andra får lära sig att inte ta så stor plats och att 

inte störa. 

   Att välutbildade människor besitter kunskap om vilka kanaler man kan använda sig 

av för att skapa önskvärda förändringar i samhället diskuteras också. Som exempel 

nämns hur den lokala dagstidningen då och då publicerar artiklar och insändare om 
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bagatellartade problem ifrån områden som till största delen bebos av människor ifrån 

de högre samhällsklasserna. 

Slutdiskussion 
I den avslutande diskussionen ska det empiriska materialet knytas ihop med 

frågeställningarna och resultatet diskuteras. Vidare vill jag, med hjälp av relevant 

litteratur inom området, argumentera för min ståndpunkt i den pågående debatten om 

huruvida det går att rättfärdiga användandet av klassbegreppet i en aktuell 

samhällsanalys. Jag vill även förmedla en bild av nya, intressanta frågor som väckts 

under arbetet med denna studie.  

Arbetarrörelsen syn på sig själv 
Den första frågeställningen som berör arbetarrörelsens självbild är den kategori som 

berörts minst i resultatet av denna studie. Detta innebär dock inte på något vis att 

ämnet inte diskuterades vid intervjutillfällena eller att empiriskt material i frågan 

saknas. Den fick i det slutgiltiga arbetet minskat utrymme till förmån för andra, enligt 

mig, relevantare frågeställningar med tydligare koppling till begreppen livsvillkor och 

identitet som utgör en grund i hela denna antologi. Därför har jag valt att ge denna 

frågeställning något större utrymme än övriga i denna diskussion. Generellt kan man 

säga att informanterna upplever viss oro inför rörelsens framtid. De lockar helt enkelt 

inte tillräckligt många unga till sina organisationer. Detta förklaras på en rad olika vis. 

Bland annat så nämns konkurrens från fler och fler andra sociala rörelser och 

organisationer. Att många unga lockas av enfrågeorganisationer, då dessa antas ha ett 

tydligare budskap och tar ställning i en fråga som tilltalar just den berörda individen 

nämns som en förklaring till minskat intresse för den traditionella arbetarrörelsen. 

Genomgående är en tro på att de politiskt intresserade ungdomarna inte är färre idag 

än tidigare, men att de hittar nya vägar att engagera sig på.  

   Man ser även att många företag, organisationer och rörelser som tidigare varit nära 

förknippade med arbetarrörelsen idag har distanserat sig alltmer och inte längre ses 

som en självklar del av denna rörelse. En förekommande förklaring till detta är att 

”arbetarna idag” inte står i beroendeställning till sin arbetsgivare på ett lika 

genomgående och tydligt vis som tidigare. Det är inte längre så att du hyr bostad, 

köper mat och lånar pengar av din arbetsgivare. När arbetaren stod i sådan 

genomgripande beroendeställning till sin arbetsgivare såg man behovet och 

nödvändigheten att skapa egna KF, riksbyggen, sparbanken, Folksam och liknande. I 

takt med att förhållandena i samhället ändrats har även dessa företags koppling till 

arbetarrörelsen blivit mindre märkbar. Det som utgör kärnan i dagens arbetarrörelse 

anses av de flesta vara LO-facken, Socialdemokraterna och ABF. 
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Synen på klassbegreppets relevans  
Här går åsikterna isär på vissa punkter bland informanterna. Alla är rörande överens 

om att klass är relevant som en förklaringsmodell på vissa samhälleliga frågor. Somliga 

vill se klass som en komponent bredvid kön och etnicitet som förklarar vissa 

strukturella ojämlikheter i samhället. En av informanterna har en högst 

problematiserande inställning kring svårigheterna med att dela in människor i olika 

klasser. I dessa sammanhang nämns arbetslösa, högutbildade människor vilka anses ha 

ett stort kulturellt och socialt kapital men inte en gynnsam ekonomisk situation.87 Hos 

åtminstone två av informanterna kan en mer Marxistiskt influerad hållning skönjas. För 

dessa ligger det fundamentala i individens klasstillhörighet i förhållandet till 

produktionsapparaten. Man anser kort och gott att det stora flertalet av alla 

lönearbetare bör räknas som arbetarklass då de inte har särskilt stort inflytande över 

sin varken sin arbetsdag eller sin arbetssituation i stort. Vissa lever av att köpa 

arbetskraft som producerar ett mervärde för arbetsköparen och andra av att sälja sin 

egen arbetskraft88 och det är där någonstans man bör dra en klassgräns.  Det berättas 

även om grupperingar inom rörelsen som anses mer traditionella och ser klassfrågan 

som förklaring till i stort sett alla orättvisor.  

Synen på klasstillhörighetens inverkan på människors livsvillkor 
och identitet 
Även inom denna fråga är man överens på många plan. Samtliga informanter anser att 

människans livsvillkor i hög grad står i relation till dennes klasstillhörighet. Vilket 

inflytande man har i samhället och vilka möjligheter man har att förverkliga vissa mål i 

livet anses till viss grad begränsas, eller främjas av klasstillhörighet. Frågan om hur 

relationen mellan identitet och klasstillhörighet ser ut får mer differentierade svar. En 

informant vill dela in arbetarklassen i två grupper. En del som känner sig stolta över 

sin klassbakgrund och då gärna identifierar sig med sin klasstillhörighet. En annan del 

antas på något vis skämmas över den klass man befinner sig i och vill genom vissa 

strategier försöka dölja sin klasstillhörighet. Den senare kategorin identifierar sig av 

förklarliga skäl inte så starkt med sin objektiva klasstillhörighet. Därmed inte sagt att de 

inte har någon klassidentitet alls då de möjligtvis, ur ett subjektivt perspektiv 

identifierar sig med någon annan samhällsklass än den de i objektiv mening tillhör. 

                                       
87 Bourdieu använder begreppen socialt och kulturellt kapital i sina försök att förklara klassamhällets 
reproduktion. I korthet består det sociala kapitalet av summan av en människas sociala kontakter. Det 
kulturella kapitalet kan mycket förenklat förklaras som de tillgångar en människa besitter genom till 
exempel utbildning och behärkandet av kulturens många aspekter samt behärskandet av de 
symbolvärden som i ett specifikt samhälle förknippas med makt och inflytande. Läs mer om detta i 
Carle, Jan, (1995) Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion: I: Månson: 2000: s.408  
88 Jämför med ett ortodoxt marxistiskt perspektiv vilket förklaras närmare under rubriken Klassteorier och 
tidigare forskning i detta kapitel. 
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Har klassbegreppet någon relevans i en aktuell samhällsanalys 
Klassperspektivets relevans som förklaringsmodell för strukturella ojämlikheter i 

samhället är en ständigt pågående debatt inom vissa kretsar. Somliga hävdar att 

begreppet tappat sin teoretiska validitet och sin rättfärdighet som förklaringsmodell i 

det postmoderna, individualiserade samhället av idag. Å andra sidan finns det dem 

som hävdar att klassanalysen går en lovande framtid till mötes. En svensk studie från år 

2000 visar att fler och fler människor är mobila i klassystemet och slutar i en annan 

samhällsklass än sina föräldrar. Klassmixade giftermål blir även vanligare. Och de 

sociala klasserna blir mindre och mindre homogena i många avseenden. Trots detta så 

existerar det en ihärdig klasshierarki. Dessa faktorer gör inte att klassbegreppet förlorar 

sin relevans. Snarare gör det klassanalysen lite mer problematisk och mindre tydlig. 89 

Att begreppet ”underklass” har börjat användas för de som kallas ”nyfattiga” och står 

utanför det etablerade samhället90 kan möjligtvis minska den politiska laddningen som 

ordet ”arbetarklass” har, men det gör inte klassperspektivet överflödigt i 

samhällsanalysen. Klassamhället må ändra utseende och benämningarna på olika 

grupperingar inom samhället kan skifta över tid. Dock har klyftorna och 

ojämlikheterna baserade på klasstillhörighet inte försvunnit från samhället. Sverige och 

Storbritannien tillhör de länder i Europa där de ekonomiska klyftorna är som störst och 

utvecklingen av sociala skillnader är ökande.91 Så länge det finns ett mönster av social 

ojämlikhet i samhället och en social struktur innehållande maktmönster, skillnader i 

arbetsförhållanden, hälsoskillnader och skillnader i ekonomiska förutsättningar med 

mera som, helt eller delvis, baseras på klasstillhörighet är det, enligt min mening, en 

nödvändighet att använda sig av ett klassperspektiv när man studerar dessa 

ojämlikheter.   

Framtida fördjupningar 
 Under fältarbetets gång väcktes en hel del intressanta frågeställningar som inte denna 

studie fördjupat sig i. Här vill jag redovisa tre teman som jag finner viktiga och 

intressanta att studera i framtiden.  

   Klassbegreppet har ett förklaringsvärde inom samhällsvetenskaplig forskning, det har 

även en politisk betydelse och mening. Att fördjupa sig i hur dessa två står i relation 

till varandra och om de har olika innebörd inom respektive fält vore av stort intresse. 

   Att klassamhället blivit mindre påtagligt och synligt i delar av västvärlden under 

1900-talet må vara en sanning. En fråga som väckts är hur man skulle kunna se klass i 

                                       
89 Bihagen, Erik & Halleröd, Björn (2000), The crucial aspects of class; an empirical assessment of the 
relevance of class analysis with Swedish data covering the late twentieth century i Bihagen, E, (2000) The 
significance of class, studies of class inequalities, consumption and social circulation in contemporary 
Sweden: Umeå: s. 307 
90 Bauman ger en utförlig förklaring till begreppet ”underklass” och dess användning i boken Bauman, 
Zygmunt, (1998) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen: Göteborg: s. 97 - 107 
91 Sernhede, Ove, (2002) Alienation is my nation, hiphop och unga mäns utanförskap i det nya Sverige: 
Stockholm: s. 29 
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ett globalt perspektiv. Ser man likheter med ett tidigare europeiskt klassamhälle och de 

ojämlikheter som råder på det globala planet idag? Finns den ”nya arbetarklassen” i de 

delar av världen där mycket av varuproduktionen sker i dagsläget? 

   Den tredje intressanta frågan som väcktes under arbetets gång var om man kunde 

göra en liknande studie som denna fast med representanter från de ”övre 

samhällsklasserna” som informanter. En tänkbar frågeställning skulle kunna lyda; 

”Hur ser arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv på klassbegreppet och dess 

relevans i dagens samhälle?”  
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�Men hallå vi går ju ändå på gymnasiet� � en studie om 
några ungdomars tankar om framtiden och upplevelser av 

gymnasieskolan 
Katarina Diehl 

 

Inledning och bakgrund 
Detta arbete skrevs i en tid där den avgående regeringen förespråkade att 50 procent 

av den unga befolkningen i Sverige skulle börja läsa på högskola eller universitet 

innan de fyllt 25 år.92 Det skrevs i en tid då den nuvarande regeringen vann valet med 

ett manifest som förespråkade en uppdelning av studieförberedande och 

yrkesförberedande program, där de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan 

inte ska innehålla de kärnämnen som behövs för grundläggande 

högskolebehörighet.93Arbetet skrevs i ett samhälle där alltfler unga med 

arbetarbakgrund söker till universitetet men där ungdomar med förälder från högre 

tjänstemannabakgrund är en tre gånger så stor grupp.94 

   Detta arbete handlar om några av alla de ungdomar som är föremålet för de 

politiska besluten, som är siffrorna i statistiken. Det empiriska underlaget kommer från 

mitt fältarbete i en gymnasieskola, där jag under en dryg veckas tid följt två klasser 

som läste Barn och Fritids- programmet respektive Natur och Samhälls- programmet.  

Det utgår från hur några elever från dessa klasser beskriver just sin situation, deras 

identitetsskapande och funderingar över framtiden 

Systemskifte i skolan  
I litteratur som behandlar gymnasieskolan är diskussionen kring den alltmer 

individcentrerade skolan ständigt central, där brytpunkten tycks vara skolans 

systemskifte i slutet av 1980-talet.95 I anpassningen till det nya kunskapssamhället 

skulle skolan gå från regelstyrd till målstyrd, de privata skolornas skulle ges mer 

konkurrenskraft och där elevens egna möjligheter till inhämtande av kunskap var 

betydande. Elevens valmöjlighet skulle stå i fokus men gemenskap och samarbete var 

även de slagord.96 

                                       
92  Föreläsning: Johansson, Kerstin (060131) Ungdom och arbete – en fråga om klass, genus, kultur och 
politik: Linköpings Universitet: Campus Norrköping 
93 http://www.maktskifte06.se/fileadmin/Upload/pdf/Valmanifest_2006.pdf  Besökt: 060309: s. 17 
94Salonen, Tapio (2003) Ungas ekonomi och etablering. En studie om förändrade villkor från 1970-talet 
till 2000-talets inledning. Ungdomsstyrelsens skrifter: 9: s. 21f 
95 Läs mer i: ’Klass/redaktör Daniel Olsson (2001): Krut: Kritisk utbildningstidskrift: Stockholm: nr 1, 
Frykman, Jonas (1998) Ljusnande framtid! : Lund samt Bunar,Nihad & Trondman, Mats (red.) (2001) 
Varken ung eller vuxen: Stockholm 
96 Skolverket (2000) Reformeringen av gymnasieskolan – en sammanfattande analys. Kan laddas ner 
från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=639 Besökt: 070420 
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   Ett flertal kritiska röster har höjts mot skolans individcentrering, då de menar att 

förändringen inneburit att kunskapen privatiseras. Sociala förutsättningar negligeras 

och individuella förklaringar för över ansvaret för eventuella misslyckanden på 

individen istället för på skolan eller samhället.97 Skolan beskrivs som en marknad där 

var och en utifrån sin ambition själv kan få välja och ta ansvar för sin egen utbildning 

vilket gynnar de studiemotiverade menar Frykman. När skolan mer är ett rum för 

personlig utveckling är elevens erfarenheter hemifrån mycket viktigare än vad han 

eller hon egentligen presterar. Vissa elevers bakgrund och resurser i form av 

föräldraengagemang och deras erfarenhet av akademiska studier, underlättar för dessa 

elevers framsteg i skolan. Den kritiska fråga han ställer är varför skolan inte längre 

skapar social mobilitet. 98 Likaså menar Mats Trondman och Nihad Bunar att samhällets 

utveckling från 90 – talet försämrat livsvillkoren främst för ungdomarna från 

arbetarklassen, där den ena vägens logik – utbildningens och medelklassens väg i 

bättre utsträckning svarar emot tidens möjlighetsstrukturer och förväntningar.99  

   Med regeringsskiftet har förändringar gjorts kring upplägget för gymnasieskolan, en 

del av dem beskrivna i min inledning, vilket givetvis har betydelse för en diskussion 

som berör skolväsendet. Dessa förändringar är dock så pass nya att deras eventuella 

konsekvenser och resultat ännu inte blivit ordentligt studerade. Därför har jag valt att i 

min bakgrund utgå från skolans systemskifte i slutet av 1980 – talet och den forskning 

och diskussion som den processen medförde.  

Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att beskriva några ungdomars upplevelser av gymnasieskolan, deras tankar 

om framtiden och hur det står i relation till deras identitetsskapande och livsvillkor. 

Mina frågeställningar blir därmed: 

• Vilken betydelse har gymnasiet, som avgränsat tid- och rum och social kontext, 

för individens identitetsskapande? 

• Vad beskriver eleverna vara viktigt och värdefullt att tänka på när de planerar 

för sin framtid? 

• Vilka möjligheter eller begränsningar upplevs när individen talar om sina 

framtida planer och önskningar? 

• Vilken innebörd har individens erfarenheter och uppfattning om sig själv när 

hon planerar för framtida studier och arbete? 

                                       
97 Contreras, Fransisco (2001) ’Skapandet av den starkes skola. Systemskifte – individcentrering – 
valfrihet.’ I: Krut: Kritisk Utbildningstidskrift: Stockholm: nr 1: s. 6ff 
98 Frykman: 2001: s. 27 - 181 
99 Bunar, Nihad & Trondman, Mats (red.) (2001) Varken ung eller vuxen: Stockholm: s. 181 
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Metod 

Observationer & Intervjuer 
En grundläggande aspekt när jag resonerat kring min metod för att inhämta empiriskt 

material har varit vilken typ av information jag behöver för att kunna besvara mina 

frågeställningar.100 Där observationerna gav mig information om den sociala praktiken 

på skolan gav mig intervjuerna möjlighet att ta del av informanternas beskrivningar av 

just deras livsvärld, deras drömmar, farhågor och förhoppningar101 Dock har praktisk 

tillgänglighet och en ökad möjlighet till förankring på fältet även det varit avgörande 

faktorer. 

     Under mitt fältarbete blandades de ostrukturerade icke-deltagande observationerna 

med de ostrukturerade deltagande.102 Jag har skiftat mellan att vara engagerad i den 

sociala miljön och pratat med både elever och lärare, till att vara passiv och enbart 

iaktta och lyssna vid lektioner, presentationer och möten. Jag har kontinuerligt arbetat 

med fältanteckningar men av praktiska skäl har dessa, vid de tillfällen jag varit mer 

aktiv, ofta skrivits ned i efterhand.103 En forskarens ständiga innehav av 

anteckningsblock och penna kan verka hämmande i det att människor ständigt är 

medvetna om att de blir observerade.104 Jag har dock valt detta tillvägagångssätt ändå, 

då jag ansett det etiskt viktigt att påminna fältet om min roll som forskare.105 

Observationer 
Mina observationer har alla haft skilda syften men också skilda funktioner. Den första 

observationen tog plats under ett elevstyrelsemöte på skolan och fungerade främst som 

en första förankring på fältet men gav mig även möjlighet att knyta vissa kontakter 

med eleverna.     

    Tidigt under mitt fältarbete besökte jag även en Öppet Hus- dag där 

gymnasieskolan presenterade skolan och dess utbildningar för presumtiva nya elever 

från högstadiet. Häri låg mitt intresse i skolans presentation, vad som framhävdes, vad 

som var önskvärt och behövligt att berätta. Dessa värderingar om vad som anses som 

just önskvärt att berätta ser jag som skapade i relation till det samhälle i vilket skolan 

existerar. 106 

   Den dryga vecka jag spenderade på skolan i de respektive klasserna var ett sätt för 

mig att komma närmare mina informanter, för att därigenom skapa ett ökat förtroende 

                                       
100 Öhlander, Magnus (1999) ’Deltagande observation’ I: Kaijser, Lars & Öhlander Magnus (red.) 
Etnologiskt fältarbete: Lund: s. 79 
101 Jämför liknande diskussion kring vilken typ av kunskap intervjuer respektive observationer kan ge i 
Fägerborg, Eva ’Intervjuer’ (1999) I: Kaijser, & Öhlander  (red.): s. 61 samt 75f, samt i Kvale, Steinar 
(1997) Den kvalitativa forskningsintervjun: Lund: s. 34ff 
102 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder: Malmö: s. 176 
103 Öhlander, Magnus (1999) ’Deltagande observation’ I: Kaijser & Öhlander (red.): s. 82 
104 Bryman: 2004: s. 293 
105 Öhlander, Magnus (1999) ’Deltagande observation’ I: Kaijser & Öhlander (red.): s. 83 
106 Se vidare diskussion under teoretisk avgränsning och tidigare forskning. 
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för mig inför intervjuerna. Tiden i skolan gav mig även möjlighet att skaffa mig en 

bättre överblick i deras vardag på skolan varpå denna information resulterade i vissa 

förändringar av min intervjuguide107, men fungerar även som en, för mig viktig, kontext 

till varje informants intervju. Tiden på gymnasieskolan gav mig även en värdefull 

inblick i den sociala vardagen på skolan, där elevernas samspel med varandra och 

lärarna stod i fokus. 

Intervjuer 
Vid sidan av mina observationer har jag även genomfört fyra semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer på cirka en timme styck.108 Upplägget för kvalitativa intervjuer 

beror ofta på forskarens egna kunskapsmål.109 Jag jobbade utifrån en intervjuguide som 

bestod av skilda teman som jag ville beröra då Mitt mål var att få informanterna att tala 

så fritt som möjligt om deras situation och deras tankar om framtiden. 110 Jag använde 

mig dock av vissa återkommande frågor för att i viss mån kunna jämföra de skilda 

svaren. 111. En fråga såsom ”kan du berätta om hur du tänkte när du sökte till 

gymnasiet” återkom i alla intervjuer. Genom att jag på detta sätt sökte undvika att styra 

informanternas svar, kunde jag få en uppfattning om hur deras första associationer 

gick. Vad uppfattade informanten som viktigt och betydelsefullt för just dem och 

kunde detta knytas till hur samhället är strukturerat? 

   Dessa intervjuer kommer dock inte att behandlas okritiskt. Jag ser, likt Kaijser & 

Öhlander, att intervjusituationen är en möjlighet för en individ att presentera sig själv.112 

Vad informanten vill presentera, vad denne anser sig förväntas berätta eller förtiga 

påverkar resultatet av intervjun.113 Jag har vid min analys av intervjuerna lagt vikt vid att 

se resultatet som präglat av den kontext i vilken de utförts, samt i enlighet med mitt 

syfte där deras position som gymnasieelever varit central. Dessa kommer dock inte att 

behandlas som generell information utan är givetvis knutna till individens personliga 

egenskaper och förutsättningar. 

   Jag valde att genomföra intervjuerna i samband med informanternas och även min 

vistelse i skolan. På så sätt hoppades jag bibehålla den nära relation vi utvecklat samt 

praktiskt underlätta situationen för dem. En intervju påverkas givetvis av på vilken 

plats och i vilket sammanhang den hålls. Det är därigenom möjligt att, då intervjuerna 

hölls på skolan, valet av plats kan ha förstärkt deras presentation av dem själva som 

just elever. Men för att kunna skapa tillträde till deras fritid utanför skolan hade det 

                                       
107 Se vidare beskrivning av vad en intervjuguide innefattar under: intervjuer  
108 Se vidare beskrivning av vad en kvalitativ intervju innebär: under intervjuer i den gemensamma 
metoddelen. Alternativt i Bryman: 2001: s. 301ff 
109 Fägerborg, Eva (1999)’Intervjuer’ I: Kaijser & Öhlander: s. 62 
110 Kvale: 1997: s. 121 
111 Bryman: 2004: s. 304 
112 Fägerborg, Eva (1999)’Intervjuer’ I: Kaijser & Öhlander: s. 60ff 
113 Ehn, Billy (1992) ’Livet som intervjukonstruktion’ I: Tigerstedt, Christoffer, Roos, J.P. & Vilkko, Anni  
(red.) Självbiogrfai, kultur, liv: Eslöv: s. 206 - 211 
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krävts ytterligare tid tillsammans med dem i fält. Jag har vid varje tillfälle spelat in och 

senare transkriberat intervjuerna. 114  

Grundad Teori 
För mig gav arbetet med grundad teori möjligheten att frångå mina personliga 

föreställningar och i viss mån även fördomar genom att arbeta relativt förutsättningslöst 

utifrån det empiriska underlaget.115 Under arbetet med den öppna kodningen ställde 

jag först av allt väldigt grundläggande frågor till mitt material. Vem är aktören? Var 

utspelar sig detta?  Hur beskrivs/gestaltar sig detta fenomen? Detta för att få en 

övergripande men ändå genomarbetad bild av mitt material och vad det kunde ge mig. 

Jag arbetade vidare med att skapa en viss distans till materialet genom att fråga mig 

hur det hade sett ut om det var tvärtom. Vad hade hänt om aktörerna, den rumsliga 

placeringen eller den sociala kontexten hade varit en helt annan? Genom att på detta 

sätt ifrågasätta mitt material kunde jag skapa en större analytisk distans till mitt 

material. 116  

   Jag har, i enlighet med vad Guvå & Hylander förespråkar, försökt att fokusera på 

sociala skeenden och mönster istället för individer. Med fokus på processer har det till 

en början känts som att det varit lätt att tappa bort den sociala kontexten, men vid 

arbetet med de färdiga kategorierna har jag kunnat återknyta till individen som 

delaktig i och aktör i vissa kontextberoende sociala fenomenen. Ett huvuddrag inom 

Grundad Teori är att finna en teoretisk mättnad i sitt material och sina kategorier. 117 

Detta har med en begränsad tidsram varit svårt och resultatet har blivit att jag använt 

mig av de kärnkategorier jag ansett vara mättade.  

    I min analysdel kommer jag att redovisa de kärnkategorier som framkommit under 

mitt arbete med Grundad teori. Dessa kärnkategorier består i sin tur av ett flertal 

underkategorier som jag samlat under en övergripande rubrik.118 Jag har valt att 

sammanställa dem på grund av uppfattningen att det för mina informanter är 

sammanlänkade viktiga frågor. Vidare anser jag att de tillsammans belyser signifikanta 

processer och fenomen som framkommit i mitt material. 

Urval samt beskrivning av fält och informanter 
Jag har jobbat med en urvalsram119 som från början bestod av alla elever på det 

gymnasiet där jag gjort mitt fältarbete. Vidare var det mer av ett bekvämlighets- eller 

                                       
114 Se vidare beskrivning av inspelning och transkribering av intervjuer under intervjuer i den 
gemensamma metoddelen. 
115 Svenning, Conny (1997) Metodboken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: 
Eslöv s. 57 
116 Se vidare beskrivning av hur en öppen kodning kan gå till under Grundad teori i den gemensamma 
metoddelen. 
117 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid (2003) Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv: 
Stockholm: s. 35 
118 Bryman: 2004: s.  376 
119 Ibid: s. 313 
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tillfällighetsurval som låg till grund för mitt val av informanter.120 Jag har intervjuat fyra 

elever, varav enbart en kille och jag är medveten om att en mer heterogen grupp av 

informanter hade varit önskvärt då både kön och etnicitet kan vara betydande faktorer 

i valet av utbildning och framtida yrke.121 Därigenom kan inte mitt urval ses som 

representativt, men frågan om representativitet har inte varit avgörande då målet med 

intervjuerna varit att göra en ingående analys av individens specifika tankar och 

funderingar.122  

     Jag har gjort mitt fältarbete på en relativt liten gymnasieskola med sju olika 

program. Jag hade tidigt en önskan om att få ta del av två skilda program med 

praktisk- respektive teoretisk inriktning. Valet av natur och 

samhällsvetenskapsutbildningen respektive barn & fritidsutbildningen grundade sig 

främst i det att jag tidigt under fältarbetet etablerade kontakt med några elever från de 

respektive programmen. Jag har i denna studie valt att skriva ut utbildningarnas namn 

trots den etiska aspekten jag har diskuterat tidigare.123 Detta val grundar sig i önskan att 

bibehålla närheten till den specifika kontext som ett visst program innebär men även 

för att jag i min bearbetning av det empiriska materialet insett hur 

programtillhörigheten ständigt är central.  

     Då en skola räknas som en sluten, icke-offentlig miljö var det viktigt för mig att 

tidigt få tillträdelse till fältet.124 Genom att få ett godkännande av rektorn, den så 

kallade grindvakten125 var vägen till viss del öppen men jag fick kontinuerligt inhämta 

samtycke från både lärare och elever. 

   Mina informanter kom jag i kontakt med under mina första observationstillfällen i 

skolan, några via deras medverkan vid ett elevstyrelsemöte och några genom deras 

medverkan under Öppet Hus – dagen.126 Gemensamt för dem alla är att de på något 

sätt varit engagerade i skolarbete utöver ordinarie lektionstid. Alla namn i studien är 

fingerade, det vill säga att det inte är informanternas riktiga namn som används. 

• Jonas läser på NS - natur och samhällsvetenskapsutbildningen. Han har i många 

sätt fungerat som en nyckelinformant och hjälpt mig i kontakten med andra 

elever på hans utbildning vilket avsevärt underlättade för mitt inträde på fältet 

som utgjorde hans klass.127 Han bor med sin pappa som jobbar ”högt uppe” i ett 

energiföretag, en position som han enligt Jonas jobbat sig upp till. Hans 

mamma bor i en annan stad och jobbar som personlig assistent. 

                                       
120 Läs mer om bekvämlighetsurval i Bryman: 2004: s. 313  
121 Bunar & Trondman: 2001: s. 36f 
122 Bryman: 2004: 313 
123 Se vidare beskrivning under etik. 
124 Bryman: 2004: s. 278 
125 Ibid: s. 182 
126 För att bibehålla informanternas anonymitet har jag valt att inte skriva ut vem som medverkade vid 
elevstyrelsemötet respektive under Öppet Hus – dagen. 
127 Bryman: 2004: s. 285 
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• Anna studerar på BF - Barn och Fritidsprogrammet. Hon bor med båda sina 

föräldrar, hennes pappa är chef för ett äldreboende och hennes mamma jobbar 

som språkkonsult och är involverad i ett flertal olika projekt för tillfället. 

• Kajsa studerar i samma klass som Jonas, på natur och samhällsutbildningen, och 

det var genom Jonas som jag kom i kontakt med henne. Kajsas föräldrar har 

båda studerat på universitetet och jobbar nu båda två som socionomer.  

• Viveka studerar på Barn och Fritids- programmet i samma klass som Anna. 

Hennes pappa arbetar som murare och hennes mamma jobbar med 

marknadsföring. Exakt vad hennes mamma gör vet hon inte riktigt. 

Etik 
När det gäller de etiska frågorna har jag valt att följa Vetenskapsrådets krav på etiska 

riktlinjer gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.128 Vidare har jag 

insett att de förväntningar jag som forskare ställs inför på fältet och hur jag hanterar 

dem inte bara påverkar det empiriska materialet129 utan även är en etisk fråga.130 

Beroende på hur informanterna och de berörda aktörerna på fältet uppfattar mig kan 

detta påverka deras bild av mitt arbete och dess syfte. Ett exempel är det att jag tidigt 

fick lära mig ett förhållningssätt mot lärarna, där jag var tvungen att förtydliga att jag 

inte var där för att utvärdera deras arbete.     

   Jag upptäckte även tidigt under mitt fältarbete att det var en speciell situation att 

arbeta med ungdomar. En allmän riktlinje inom forskning med ungdomar och barn är 

att forskaren ska anpassa språket så att det inte uppstår en ojämn maktrelation.131 Under 

mitt första möte med fältet upplevde jag just detta, då jag kände att min roll som 

forskare och det språk jag använde steg över huvudet på mina informanter. Efter detta 

första möte valde jag därmed att omformulera min presentation så att jag på ett mer 

vardagligt, konkret och utförligt sätt kunde tydliggöra vad arbetet och deras 

medverkan i det innefattade, detta även för att kunna följa de etiska reglerna angående 

det informerade samtycket.132  

   En viktig etisk fråga för mig var att, med min tidigare bakgrund som student på ett 

samhällsvetenskapligt gymnasieprogram, att eleverna på barn och fritidsprogrammet 

inte skulle studeras utifrån det teoretiska programmet som norm.133  

                                       
128 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf Besökt 060302 Se vidare 
beskrivning av Vetenskapsrådets riktlinjer under etik i den gemensamma metoddelen 
129 Öhlander, Magnus (1999) ’Deltagande observation’ I: Kaijser & Öhlander (red.) s. 81 
130 Alver, Bente Gullveig & Øyen Ørjar, (1998) Etik och praktik i forskarens vardag: Lund: s. 64 
131 Föreläsning: Närvänen, Anna – Liisa (051012) Intervju: Linköpings Universitet: Campus Norrköping 
132 Se vidare beskrivning av informerat samtycke under etik i den gemensamma metoddelen 
133 Denna reflektion grundar sig i kritik som framförts mot Fanny Ambjörnssons studie av elever från 
Barn och Fritids- programmet samt det Samhällsvetenskapliga programmet. Hennes etnografi har 
kritiserats för att framställa eleverna på samhällsvetenskapliga programmet som norm utifrån vilka 
eleverna på Barn och Fritids- programmet definieras. Källa: Föreläsning: Bolander, Eva (051030) Könad 
socialisation i skola och TV: Linköpings Universitet: Campus Norrköping 
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   Jag har valt att inte nämna vilken stad skolan ligger i, vilken årskurs informanterna 

går i, inte heller har jag valt att närmare specificera deras medverkan i elevråd eller 

under Öppet Hus- dagen i skolan detta för att bibehålla informanternas anonymitet. 134 

Teoretiskt resonemang och tidigare forskning 
Som en utgångspunkt för mitt arbete vill jag referera till C Mills sociologiska vision   

”man kan varken förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man 
inte förstår dem bägge.” 135  

Därigenom vill jag likt Fanny Ambjörnsson inte se ungdomen som en kulturell frizon 

vilken inte samverkar med det övriga samhället.136 Istället vill jag beskriva 

gymnasieskolans funktion och utveckling som ståendes i relation till samhällets 

förändringar, där mina informanters sociala praktiker och förhållningssätt även de står i 

relation till de villkor och möjligheter som, samhället i allmänhet och skolan i 

synnerhet, erbjuder. 137 Det är dock viktigt att poängtera att jag inte ser eleverna som 

friställda från sin bakgrund, utan att jag ser individen som präglad av sina tidigare 

erfarenheter, vilket påverkar hennes hanterande av skilda situationer.138  

   I diskussionen kring klass och dess betydelse har jag valt att inte entydigt definiera 

klass då det skulle motverka antologins syfte, att diskutera klassbegreppets relevans 

och betydelse i dagens samhälle. 139 Dock har jag valt att se klass som ett perspektiv 

som belyser hur en viss ojämlikhet skapas och upprätthålls. 140 

   Ett genomgående tema i min uppsats är betydelsen av det moderna samhällets 

utveckling, där diskussioner som rör den ökande individualiseringen i samhället, 

stegringen av valmöjligheterna, och arbetets förändrade värde.141 

   Litteratur som behandlar ungdomar, studier och arbete är omfattande, men 

majoriteten av de böcker jag funnit och använt mig av är dock skrivna i slutet av 1990-

talet vilket begränsat studiens resultat. 142 Då både arbetsmarknaden och skolväsendet 

är i ständig förändring är jag medveten om att mer samtida litteratur hade varit 

betydelsefull för mitt arbete. 

                                       
134 För vidare diskussion kring anonymisering se under etik i den gemensamma metoddelen eller i 
Bryman: 2004: s. 445  
135 Bunar, Nihad & Trondman, Mats (2001) Varken ung eller vuxen: Stockholm: s. 125f 
136 Ambjörnsson: 2003: s.30 
137 Jämför liknande diskussion kring Giddens struktureringsteori i: Bunar & Trondman: 2001: s. 130-134 
138 Ibid: s. 135f 
139 Se vidare beskrivning av antologins syfte under inledning I den gemensamma delen. 
140 Ambjörnsson: 2003: s. 33 
141 Löfgren, Mikael & Molander, Anders (red.) (2005) Postmoderna tider: Stockholm: s. 346 – 349, 
Bauman, Zygmunt (1998) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen: Göteborg 
142 Se referenser. 
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Analys 

Gymnasiet för den förändrade individen och dess möjlighet att välja 
En av de första saker jag upptäckte när jag arbetade med mitt material, var att det 

framkom att någonting hade förändrats mellan högstadiet och gymnasiet. På Öppet 

Hus- dagen talade lärarna om eleverna på gymnasiet som en speciell grupp och att just 

denna grupp hade en sådan motivation för skolan. Även i diskussionen både under 

elevstyrelsemötet och i vardagen på skolan framhävdes en bild av hur den tidliga och 

rumsliga förflyttningen också hade öppnat upp nya möjligheter för individen att 

förändra sig. Förändringen beskrivs av informanterna som odelat positiv. Det första 

Viveca säger när jag frågar om hur det är att läsa på gymnasiet är att:  

   ”Det är inte alls som grundskolan. Det är mycket roligare.”  

 

Kajsa menar i sin tur att hon växt som människa när hon började på gymnasiet. Hon 

berättar hur hon då kunde släppa högstadiets gamla roller, hon fick en ny chans. Men 

det finns inte bara en möjlighet att förändras, det finns ett krav på det också. Eleven 

förväntas ha förändrat sig sedan högstadietiden. Att vara vuxen, mer seriös och 

ansvarstagande var en del av de epitet som de nu förväntades leva upp till.  

”Men hallå, vi går ju ändå på gymnasiet.” 

 

som Anna uttrycker det, när hon skämtar tillsammans med några andra elever på 

skolan.  På gymnasiet gäller det att fokusera på sin utbildning och sig själv. Jonas 

berättar under intervjun om vikten av att de som går på gymnasiet gör det för att skaffa 

sig en utbildning, det är det som man koncentrerar sig på menar han: 

 ”De där mobbartyperna, de som inte är intresserade av skolan, de går inte kvar 
längre.”  

 

En förväntad och önskvärd personlig förändring följs av att den tidsliga och rumsliga 

organisationen av vardagen i mångt och mycket bestäms efter individens egna 

önskemål.  Att själv konstruera sitt eget schema, att välja tid och plats för sitt eget 

arbete, efter sitt eget intresse, är konkreta men viktiga och positiva inslag i 

skolvardagen. Skolan som en marknad där eleverna i likhet som konsumenter kan 

välja kurser är ett genomgående tema hos flera av de forskare som intresserat sig för 

skolans utveckling.143 Med dessa möjligheter följer också ett ansvar. Eleverna ges ofta 

möjligheten att arbeta fritt under lektionen, de har en tidpunkt för när arbetet ska vara 

                                       
143 Furlong, Andy & Cartmel, Fred (1997) Young people and social change. Individualization and risk in 
late modernity: Buckingham: s. 12 - 19 
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klart och är man inte klar då har man ingenting på lektionen att göra som en lärare 

uttrycker det under en lektion på skolan.  

   Den fria tiden i skolan leder dock, enligt vad jag upplevde under min tid på skolan, 

att alltmer tid kan användas för den sociala samvaron på skolan. Eleverna pratar med 

varandra om vad de gjort i helgen, vad de sett på TV, läst i tidningen. De berättar det 

senaste skvallret och skämtar om sig själva och andra de känner. Även när man 

diskuterar upplägget av ett arbete, vem som ska göra vad, hur mycket man har läst i 

en bok så kan det på samma gång vara en möjlighet att utveckla eller bekräfta en 

relation. Att fråga en kompis om hjälp med ett arbete kan vara en möjlighet att flörta 

lite med någon som man är intresserad av. Att skämta om hur ett grupparbete 

utvecklar sig kan vara ett sätt att diskutera arbetets framfart, på samma gång som 

skämtet kan befästa individens plats i gruppen. Det faktiska skolarbetet ses av mig, 

som utomstående, som underprioriterat tiden som läggs på de sociala relationerna.  

   Gymnasieskolan kan således ses inte bara som en plats för lärande men även som 

en institution där handlingsmönster som betonar individens eget ansvarstagande 

normaliseras. Eleverna tycks förhålla sig till en bild av hur det är och hur det funkar på 

gymnasiet där kraven på en önskvärd attitydförändring visar hur det normala snabbt 

blir till det önskvärda.144 På samma gång skapar den fria tiden ett större utrymme för 

elevernas sociala samvaro och skapandet av relationer med de andra eleverna på 

utbildningen.   

Att välja grupptillhörighet och sig själv 
Vid valet av gymnasieutbildning var det flera faktorer som spelade in för mina 

informanter. Tankar om vad de var intresserade av, vad och om man ville studera 

vidare, föräldrars och kompisars åsikter eller bara en känsla av osäkerhet i frågan om 

vad man ville göra bidrog till avgörandet. Men det framgick även att de valde 

utbildning med tanke på vilka andra elever som gick där, hur de kunde tänkas vara 

och om de själva skulle passa in där. Anna berättar att hon till en början kände att hon 

hamnat i fel klass, hade hon fått välja hade hon gått i en annan klass: 

”Sen i den andra klassen kändes det mer som att jag passat in där, för man såg ju 
ändå i korridorerna vad det var för sorts folk.”  

 

Hon valde efter första året att gå samhällsinriktningen vilket underlättade för henne.  

”Sen det här att välja den här inriktningen så kanske jag kommer med de jag vill 
komma med också lite med tanke på att de som är lite mer studiemotiverade kanske 
väljer den.”     

 

                                       
144 Jämför med Jenkins diskussion om institutioner i: Jenkins, Richard (2004) Social Identity: New York: s. 
133 - 139 
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Att på förhand skapa sig en bild av människor som tillhörande kända kategorier är 

enligt Jenkins ett sätt för människan att organisera sin vardag. Det ger oss en bild av 

vad vi kan förvänta oss av dem och ger oss möjlighet att veta vilka vi själva är. 145 Vid 

valet till gymnasiet och under gymnasietiden kategoriseras eleverna mycket efter deras 

studiemotivation. Man värderar och jämför grupperna för att se var man själv passar in. 

Som Jenkins skriver så måste det finnas ett syfte, ett intresse av att kategorisera 

människor för att kunna definiera en grupp. De måste tillsammans anses dela något. 146 

På gymnasiet är det studiemotivationen som definierar och avgränsar gruppen, vilket 

ger eleven en möjlighet att välja var hon hör hemma. 

   Om vi återknyter till resonemanget kring gymnasiet som en institution får vi en 

tydligare förklaring till varför och hur studiemotivationen kan ses som så pass 

avgörande. Enligt Jenkins så existerar en institution inte bara i sig själv, den behöver 

en avgränsad plats och människor som befolkar den för att kunna existera. Den är 

beroende av materialiserade praktiker. 147 Gymnasieskolan är i sig en avgränsad plats 

som befolkas av individer och vars materialiserade praktiker är kopplade till lektioner, 

undervisning, prov och betyg. Dessa praktiker är inte enbart betydelsefulla för 

individen som gymnasieelev utan kan även fungera som verktyg för att mäta elevernas 

studiemotivation. Som Jonas berättar: 

” (…) och nationella proven148 och till exempel, där jämför man då och man har 
vissa kompisar i en annan klass då, och man jämför resultaten och håller på lite 
såhär va.”  

 

Att lära sig ta ansvar för sig själv handlar också om att lära sig ta ansvar för sina 

studier. Detta ansvar kan lätt mätas genom att jämföra betyg och nationella prov. Vad 

som är viktigt att poängtera är dock inte att betygen eller provresultaten direkt 

hänvisas till en elevs kunskaper utan till hans eller hennes motivation för studierna. 

Likt Frykman beskriver det handlar skolan mer om individens egen vilja att lära, 

snarare än dess faktiska resultat. 149  

Svårhetsstatusen på programmet 
Även om grupperna, likt i Annas fall, kan härledas till olika klasser inom samma 

program är det främst inom gränserna för de olika gymnasieprogrammen som 

grupperna skapas. Elevernas studiemotivation är länkat till hur svårt programmet anses 

vara, hur mycket man måste plugga när man går där. Som Viveka beskriver det: 

                                       
145 Ibid:  s. 82 – 85. 
146 Jenkins: 2004: s. 87 
147 Ibid: s. 138 
148 Nationella prov är prov i engelska, matte och svenska som alla gymnasielever genomför oavsett 
utbildning. Proven ser likadana ut oberoende utbildning. 
149 Frykman: 1998: 29ff 
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”De pluggar jättemycket samhäll och natur, blir massa pluggande, medan vi Barn 
och Fritid har, vad ska vi göra, vi har ett prov om året ungefär och de har typ prov 
varannan dag känns det som. Så det är en väldig skillnad på pluggandet.” 

 

Studiemotivationen knyts inte bara till programmet man går på utan värderas också i 

samband med detta. De teoretiska programmen anses vara svårare, vilket i sin tur 

genererar en högre status på skolan. Som Kajsa berättar när jag ber henne att beskriva 

de olika programmen som finns på skolan; 

”Ja, jag skulle väl säga, natur, dit går man om man vill plugga, och samhäll är en lite 
lättare än natur men det handlar väl lite om vad man har för intressen också, vad 
man vill, och inte bara om man är lat och inte vill plugga. Samhäll har väl lite lägre 
status än natur. Men de är de teoretiska linjerna som har högst status än till exempel 
Barn och Fritid som finns här. Som man kanske kan tycka att det är de som inte har 
bra betyg som går där. Det är en allmän uppfattning.” 

 

Men det är viktigt att ta hänsyn till att detta är en beskrivning av de olika grupperna 

och utbildningarna på gymnasiet. En kategorisering av människor som görs i syftet av 

att hitta sin egen plats. Skapandet av grupper görs i jämförelsen av skillnader och 

likheter mellan dem. Men som Jenkins också skriver så skapas grupper just i 

gränsdragningen. 150 Detta avspeglas i Annas svar när hon tillbakavisar de fördomar 

hon tycker finns om Barn och Fritid: 

”Alltså Barn och Fritids- programmet är väldigt spridd liksom studiemotivation, alltså 
vissa ligger kanske på G-gränsen medan andra kanske har det mycket bättre. (…) 
alltså folk, man hör ju bara om de som ligger på gränsen.” 

 

Trots att kategoriseringen rör heterogena grupper skapas ändå bilden av en homogen 

grupp där elevens motivation för att studera är en grundläggande anledning till hur 

hon graderas gentemot de andra eleverna på gymnasiet. 151 Eleven identifierar sig med 

en grupp utifrån dess studiemotivation och får denna identitet bekräftad i den dagliga 

samvaron på skolan.152 På samma gång skapas en värderad bild av studiemotivationen 

och hur mycket man ”måste plugga” på de olika programmen, vilket ligger till grund 

för dess status på skolan.   

Att vilja göra det man gör 
När jag frågar mina informanter om framtiden och tiden efter gymnasiet är 

ambivalensen och osäkerheten tydlig. De flesta är ännu inte säkra på vad de ska göra 

även om de har idéer och tankar om eventuella yrken, resor eller utbildningar de vill 

gå. Det är en komplex situation de ställs inför och deras svar är skiftande. En tydlig 

                                       
150 Jenkins: 2004: 79 - 85 
151 Jag menar därmed inte att andra grupptillhörigheter inte är relevanta för elevernas identitetsskapande, 
men i detta arbete utgår jag från mina informanter som just gymnasieelever vilket jag menar också 
präglat intervjuresultaten. Se vidare diskussion under Intervjuer. 
152 Jenkins: 2004: 82 
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farhåga som framkommer är rädslan för att använda sin tid och sitt liv på fel sätt, att 

göra felaktiga beslut som påverkar framtiden. Som Viveka uttrycker det när jag frågar 

henne om vad som är viktigt att tänka på när man väljer vad man ska göra efter 

gymnasiet: 

”Jag tycker det är väldigt viktigt att tänka på det innan, vad man vill bli och så så du 
inte läser något. För att då kanske man har, slösat bort de där tio åren på att man 
kanske kunde göra något annat.” 

 

Att inte lyckas få ett arbete som man är intresserad av, som man vill jobba med ses 

snarast som ett personligt misslyckande. Rädslan för att ”tvingas” göra något man inte 

vill är stor enligt Jonas 

”Men eh, alltså egentligen den här rädslan med att inte komma in på drömvalet är 
inte lika stor som rädslan att komma in på något som man kanske inte vill 
egentligen. Att behöva gå och läsa tre – fyra år och känna att det här vill jag inte 
göra.” 

 

Enligt Thomas Ziehe så är kravet på att finna det rätta för just sin egen personlighet ett 

resultat av det ökade möjlighetsmedvetande som finns bland dagens unga. Kunskapen 

om de många möjliga alternativen skapar en vision om det fria valet trots att det i 

realiteten kan vara så att de faktiska möjligheterna är begränsade. 153 Kulturell 

frigörelse, avsaknaden av att följa gamla mönster ”tvingar” individen att skapa sina 

egna vägar. Att göra sig själv, att inte missa någon tid till lycka blir de nya rättesnörena 

att hålla sig till. 154 Huvudproblemet blir därmed, menar Ziehe, att individen inte känner 

att hon lever som hon skulle kunna,155 vilket är ett problem som mina informanter till 

en viss utsträckning brottas med när de funderar över sin framtid. 

Den åtråvärda valmöjligheten och möjligheterna att uppnå den 
I skolans presentation av Barn och Fritids- programmet samt Natur och Samhälls- 

utbildningen på Öppet Hus- dagen beskrevs utbildningarnas olika karaktärsämnen, 

vad man kunde bli när man gått klart respektive utbildning och vad som utmärkte just 

deras program. Gemensamt för båda presentationerna var även beskrivningen av hur 

de båda utbildningarna kunde ge breda möjligheter inför framtiden. Beroende på hur 

eleven själv valde sina kurser kunde hon själv forma sin framtid som hon själv ville, 

berättade lärarna entusiastiskt, att de breda möjligheterna var någonting positivt var 

tydligt.156 

                                       
153 Hagström, Tom (red.) (1999) Ungdomar i övergångsåldern. Handlingsutrymme och rationalitet på väg 
in i arbetslivet: Lund: s. 14 
154 Bauman : 1998: s. 46 - 52 
155 Ziehe, Thomas (2005) ’Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell modernitet’ I: Löfgren 
& Molander: s. 348f 
156 Jag ser Öppet Hus-dagen som en presentation vill framhäva det som anses vara positivt och bra med 
utbildningen, värderingar som i sig inte är friställda från det övriga samhällets inflytande. Se vidare 
diskussion under metoddelen – observationer samt under teoretisk utgångspunkt. 
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   Jonas berättar i sin tur att han valde NS eftersom det gav många valmöjligheter efter 

studenten och han tror själv att det var därför som programmet hade det högsta antalet 

sökande. De ökade valmöjligheterna är också något som tas upp av Bauman då han 

menar att det i det senmoderna samhället finns ett flertal val att göra men att inte alla 

anses vara lika bra. Det finns bättre och sämre val menar han och de val som görs 

tolkas som ett tecken på individens kompetens eller brist på den. 157 I mina 

informanters berättelser finns, som tidigare redovisat en farhåga för att göra fel val158, 

och en strategi för att motverka det verkar vara att hålla alla möjligheter öppna  

     Utsträckningen av denna tid för osäkerhet och valmöjligheter är till viss mån 

begränsad till ett visst stadie i livet.  Som Kajsa uttrycker det: 

”Det viktigaste är väl att när man bestämt sig att det är, att det är det man vill dårå. 
Sen så tycker jag att man kan jobba några år och man kan ju göra det, resa och så 
innan man bestämmer sig.”  

 

Ungdomstiden beskrivs av flera forskare som alltmer heterogen och förlängd. 159 

Statistik visar att ungdomars definitiva inträde i arbetslivet senareläggs alltmer. 160 Men 

den förlängda tiden av osäkerhet, av slutgiltigt inträde i arbetslivet är också beroende 

av den ungas föräldrars möjlighet att försörja individen under tiden. 161 Rädslan för att 

inte klara sig ekonomiskt, att inte klara av att stå på egna ben är betydande för mina 

informanter. När jag frågar Viveka om hon kan göra vad hon vill efter gymnasiet så 

svarar hon: 

”Nja, jag känner inte att jag kan göra vad jag vill, det beror ju på alltså med pengar 
och allt, men annars känner jag att jag kan göra vad jag vill.”  

 

Att kunna följa sina drömmar och intressen kan därmed ses som beroende av hur man 

klarar sig ekonomiskt under tiden. Får man ett jobb måste man ju ta det, som Anna 

säger. Furlong & Cartmel menar att möjligheterna av att klara sig under denna tid av 

osäkerhet till stor del beror på individens sociala och ekonomiska resurser. De 

ungdomar med större resurser råder mindre risk att drabbas av misslyckanden än 

andra. 162 

   Valmöjligheterna och tiden för att kunna få vara osäker har ett visst pris. Att kunna 

klara sig ekonomiskt under tiden är avgörande och reducerar möjligheterna till de som 

har råd att misslyckas.  

                                       
157 Bauman:1998: s. 106 
158 Se: att vilja göra det man gör  
159 Föreläsning: Johansson, Kerstin (060131) Ungdom och arbete – en fråga om klass, genus, kultur och 
politk. Linköpings universitet: Campus Norrköping 
160 Salonen Tapio (2003) Ungas ekonomi och etablering. En studie om förändrade villkor från 1970-talet 
till 2000-talets inledning. Ungdomsstyrelsens skrifter : 9: s. 9 
161 Danilda Inger (red): (2006) Ungdomar i arbetslivet: Stockholm: s. 24 
162 Furlong & Cartmel: 1997: s.41 
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Att bli något man passar som  
När mina informanter talat om sin utbildning och sin framtid är yrkesvalet ständigt 

återkommande. Den traditionella frågan ”vad ska du bli när du blir stor?” skrivs om till 

”vad kan man bli om man läser denna utbildning?” när skolan presenterar 

utbildningarna för kommande elever från högstadiet. Frykman beskriver att skolans 

förändring medfört att utbildningen inte längre handlar om att bli något utan att bli 

någon.163 Där kan jag inte riktigt hålla med honom, utan vill istället hävda att de två är 

intimt sammanlänkade med varandra. Att bli någon är i viss mån också att bli något.  

   När jag frågar mina informanter vad som är viktigt när de funderar på vad de ska 

göra efter gymnasiet så är det mest framträdande att man trivs med det man ska göra. 

Det gäller att hitta ett jobb som passar en själv och ens egna intressen och 

förutsättningar. Jobben värderas i mycket efter hur de står sig mot individens egna 

förhoppningar och önskningar. Som Anna uttrycker det; 

 ”Jag skulle inte klara av att göra samma sak, jag skulle inte klara av att sitta på ett 
kontor (…) det, ja, det är klart att det måste göras med men för mig är det inget 
drömyrke direkt.” 

 

När mina informanter diskuterar med vänner och familj om framtida yrken är det just 

frågan om vilket yrke som skulle passa dem som är centralt. Anna har berättat att hon i 

framtiden eventuellt vill bli polis och jag frågar henne vad hennes föräldrar och 

kompisar tycker om det; 

”Jaa.. jag vet inte. Alltså, många säger att ja, men det skulle du nog passa som (…)”  

 

Jonas säger att han inte diskuterar så mycket med sina vänner om vad de ska göra i 

framtiden, men visst pratar de lite; 

”Man brukar utbyta lite tankar och så. Att, jag tror att du skulle passa som det och 
det.” 

 

 Bauman skriver att arbetets värde har ändrat karaktär, det är inte längre den främsta 

och fasta punkten för identitetsskapande. Istället ska arbetet vara tillfredsställande i sig, 

som en viktig del i skapandet av det goda livet. 164 Vikten av att trivas med sitt arbete 

är centralt och närapå grundläggande i mina informanters ögon.  Arbetet ska också 

passa individen vad hon kan och vill och det är utifrån dessa premisser som arbetet 

värderas. När omgivningen påpekar vad mina informanter skulle passa som bekräftar 

de därmed också hennes identitet, vem hon är.165 Således blir att vara någon nära 

knutet till att bli något. Jag håller därmed med Ziehe som menar att arbetet blivit ett 

                                       
163 Frykman: 1998: s.29ff 
164 Bauman: 1998: 30 - 53 
165 Jämför liknande diskussion i Jenkins: 2004: 19ff 
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uttryck för den individuella identiteten.166 Men det bör även tilläggas att mina 

informanter ännu inte haft så stor erfarenhet av arbetslivet, de pratar om framtida 

yrken som tänkta och inte ännu upplevda.      

Att präglas av sin erfarenhet 
Även om valmöjligheterna är utökade och individens egna önskningar ses som 

avgörande präglas mina informanter fortfarande av sina erfarenheter. Kajsa hade innan 

hon började på gymnasiet praktiserat på dagis och fått positiv respons på sitt arbete 

där. Detta var en av anledningarna till att hennes föräldrar tyckte att hon skulle välja 

Barn och Fritid; 

” (…)de hade fått höra då av min handledare från praktiken att jag hade varit så 
duktig, att de tyckte verkligen att jag passade in som det, så de hade fått ett gott 
intryck därifrån.” 

 

Kajsa har liknande upplevelser av att bli värderad efter hennes kunskaper i skolan, 

vilket ställt vissa förväntningar på henne från omgivningen: 

”Och läraren har ju en viss bild också av vad man kan och om man inte lever upp 
till den bilden då kan man ju få höra det också. Att, du kan bättre än såhär.” 

 

För både Kajsa och Viveka har omgivningens åsikter, om dem och deras kunskaper, i 

viss mån påverkat deras planer och strategier inom framtiden. Viveka valde Barn och 

Fritid trots att det som hon uttrycker det, egentligen inte var någonting som hon drömt 

om, och har efter studenten tänkt sig att läsa till förskolelärare.  

   Kajsa berättar i sin tur att hon sedan hon var liten alltid velat vara bäst. Det är ett 

mål som också påverkats av att föräldrar, vänner och lärare ställer höga krav på 

hennes prestationer i skolan. När jag frågar henne om det finns något som begränsar 

henne i hennes framtida planer svarar hon att det i så fall är skolan, betygen och att 

hennes strategi är att få så pass bra betyg som möjligt för att därigenom kunna komma 

in på den utbildning som hon vill. Som Ahlgren skriver har samspelet mellan 

individens egna preferenser och de förväntningar som omgivningen har på henne stor 

betydelse i valet av utbildning och yrke.  Hon menar att det till synes fria valet 

begränsas av kunskapen om individens egen förmåga, och vilka värderingar individen 

upplever att omgivningen gör av hennes förutsättningar och kunskaper.167 

   Det fria valet kan likaså begränsas av individens sociala bakgrund. Vad hennes 

vänner och familj har haft för erfarenheter och vilka val de gjort i livet har betydelse 

för vilka framtidsplaner som ses som möjliga och önskvärda för individen.168 Jonas 

                                       
166 Hagström: 1999: s. 14 
167 Ahlgren, Rose Marie (1999) ’Det subjektiva yrkesvalet’ I: Hagström (red.): s. 89 
168 Jämför liknande diskussion i: Närvänen, Anna – Liisa (1994) Temporalitet och social ordning: 
Linköping Studies in Arts and Science, Linköping: s. 49 
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berättar hur hans pappas erfarenheter av arbetslivet, och kunskaper om det, har varit 

betydelsefulla i hans val av kurser och ämnen på gymnasiet.  

”Men sen, det var ju mycket tack vare honom eller på grund av honom som jag 
valde företagsekonomi. För han sa det att i företag, ska du nå toppen i ett företag 
måste du kunna räkna, va.  (…) och att han jobbar ju ganska högt upp så att man 
får väl tro att han vet vad han pratar om också va.” 

 

Individens egna erfarenheter och omgivningens uppfattningar om henne har betydelse 

för vilka strategier och val hon gör när hon planerar för sin framtid. Likaså kan 

individens umgängeskrets och deras erfarenheter ligga till grund för vilka vägar de kan 

tänkas ta i framtiden. 

Sammanfattande diskussion och avslutning 
Hur mycket kan individen faktiskt bestämma sin framtid själv och i vilken utsträckning 

påverkar gymnasieskolans och samhällets förändrade struktur dessa möjligheter? 

   Gymnasiereformen i slutet av 1980-talet syftade till att stärka elevens valmöjligheter, 

att ge henne ansvaret att själv inhämta sin kunskap efter hennes egen motivation. Att 

individens valmöjligheter i gymnasieskolan har stärkts bekräftar både mina informanter 

och mina egna upplevelser av den tid jag spenderade med de skilda klasserna i 

skolan. Eleverna kan själva utforma sitt eget schema, de ges ofta ansvaret att själv 

planera för sina studier där möjligheten att arbeta fritt under lektionerna snarare ses 

som regel än undantag. På samma gång som eleverna ges denna valfrihet förväntas de 

även ha mognat så pass mycket att de kan ta konsekvenserna av detta ansvar. 

    Det som inte står i gymnasiereformen, är att eleverna bedöms efter deras förmåga 

att ta detta ansvar, att motivationen för studierna avgör var man passar in och hör 

hemma. Elevernas värdering av gymnasieprogrammens svårighetsgrad ligger i sin tur 

till grund för en statushierarki där de teoretiska linjerna värderas högst. Då jag menar 

att klasskillnader kan ses som ett uttryck för en ojämlikhet i samhället där vissa 

positioner är mer önskvärda än andra169, anser jag att man bör uppmärksamma hur 

statushierarkier skapas och upprätthålls på gymnasiet, i synnerhet då individens 

identitetsskapande påverkas av processen.    

   När det gäller tiden efter gymnasiet talar mina informanter om vikten av att hitta ett 

yrke som man passar som, att inte slösa bort sin tid och att därigenom uppfylla kraven 

på ”det goda livet”. Att strategiskt hålla alla vägar öppna ses därmed som en möjlighet 

för individen att undvika att göra fel val. En viktig fråga att ställa sig då blir om, och 

även hur, den nuvarande regeringens beslut att ”dela upp” gymnasieutbildningarna i 

en teoretisk och en praktisk linje kommer att påverka individens faktiska och mentala 

bilder av hennes valmöjligheter170 Likaså bör man fråga sig vem denna uppdelning 

                                       
169 Ambjörnsson: 2003: 33ff 
170 http://www.maktskifte06.se/fileadmin/Upload/pdf/Valmanifest_2006.pdf   Besökt: 060309: s. 17 Se 
även inledning. 
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gynnar, vem som har mest valmöjligheter efter avslutad utbildning och vem som 

därmed har möjligheten att uppnå det som anses önskvärt.  

   Även om mina informanter vill ta sin tid att fundera över vad de vill göra med sitt liv 

så är de alla överens om att det viktigaste dock är att kunna försörja sig. Rädslan för att 

inte få det jobb man vill ha delar plats med rädslan för att inte klara ekonomin.  Britta 

Jonsson menar att det är svårt för samtliga unga att ha en plan för framtiden, då 

arbetsmarknaden ständigt förändras. Kraven som arbetsmarknaden ställer hamnar i 

konflikt med de förväntningar som ungdomarna har på deras framtida yrke, det har 

blivit ett glapp i det sociala kontraktet menar hon. 171  Frågan om hur skolan bäst kan 

ge alla ungdomar de kunskaper och kompetenser som tiden och främst 

arbetsmarknaden eftersträvar blir därmed central. 

   I mina informanters berättelser framkommer det att de till viss del präglas av sina 

egna tidigare erfarenheter men även av de val och erfarenheter som deras föräldrar 

gjort under sitt yrkesliv. Att följa i sina föräldrars spår anses inte vara något positivt 

men har ändå betydelse när de själva planerar för sin framtid. Statistiken visar att de 

inte är ensamma om att påverkas av sina föräldrars utbildningsval. Trots att det har 

skett en ökning av andelen ungdomar med arbetarbakgrund som söker till universitetet 

är ungdomarna med en förälder från högre tjänstemannagrupp en tre gånger så stor 

grupp.172 Genom att ungdomarna på detta sätt återskapar föräldrarnas utbildningsvägar 

och klasspositioner skapar de därmed likartade sociala och ekonomiska positioner på 

arbetsmarknaden, vilket bidrar till att stabiliteten i det socialt differentierade samhället 

menar Bunar och Trondman.173 Men frågan är om medelklassens och utbildningens 

väg, som de skriver174, verkligen bättre motsvarar samhällets utveckling, när dagens 

unga lever i skuggan av målet att 50 procent av alla unga ska ha universitetsexamen 

innan de fyllt 25?175 Statistik visar nämligen att det år 2000 var 40 procent av 

ungdomarna med avslutad universitetsexamen som var överutbildade, och därmed 

hade svårt att få jobb. 176 Likaså, vad händer om man följer i sina föräldrars fortspår och 

söker sig till universitetet trots låga betyg, och senare inte klarar av att slutföra sin 

utbildning?  

   Det finns många frågor att ställa och att arbeta vidare med i diskussionen om unga 

vuxnas framtidsplanerande. Mitt resonemang hade givetvis styrkts av en större mängd 

intervjuer och observationer. Likaså hade det varit intressant att kunna följa några 

elever under en längre tid för att se hur deras tänkta framtidsplaner realiserades eller 

ej. Då sociologiska undersökningar visar att attityderna till skolgången redan är 

                                       
171 Jonsson, Britta ’Unga vuxna, deras livsprojekt och tankar om framtida yrke’ I: Hagström (red.): 2001: 
s. 68 
172 Salonen: 2003: s. 21f, se även inledning. 
173 Bunar & Trondman: 2001: s.32ff 
174 Ibid: s. 181 
175 Föreläsning: Johansson: 060131 se även inledning 
176 Ibid. 
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grundlagda vid ingången till högstadiet177 hade även en utökad beskrivning av 

elevernas bakgrund kunnat vara givande.  

   Slutligen menar jag, baserat på min studie, att frågan om klass är relevant i studier av 

unga vuxnas framtidsplanerande och identitetsskapande. Vidare anser jag att 

diskussionen om klass och dess innebörd bör följa i takt med samhällets framtida 

utveckling och förändring.  

 

 

 

                                       
177 Frykman; 1998: s. 27 
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Jag läser till elektriker � yrket som social identitet 
Petter Larsson 

 

Inledning 
Klass är ett begrepp som ofta blir föremål för livliga diskussioner. Det har på den 

senaste tiden nästan fått en renässans då det skrivs om det som aldrig förr. En del är 

biografier eller romaner där klassbakgrunden får stor betydelse som Susanna Alakoskis 

Svinalängorna. En annan bok som fått en del uppmärksamhet är Susanna Popovas 

Överklass som behandlar den svenska överklassens klassidentitet. Gemensamt med 

dessa och många andra nyutgivna böcker är att de behandlar det svenska 

klassamhället som något reellt och klass som väldigt viktigt för att förstå människors 

olika identiteter och livsvillkor. Detta synsätt kan ställas mot en mer postmodern syn 

på klass där den sociala tillhörigheten förlorat betydelse för människors 

identitetsskapande. Individernas identitet går istället mot att bli allt mer diffusa, 

föränderliga och instabila.178  

Syfte/frågeställningar  
Det ursprungliga syftet innan jag gav mig ut på fältet var att studera klass som en källa 

för identitetsskapande och hur den tog sig uttryck på en arbetsmarknadsutbildning. Allt 

eftersom arbetet växt fram har fokus förskjutits mer till hur elektrikeryrket kommit in i 

dessa människors liv och det framtida yrket som en identitetsskapande faktor som 

eventuellt för med sig en viss yrkesstolthet eller yrkesprestige. Klassperspektivet finns 

fortfarande i studien då det handlar om att lära sig ett facklärt arbetarklassyrke. Jag 

ville försöka svara på följande frågeställningar i mitt arbete. 

• Hur beskrivs valet att läsa till elektriker och vad hade den sociala bakgrunden 

för betydelse i relation till yrkesvalet för informanterna? 

• Hur ser synen på elektrikeryrket ut bland informanterna?  

• Hur värderas den nya yrkesidentiteten som blivande elektriker och hur beskrivs 

den så fall? 

• Upplever informanterna någon form av förnyad eller förändrad klassidentitet i 

sin roll som elektriker? 

Disposition 
Först ut i detta kapitel kommer ett metodkapitel. Där beskrivs arbetsprocessens alla 

delar samt informanter och fält. Även en del etiska överväganden och problem 

diskuteras i denna del. Efter det så redogör jag för vissa centrala begrepp som använts 
                                       
178 Karlsson, Lena (2005) Klasstillhörighetens subjektiva dimension. Klassidentitet, sociala attityder och 
fritidsvanor: Umeå: s. 30 
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i studien samt ger en teoretisk bakgrund. Nästföljande del är analysen av empiriskt 

material. Denna del är indelad i fyra delar, Det självklara valet, bakgrundens betydelse 

för karriären, elektrikern och framtiden och el-utbildningen som en vändpunkt. 

Avslutningsvis sammanfattar jag min analys i en avslutande diskussion. 

Metod 

Fältobservationer och intervjuer 
För att täcka alla de områden som jag ville behandla i min studie använde jag mig av 

semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerad menas att man håller sig till en lista 

över specifika teman som ska beröras under intervjun men informanten har stor frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt.179 Som minneslista använde jag mig av en 

intervjuguide där teman som bakgrund, tro på framtid och synen på sin utbildning var 

med för att ta några exempel. 

   Vid insamlandet av data har jag genomfört deltagande observationer och fyra 

intervjuer. Intervjupersonerna är ett urval av de olika grupper som läser utbildningen 

då det finns olika inriktningar och olika villkor att läsa på. Det blev två informanter 

som läser via arbetsförmedlingen till installationselektriker och två som läser genom 

komvux till industrielektriker. En av informanterna är kvinna, resten är män. Två av 

intervjuerna är gjorda på Campus Norrköping och de andra två är gjorda på Lernia. Till 

att börja med ville jag undvika att göra intervjuerna på Lernia då jag inte ville störa 

undervisningen genom att uppehålla vissa elever med timmeslånga intervjuer utan 

försökte istället boka in dem efter skolan. Den här strategin fungerade dock inte helt 

då många av eleverna inte hade någon större lust med detta. Istället kom förslaget från 

deras sida att vi kunde göra intervjuerna på Lernia och att de kände att de kunde 

undvara lite tid för detta. Tyvärr så blev intervjuerna som gjordes på Lernia lite 

stressigare då informanterna kände att de hade begränsat med tid. Att göra intervjuer 

på Campus var inte heller helt problemfritt då det kunde kännas att informanterna inte 

befann sig på ”hemmaplan” och resultatet kunde bli ökad nervositet och en viss 

försiktighet från deras sida. 

   Mina observationer gjordes under två halvdagar och genomfördes i 

undervisningslokalerna samt i den matsal som eleverna åt lunch i. De blev väldigt 

muntliga då större delen av tiden gick åt till att ställa frågor och lyssna på vad 

människor hade att berätta. De diskussionerna kring arbetsbänkar och matbord som 

jag fick delta i under de dagarna jag var där och observerade blev ett ordentligt 

underlag till de efterföljande intervjuernas upplägg. Det var svårt att göra anteckningar 

under de diskussioner jag deltog i då det var svårt att hinna med och att det skulle 

uppfattas som störande. Lösningen var att diskret skriva ner snabba, enkla nyckelord 

under samtalets gång och att direkt därefter försöka skriva ner så mycket av samtalet 

                                       
179 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder: Malmö: s. 301 
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som möjligt.180 . Jag försökte variera mina observationer genom att ibland vara 

deltagande och ibland sitta tyst i bakgrunden och arbeta som fullständig observatör181. 

Den sistnämnda metoden gav emellertid inte så mycket resultat. 

   Inför alla forskningsuppgifter så har man alltid ett viss mått av förförståelse. Den kan 

vara grundad i tidigare studier, egna erfarenheter eller kanske fördomar. Dessa olika 

faktorer kan spela en stor roll när man genomför observationer då det kan styra 

forskarens blick.182 För min egen del så hade jag en hel del egna erfarenheter av fältet 

då jag själv läste till elektriker på gymnasiet. Jag fick även en känsla av att det ingav en 

del förtroende hos både lärare och informanter då jag visste vad deras kurser handlade 

om och att jag då inte blev betraktad som en ”outsider”.   

Grundad teori i min studie 
Jag har i arbetet med den här studien använt mig av Grundad teori (GT) som beskrivs 

närmare i denna antologins gemensamma del. Dock vill jag i den här delen beskriva 

det som utmärkte mitt sätt att arbeta med metoden. 

    Då denna studie har varit begränsad till sin omfattning så har det varit svårt för mig 

att arbeta fullt ut med GT så som jag hade tänkt mig från början. Min arbetsprocess 

inleddes av en så kallad öppen kodning183 där jag försökte att vara så förutsättningslös 

jag kunde. Det gav mig en del idéer som jag spann vidare på. Jag försökte sedan finna 

likheter och skillnader mellan mina olika intervjuer. Detta ledde så småningom fram till 

att jag fann vissa skeenden och mönster som jag utvecklade till kategorier. 

  Det största problemet som jag upplevt med GT är att det kräver mycket tid och 

utrymme. Det blev en slags kamp där det gällde att anpassa upplägget på mitt GT-

arbete med storleken på uppsatsen. Det går heller inte i GT att i förhand bestämma 

hur mycket material som behövs samlas in. Datainsamlingen fortgår tills det att man 

känner att inget nytt kommer fram.184 Detta var dock lättare sagt än gjort. Jag fick göra 

en godtycklig bedömning där jag tyvärr fick ta hänsyn till tidsramen och omfattningen. 

De flesta av mina intervjuer var dock relativt omfattande och mina fältanteckningar 

från observationerna har varit till hjälp när det gällde att fylla min analys med innehåll. 

Informanter och fält 
Det fält jag har valt är en arbetsmarknadsutbildning för elektriker på 

utbildningsföretaget Lernia. Företaget finns över hela landet och erbjuder förutom 

utbildningar även bemanningstjänster och rehabilitering. Företaget är statligt ägt och 

var tidigare en myndighet som hette AMU eller AMU-gruppen. Elektrikerutbildningen 

                                       
180 Öhlander, Magnus  (1999) Deltagande Observation i: Kaijser, Lars. & Öhlander, Magnus (red) (1999) 
Etnologiskt fältarbete: Lund: s. 81 
181 Bryman: 2004: s. 287 
182 Kaijser & Öhlander 1999: s. 81 
183 Guvå, Gunilla & Hyllander, Ingrid (2003) Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv: Stockholm 
s. 48 
184 Ibid. s. 36 
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som jag valt att studera är indelad i två inriktningar. Den ena inriktningen är mot 

installationselektriker där man ofta jobbar med nyinstallationer på byggen eller som 

serviceelektriker. Den andra inriktningen är industrielektriker och som namnet antyder 

är arbetsplatsen oftast industrier och arbetsuppgifterna är oftast inriktade på mer 

övervakning och underhåll av system.  

   Det finns två sätt att komma in på en arbetsmarknadsutbildning hos Lernia. Det 

första sättet är genom länsarbetsnämnden och utbildningen fungerar då som ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. De som läser på detta viset har rätt till a-kassa men 

det ställs vissa krav på dessa elever som att de måste vara i skolan ett visst antal 

timmar om dagen för att ha rätt till ersättning. Det andra sättet att läsa är genom 

komvux. Då finansierar eleverna sina studier med CSN-lån men är i flera avseenden 

mer lika gymnasieelever då de har flera lov och studierna bygger mer på individuellt 

ansvar. 

   När jag började studien så var det cirka 40 elever som läste till elektriker totalt. 

Denna siffra gick ner under studiens gång då flera blev färdiga med sin utbildning och 

tillflödet av nya elever hade dragits ner på grund av politiska beslut. Den absoluta 

majoriteten av eleverna var män och elbranschen är fortfarande väldigt 

mansdominerat. Av fackanslutna elektriker så är endast 270 av 27000 kvinnor och 

endast 90 av dessa är anslutna till installationsavtalet som är det absolut största185. Det 

gick omkring fyra kvinnor i klassen och en av lärarna var kvinna. 

   Alla fyra informanter läser till elektriker på Lernia men de har dock valt olika 

inriktningar och är där på olika grunder.  

   Den första informanten kallar jag för Anders. Han är i 40-årsåldern och har snart läst 

färdigt sin installationsutbildning när jag intervjuar honom. Han har tidigare jobbat 

många år inom verkstadsindustrin men bestämde sig för att testa på något nytt då han 

inte kände sig bekväm med sitt jobb av flera anledningar. Att utbilda sig till elektriker 

blev något av en slump då han såg en annons om utbildningen i tidningen. Han läser 

genom studielån och har tagit tjänsteledigt från sitt tidigare jobb. 

   Min andra informant är Johanna. Hon är i 25-årsåldern och läser precis som Anders 

till installationselektriker med hjälp av studielån. Hon har jobbat flera år inom 

telemarketing men ett intresse för teknik och ett rejält ointresse för sitt tidigare arbete 

var några av anledningarna till utbildningsvalet. 

   Den tredje informanten heter Björn och han är 31 år. Han har precis läst färdigt till 

industrielektriker och ska snart ut på praktik. Han tar inte lån utan läser genom 

arbetsförmedlingen och har därför rätt till a-kassa. Björn har läst till mellanstadielärare 

tidigare men fullgjorde aldrig utbildningen. Istället började han arbeta som obehörig 

lärare men blev avskedad för ett och ett halvt år sedan och gick sedan arbetslös i över 

ett halvår. Han trivdes inte riktigt i rollen som lärare då han tyckte att arbetet innehöll 

för mycket socialarbete och för lite undervisning. 

                                       
185 http://www.sef.com/home/sef4/home.nsf/pages/CDE1B10A2098AB31C1256DD00034B68B 070309 
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   Min fjärde informant kallar jag Robert och är i 40-årsåldern. Han läser 

industrielektrikerutbildningen och har ungefär en månad kvar att läsa. Robert läser 

genom arbetsförmedlingen och stämplar därför under tiden han läser. Han har jobbat 

elva år som servicetekniker inom elektronisk tillverkningsindustri men blev av med 

jobbet efter att företaget bestämde sig för att flytta utomlands. Efter detta bestämde han 

sig för att läsa till tekniker på högskolan men utbildningen gav inget arbete då hans 

tänkta arbetsgivare också flyttade utomlands samtidigt som han läst färdigt. Robert har 

sedan gått arbetslös till och från i sex år tills han började med el-utbildningen på 

Lernia. Till skillnad från de andra informanterna hade Robert en stor förkunskap inom 

ämnet. 

Etik och min roll som forskare 
I min roll som forskare har jag ett ansvar gentemot mina informanter att jag ska 

uppträda på ett ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt. Det handlar om mitt uppträdande 

gentemot mitt fält och mina informanter och hur jag använder mig av de 

forskningsetiska riktlinjer som finns.186  

   För att på ett så korrekt sätt som möjligt informera mina informanter om varför jag 

var i skolan och vad mitt syfte var så samlade jag samtliga elever och lärare och 

berättade för dem om studien. Detta möte väckte en del intresse i klassen för det jag 

gjorde vilket underlättade kontakten med eleverna. Lärarnas godkännande var viktigt 

att få för att genomföra studien och därför kontaktade jag dem först då de fungerande 

som en grindvakt.187 Det fanns dock ett problem med informationskravet som jag 

kände. Att ge för mycket information kunde skapa en bild hos informanterna att ämnet 

verkade krångligt och skapa en motvilja att ställa upp. Detta upptäckte jag efter det 

inledande mötet och försökte efter det tona ner den biten. Jag undvek att informera 

om hur materialet skulle analyseras och fokuserade istället på undersökningens 

övergripande syfte. Att ge för mycket information kan göra att deltagarna börjar tänka 

och styras efter mina vetenskapliga kategorier och det bör undvikas.188 

   Ett problem med att göra intervjuer på skolan blev att alla plötsligt kände till vilka 

det var som ställde upp på intervjuer och anonymiteten om vem som ställt upp i 

klassen försvann därför ganska snabbt. Jag var medveten om att det fanns stora 

svårigheter i att anonymisera informanterna i den mån att de andra i klassen inte 

kunnat identifiera dem. För att väga upp detta så var jag noggrann att inte ta med 

något i det här arbetet som kunde uppfattas som känsligt gentemot deras 

klasskamrater som skvaller och dylikt.  

   Ett annat problem som jag berörde lite snabbt ovan var att jag inte ville belasta 

informanternas tid. Jag hade fått lärarnas förtroende och jag kände att jag kunde 
                                       
186 Vetenskapsrådets etiska riktlinjer går att finna på: 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
187 Se utförligare om begreppet grindvakt eller gatekeeper i Hammersly, Martyn  & Atkinson, Paul (2004) 
Etnography – Principles In Practice: s. 34ff 
188 Pripp, Oscar (1999) Reflektion och etik i: Kaijser & Öhlander: s. 52 
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förstöra det genom att störa undervisningen. Tid kan vara dyrbart för de eleverna som 

släpade efter och tyvärr hade jag en känsla av att det också var dessa som var mest 

intresserade av att ägna tid med mig än med att studera.  

   Vad det gäller intervjuutskrifter så har jag försökt skriva citat i skriftspråk. 

Anledningen till det är att utskrivet talspråk ibland kan framstå som torftigt och ge en 

oetisk stigmatiserande effekt för specifika personer eller grupper.189   

Begreppsförklaringar  
Begreppet klasstillhörighet kan både ha en objektiv och en subjektiv betydelse. Den 

objektiva klasstillhörigheten görs genom en yttre indelning där individens yrke, 

inkomst, utbildning och position i arbetslivet kan vara olika klassificeringsinstrument. 

Den subjektiva klasstillhörigheten är den klassidentitet som individen anser sig känna. 

Det finns en del skillnader mellan dessa två begrepp men de är ändå starkt beroende 

av varandra då den subjektiva klasstillhörigheten oftast har sin grund i en objektiv 

klassificering.190   

  Jag har använt mig av begreppet biografiska scheman i min studie. Begreppet 

härstammar från Luckmann och kan förklaras som modeller för individers livsförlopp. 

De kan variera i sitt innehåll från ett samhälle till ett annat men förmedlas alltid via den 

primära och sekundära socialisationen. Utifrån det biografiska schemat definieras det 

som individen uppfattar som möjligt respektive omöjligt och i detta skapande av 

spärrar eller möjliga vägar som klassbakgrunden spelar roll.191 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
   Känslan av att tillhöra och känna samhörighet med en viss grupp kan förklaras som 

vår sociala identitet. Den skiljer sig från vår privata identitet som vi använder oss till att 

avskilja oss från andra. Vi har således både en social och privat identitet enligt detta 

resonemang men de är inte oskiljaktiga utan snarare varandras förutsättningar. Den 

privata identiteten kan endast utvecklas i relation till andra och vår sociala identitet kan 

bara utvecklas om vi själva vet vilka vi är och hur vi skiljer oss från andra.192 Det här 

resonemanget kan jämföras med Bourdieus diskussion om habitus. Habitus är ett 

symboliskt uttryck för klasspositionen och kan ses som en viss livsstil. Genom habitus 

kan vi känna igen våra likar men vi kan också använda det till att skapa ett system av 

skillnader. Det är i denna skillnad den sociala identiteten bekräftas.193 En teoretisk 

utgångspunkt i det här arbetet blir således att all identitet; både den sociala och den 

privata uppkommer i sociala processer med andra.  

                                       
189 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun: Lund: s. 158 
190 Karlsson 2005:  s. 10 
191 Närvänen, Anna-Liisa (1994) Temporalitet och social ordning. En tidssociologisk diskussion utifrån 
vårdpersonals uppfattningar om handlingsmöjligheter i arbetet: Linköping: s. 45ff 
192 Karlsson: 2005: s. 27 
193 Närvänen 1994: s. 52  
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  Livsvillkor som yrke, yrkesval och klassbakgrund blir viktiga faktorer för den sociala 

identiteten genom att den skapar gemensamma skillnader och likheter som vi behöver 

förhålla oss till.  

   Som relevant tidigare forskning har jag funnit Paul Willis studie Fostran till 

lönearbete194 som handlar om en grupp killar från arbetarklassen i England. De 

paralleller jag kan dra till mitt eget arbete från detta handlar just om de föreställningar 

om arbete och framtida karriärsval som killarna hade. I Willis studie så hade 

informanterna ingen egen erfarenhet av arbete utan bilden förmedlades först och 

främst från föräldrarna. I mitt fall så handlade det inte så mycket om den primära 

socialisationen från föräldrar utan mer den sekundära socialisation som informanterna 

fått från sin tidigare sysselsättning och från sin omgivning.  

Analys av empiriskt material  

Det självklara valet 
Samtliga av mina informanter uppgav att de alltid haft ett intresse av teknik och att el-

branschen verkade intressant. Arbetsmarknaden ser för närvarande väldigt ljus ut för 

elektriker då det är lätt att få arbete och detta medgav samtliga av mina informanter 

utom en som bidragande orsak till varför de valde att läsa på utbildningen. Det var 

dock inte de enda anledningarna att omskola sig. Av de två informanter som gick 

direkt från ett tidigare arbete till utbildningen så fanns det i båda fallen ett missnöje 

över sin arbetssituation. Anders var trött på sitt tidigare yrke och sin arbetsgivare. Det 

fanns stora samarbetssvårigheter mellan honom och cheferna då de ibland kunde få 

spontana utbrott som lätt skapade oro och dålig stämning på arbetsplatsen. Den andra 

biten som fick honom att bestämma sig var att hans arbetsuppgifter inte kändes 

utvecklande. Han fick inte ta del av de intressanta momenten i produktionen då hans 

chefer stod för programmeringen och Anders roll endast var att övervaka och göra det 

som han blev visad. Efter att ha sett en annons om utbildningen något år tidigare så 

bestämde sig Anders att det var dags för något annorlunda och någonting mer 

utvecklande. Bristen på insyn och hantverk i arbetet med maskinerna såg Anders som 

en stor anledning att söka sig till något annat. 

Anders: ”Ja ofta står man ju still vid en maskin då å kör å man bara trycker på 
knappar och byter bitar det tilltalar inte mig i längden. Jag ville gärna ha ett rörligare 
jobb.” 

 

För Johannas del föreföll valet av elektriker extra intressant. Hon hade tidigare endast 

arbetat inom telemarketing och hade aldrig haft någon inblick eller kontakt i el-

branschen. Det hon nämner som en viktig bidragande orsak till utbildningsvalet var 

missnöjet med det tidigare arbetet. Till skillnad från Anders så var det inte först och 

                                       
194 Willis, Paul (1991) Fostran till lönearbete: Göteborg 
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främst arbetsuppgifterna som Johanna var missnöjd med utan hennes omgivnings syn 

på hennes yrke. 

”Johanna: Man ville inte säga att man var telefonförsäljare utan man bara vad jobbar 
du med (paus) Innesäljare, vad är det? Telefonförsäljare… hmmm och jag bara 
mmmm.” 

 

   Elektrikeryrket uppfattades tvärtom av hennes omgivning. Det uppfattades som ett 

riktigt yrke som människor uppskattade. Den positiva responsen förstärktes av att vara 

tjej och Johanna såg det som en fördel när det gällde att söka arbete. Johannas sociala 

bakgrund och omgivning var mer medelklass än Anders. Båda hennes föräldrar var 

högskoleutbildade och nästan samtliga av hennes vänner läste eller hade läst på 

högskola. Hennes val förefaller intressant då högskolestudier tycks vara en norm i 

hennes umgängeskrets med undantag för systern som inte heller hade läst vidare. 

Synen på elektrikeryrket verkade för Johanna ha en liknande status i hennes 

umgängeskrets som en akademikerutbildning hade. Att läsa till elektriker som tjej är 

också något som vid första anblicken kan tyckas gå emot normen men detta var 

snarare något som mer verkade sporra än hindra i Johannas fall och höjde upp 

yrkesvalets prestige ytterligare. Johanna bekräftar att det är en väldigt mansdominerad 

bransch hon gett sig in i och att det oftast finns en manlig jargong i klassen som hon 

behöver förhålla sig till. Samtidigt så tycker hon bättre om att arbeta med killar än med 

tjejer då hon tycker att det lätt kan bli väldigt mycket snack. 

  För de två andra informanterna som kom direkt ifrån arbetslöshet uppfattades 

utbildningen som en befrielse och en chans som behövdes ta till vara på. Björns 

förklaring till utbildningsvalet föreföll dock lite underligt vid första anblick. Han var 

nästan färdigutbildad lärare och hade jobbat som det i flera år då han blev uppsagd 

och bestämde sig då för att bli elektriker istället. Varför han läst till lärare från första 

början motiverade Björn med att det föreföll naturligt då hans föräldrar var akademiker 

och han läste tillsammans med sin sambo. Jobbet som lärare var dock inget han riktigt 

trivdes med. På frågan vad som inte tilltalade han med läraryrket svarade Björn: 

Björn: Nej det, alltså det är ju det sociala, man måste vara socialarbetare nästan. Det 
är lika mycket som undervisningen nästan. Sitta på möten och ringa och möta 
socialsekreterare och herregud.  

 

Valet att läsa till elektriker i Björns fall skulle kunna förklaras som ett genusprojekt195. 

Läraryrket för låg och mellanstadieelever blev inte riktigt vad han tänkte sig och då 

många av hans manliga vänner var sysselsatta inom elbranschen kändes det naturligare 

att själv arbeta inom en mansdominerad bransch. Maskuliniteten blir ett mönster som 

skapar begränsningar och möjligheter i den rådande genusstrukturen.196 Det kan ha 

varit en bidragande orsak till varför en fortsatt karriär som lärare inte kändes attraktivt.  

                                       
195 Connell, R.W (2003) Om genus. Göteborg: s. 109 
196 Ibid. s. 110 
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Robert hade varit arbetslös till och från i över sex år innan han tillslut fick erbjudande 

från arbetsförmedlingen om el-utbildningen. Under denna period hade han haft 

mycket kontakt med arbetsförmedlingen och gått en del kurser och utbildningar. 

Roberts kontakt med arbetsförmedlingen hade dock inte varit problemfri under den 

här perioden då han upplevde att han utsatts för systematisk mobbning efter att ha 

kritiserat några chefer för en misslyckad arbetsmarknadsutbildning. Utbildningsplatsen 

på el-utbildningen blev en slags upprättelse eller ett plåster på såren menade Robert. 

Att prata om något slags val av utbildning är svårt i Roberts fall då han var totalt 

vingklippt som arbetslös. Det enda Robert prioriterade nu var att så snabbt som möjligt 

skaffa sig en inkomst efter utbildningen för den extremt långa tiden som arbetslös 

hade tagit hårt på honom. Det begränsade ekonomiska handlingsutrymmet var värst. 

På frågan om hur viktigt det är att skaffa en inkomst svarar Robert: 

Robert: ”Ja just nu A och O. Det är inget snack om saken för nu är man inne på 
sjätte året som arbetslös och det suger fett. Det är så pisstråkigt så det finns inte. När 
alla andra drar iväg å reser eller på festival så ska man sitta och mata duvor eller gå 
frisbeebanan för 25:e gången.” 

 

För samtliga av mina informanter hade intresset för teknik en stor betydelse för valet 

av elektriker men det förklarar nog mer varför det just blev elektriker och inte någon 

annan arbetsmarknadsutbildning eller kanske högskolestudier. Missnöjet med sin 

tidigare situation fanns tydligt hos informanterna. Valet av att läsa till elektriker blev en 

summa av informanternas sociala möjligheter och omöjligheter om man skulle tolka 

det ur ett biografiskt schema. Det sociala ursprunget är betydelsefullt för karriärsvalet 

genom att det definierar vad som är möjligt och omöjligt.197 Jag kommer gå in mer om 

detta i nästa kommande stycke. 

Bakgrundens betydelse för karriären 
Innan jag kom ut på fältet och träffade dem som läste på Lernia hade jag en del 

föreställningar om vilka de var. Jag visste sen tidigare att medelåldern var över 30 och 

att det nästan uteslutande var män som läste till elektriker.  Jag hade en föreställning 

om att de allra flesta som läste arbetsmarknadsutbildningar som finns på Lernia hade 

en bakgrund som var präglad av arbetslöshet och utanförskap. Istället fann jag att det 

inte alls var så stor andel som kom direkt från arbetslöshet men en av orsakerna till det 

kan ha varit att antalet elever som arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden försåg 

utbildningen med nyligen hade skurits ner pga. politiska beslut. Som jag beskrev ovan 

så fanns det bland mina informanter ett tydligt missnöje med sin tidigare position på 

arbetsmarknaden. Även om man hade ett yrke som innebar fackkunskaper så fanns 

det anledningar till att byta bana. Några av dem jag träffade på utbildningen hade 

tidigare varit fastighetsskötare eller olika sorters facklärda industriarbetare, och även 

                                       
197 Närvänen: 1994: s. 51 
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folk som hade högskoleutbildningar som en programmerare eller som i Björns fall, 

lärare. 

När jag frågade en av de högskoleutbildade informanterna under observationerna om 

vad det var som fick honom att läsa på högskola och sen till elektriker så svarade han 

att högskolestudierna mer var en slump. Han var uppvuxen i en arbetarfamilj i en 

mindre bruksort men umgicks med vänner som hade ambitioner att läsa vidare. Han 

bestämde sig för att läsa vidare inom mer humanistiskt orienterade ämnen och valde 

detta efter intresse istället för efter framtida arbetsmöjligheter. Han berättade då att han 

ständigt var tvungen att försvara sina högskolestudier gentemot sin familj och tidigare 

vänner. De tyckte han var orationell när han läste en massa onödiga saker och 

skaffade sig en massa dyra studielån när han så lätt kunde få arbete på den lokala 

fabriken istället. Han berättade sen att hans klassbakgrund oftast kom ikapp honom 

och genom att han inte kom från de rätta kretsarna och hade de rätta kontakterna så 

gav han tillslut upp den humanistiska banan och sökte sig mot programmering. Efter 

att ha arbetat några år med det kände han sig för att stadga sig. Programmeringen gav 

inget fast arbete och det var det han prioriterade högst av allt, en trygghet i vardagen 

där man visste var man hade allt. Sökandet efter tryggheten verkade vara något som 

var gemensamt för de allra flesta av mina informanter.  

   Anders kommer också från ett typiskt arbetarhem där hans far var svetsare. Det 

föreföll naturligt för honom att själv söka sig in i den branschen när han läste på 

gymnasiet berättade han. Efter det har han stannat inom branschen och vidareutbildat 

sig för att klara av mer avancerad utrustning. Läsa på högskola var ingenting som han 

ens funderat över. Likaså för Robert hade detta varit otänkbart från början men efter att 

han blev uppsagd från den arbetsplats han arbetat elva år på så kände han att han 

tvungen att tänka om. Efter ett besök på arbetsförmedlingen under denna period så 

fick han rekommendationen att läsa vidare:  

”Robert:[…] Så vad ska man göra då tänkte man så då gick man upp till 
arbetsförmedlingen och då sa dom YTH, Yrkesteknisk högskola i industriell 
elektronik och då gick jag tillbaka till företaget [Det var inte samma företag han blivit 
avskedad ifrån] och frågade vad dom tyckte om det. Dom sa att om du går den 
utbildningen så har du garanterat fast jobb här, ingen diskussion. Det är bara att du 
kommer tillbaka hit. Industriell elektronik, så jag satte mig i skolbänken. Jag hade 
inte pluggat på 11 nästan 12 år å det gick ju i dragsterfart så där läste jag i ett och ett 
halvt år.” 

 

 När Robert var färdig med utbildningen så flyttade företaget utomlands och 

utbildningen var inte längre attraktiv för arbetsgivarna då arbetsmarknaden var mättad. 

Att studera vidare på högskolenivå blev efter detta något som han inte ville göra igen.     

Elektrikern  
Mina personliga erfarenheter av att arbeta tillsammans med elektriker är att det ofta 

inte är något speciellt glamoröst arbete. Arbetsuppgifterna kräver ofta att man arbetar i 



 65

trånga utrymmen eller på höga höjder. Många arbetsuppgifter är ofta fysiskt 

påfrestande för rygg, axlar och knän då man ofta arbetar från stegar eller krypandes. 

Oftast fanns det dock en viss stolthet i yrket då vem som helst inte får arbeta med det. 

Min syn på elektrikeryrket skilde sig dock en del ifrån vad flera av mina informanter 

såg på det.  

   Johannas bild av elektrikeryrket förknippades med något positivt och något med hög 

yrkesprestige. För henne var hennes tidigare arbete som telefonförsäljare något hon 

förknippade med låg yrkesprestige. Som jag visade tidigare var det något hon ibland 

hade svårt att berätta om för andra.  

P: ”Och du känner att du hellre skulle kunna tänka dig att kalla dig elektriker när du 
är färdig? 

Johanna: Ja herre gud, Ja telefonförsäljare det är så lågt rankad i samhället liksom, 
folk tycker inte om telefonförsäljare, folk tycker om elektriker. Folk uppskattar 
verkligen vad vi gör, Kolla liksom allting har ju ljus idag.” 

 

Ett liknande resonemang hade Björn om synen på elektrikeryrket: 

P: ”Hur tas jobbet som liksom industrielektriker då?  

Björn: Nej jag tycker det verkar som att det verkar finnas ganska stor respekt just för 
elektriker på något vis. [P: Mmm jo] Björn: Att det är lite sådär svårt, det är inte vem 
som helst som gör det om man säger så. [ P: Mmm] 

Björn: Det krävs en utbildning och så vidare.  

[…] 

P: Att det är svårt att inte tycka om en elektriker? 

Björn: Nej precis, så det är, det är många som sagt sådär. För att läraryrket är ju [kort 
paus] Hur fan orkar du med det, det är väl egentligen den standardkommentaren om 
man säger att man är lärare. Och jag har inte mött någon som har sagt det när jag 
sagt att man ska bli elektriker. [P:Mmm] Björn: Utan det är mer häftigt och, fan det är 
ett bra jobb och så.” 

 

   För några av mina informanter så var dock inte arbetet som elektriker helt utan 

risker. Riskmedvetenheten fanns på flera plan. För de av informanterna som hade ett 

arbete innan utbildningen fanns risken att förlora det man hade tidigare. Anders hade 

garderat sig genom att ta tjänstledigt från sitt tidigare arbete för studier. Om han inte 

skulle få tag på något arbete som elektriker så kunde han gå tillbaka men det var 

absolut ingenting han önskade utan mer en sista utväg. Under den tiden jag var ute på 

fältet så fördes samtidigt en debatt om hårdare tag på arbetsmarknaden med sänkta 

ersättningsnivåer för arbetslösa och högre krav. Denna debatt kändes av bland många 

av eleverna då rädslan för att bli arbetslös efter avslutad utbildning blev högre. Robert 

berättade för mig under en av mina observationer att han kände en väldig oro för 

framtiden och att den delades av många andra på programmet. Kanske var det så att 
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oron var störst hos dem som vet hur lätt det är att bli arbetslös? Dock bör det sägas att 

den allmänna bilden av arbetsmarknaden och framtiden var optimistisk hos de allra 

flesta. Det Johanna kände att hon kunde förlora genom att utbilda sig var hennes 

valfrihet. Hon värderade sitt tidigare arbete väldigt lågt och såg det mer som något hon 

gjorde för att få lite snabba pengar efter gymnasiet och sen så har det bara blivit så att 

hon stannat i väntan på något annat. Genom att utbilda sig till elektriker kände hon att 

hon stängde alternativa vägar. 

Johanna: ”Men ja alltså ja det har jag tänkt på väldigt mycket och jag har också varit 
väldigt tveksam i, eftersom jag alltid har haft det väldigt fritt i mitt liv, jag har alltid 
kunnat göra det jag har velat, nu utbildar jag mig verkligen till det här nu ska jag 
verkligen hålla på med det här resten av mitt liv eller jag kan ju byta själv sen om jag 
vill men när jag är äldre men jag känner inte för det nu men visst jag har tvekat 
väldigt mycket på det här för visst nu ska jag jobba så här och för det som sagt 
telefonförsäljare det kändes inte som ett riktigt jobb eller utan man kom ditt å 
lattjade i telefon med kunderna några timmar och man tog vad de hade och erbjuda 
liksom.” 

 

   Det fanns också en annan sida av risktagande och riskmedvetenhet. Det fanns ett 

fysiskt risktagande i form av arbetsskador och en kort karriär till följd av detta men 

som samtliga av mina informanter påpekade för mig så var det ingen som var villig att 

ta de riskerna. För både Johanna och Anders som läste mot inriktning installation så 

fanns det en motvilja att arbeta med just detta. 

P: ”Det är ändå ett rätt slitsamt yrke med mycket arbetsskador och en rätt kort 
karriär… 

Johanna: Ja det kan det nog vara om man inte sköter sig, sin kropp alltså men jag 
hade väl inte tänkt att jag skulle jobba på byggen resten av mitt liv och dra kabel 
hela tiden och göra dom tunga jobben utan det är väl mer serviceelektriker som jag 
kommer inrikta mig på.”  

 

Samma inställning hade Anders om den sortens arbete som var förknippade med 

installationsarbeten och hade istället förhoppningar om att finna arbete inom mer 

serviceinriktade delar av branschen. Både Robert och Björn berättade att de valde 

industrielektriker just av den anledningen att slippa de mer påfrestande fysiska 

momenten i arbetet. Informanternas syn på risk och risktagande skulle kunna ställas i 

relation till Becks teorier om att vi lever i ett risksamhälle. Det är ett senmodernt 

tillstånd där vi blir allt mer medvetna och börjar reflektera över olika risker. Individen 

börjar reflektera över vilka konsekvenser ens handlingar kan ha och detta sker 

samtidigt som samhället blir mer och mer individualiserat.198 

   Robert som hade arbetat inom andra delar av elbranschen tidigare berättade för mig 

hur hans yrkesstolthet sårades när han blev avskedad. Gemenskapen och 

sammanhållningen var viktiga delar i denna stolthet som till stor del handlade om de 

                                       
198 Beck, Ulrich (1998) Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Göteborg 
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många år av hantverkarmässig yrkesskicklighet som de hade skaffat sig. Robert berättar 

om en av de sista dagarna på arbetet och den ilska och bitterhet han kände över det. 

Robert: ”Då kommer en korpulent ful jävla liten gubbe med en vit skjorta och en 
kavaj å slips. Å då säger han att ”Jag tycker det vore lite mer sportsligt av er om ni 
kunde lämna ifrån er era felsökningsdokument till italienarna så dom kunde få en 
ärlig chans” Jasså sa vi och körde dom i pappersförstöraren mitt framför snoken på 
han så vi malde ner i princip allt. Tänk att varje gubbe jobbat i 10 år och vi var 15-20 
man så det är alltså 200 års yrkeserfarenhet som vi bara malde ner. Jag tog med mig 
mina papper hem i och för sig.” 

 

   Samhörigheten som Robert kände grundade sig i en gemensam yrkeserfarenhet som 

han fortfarande känner en enorm yrkesstolthet i.  

   För Robert, Anders och Johanna var fackligt medlemskap en förutsättning för att 

uppnå större trygghet på deras tidigare arbetsplatser och de är fortfarande medlemmar 

i sina tidigare fackföreningar. Anders kände sig obekväm med sina chefer och bråken 

på företaget och att vara med i facket gav honom ett viss mått av trygghet. Johanna 

hade liknande erfarenheter och uppgav facket som en viktig trygghet. 

P: ”Var du organiserad i facket själv eller förtroendevald? 

Johanna: Nej jag var ju medlem i facket och det är jag fortfarande och det var mer 
en säkerhet för på det jobbet du kan inte bara jobba där utan att vara med i facket 
för då kan dom göra vad som helst med dig och facket vad ju som en säkerhet 
istället att vara med i för då hade man ju Dom bakom sig om det hände någonting.” 

 

   Jag frågade även mina informanter om hur de trodde att omgivningen såg på deras 

nya roll som elektriker. Anders berättade att hans sambo först var reserverad om hans 

beslut att ta tjänstledigt och utbilda sig. Hon ändrade dock åsikt när han visade hur 

viktigt utbildningen var för honom. Johanna var den av mina informanter som tydligast 

uttryckte hur hennes val av utbildning blivit bemött.  

Johanna: ”Nej alltså (paus) det här är ju ett yrke som jag bara valt för att jag tycker 
om det och sen får folk finna sig i det liksom. Alla tycker ju att det är jätteintressant 
och dom blir ju oftast väldigt shockade av att jag är tjej och då blir dom såhär men 
varför elektriker för, varför inte någonting helt annat men det är ju det som jag är 
intresserad av.” 

Framtiden och el-utbildningen som en vändpunkt 
När informanterna fick beskriva hur de såg på sin egen framtid i termer av vad de tror 

att de gör om ett par år eller om framtida arbetsmöjligheter så fanns det både de som 

var väldigt optimistiska om framtiden och de som var betydligt mer försiktiga. 

Försiktigheten och ängslan fanns oftast hos dem som hade problem med studierna. En 

man med invandrarbakgrund berättade hur han och andra med invandrarbakgrund 

ofta höll sig till varandra på grund av kommunikationssvårigheter med dem som hade 

svenska som modersmål i klassen. Svårigheterna med språket trodde han också 

påverkade hans chanser att få ett arbete efter utbildningen då arbetsgivarna hellre 

valde någon annan före honom. En kvinna i klassen berättade för mig att hon heller 
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inte hade några större förhoppningar om framtiden då hon hade problem med att 

hänga med i studierna och hon trodde att hennes höga ålder påverkade hennes 

chanser att få arbete negativt. Hon var runt 40 år. 

   För Johannas del hade tron på framtiden förändrats radikalt jämfört med tiden på 

telemarketingföretaget. 

 P: ”Var det, hade du en pessimistisk framtidstro när du jobba på ditt förra yrke? 

Johanna: Ja det hade jag, Det var såhär alltså. Känslan att gå till jobbet varje dag det 
var liksom, man visste inte om man skulle få jobba kvar, det var så mycket 
resultatbaserat och gick man minus typ kanske en månad då typ Nu får du göra 
något åt det här så man visste aldrig, folk vart ju sparkade hit och dit hela tiden så 
Man hade aldrig någon säker plats.” 

 

Nu såg det helt annat ut. Möjligheten att få arbete var så ljus den kunde bli även om 

hon inte hade skaffat sig några kontakter med företag än så trodde hon inte detta 

skulle bli något problem. För Johanna blev möjligheten att utbilda sig en vändpunkt 

där hon kom ifrån arbetet på telemarketingföretaget och hon kunde nu se framåt och 

börja planera hur hon ville att denna vändpunkt skulle utvecklas. För att arbeta som 

installationselektriker så behövs det att man är ute och arbetar med 10 månaders 

praktik efter utbildningen. Detta var målet för samtliga elever som läste 

installationsutbildningen. Det fanns en viss ängslan över att komma ut på praktik då 

hon inte riktigt visste om hon skulle klara av det. 

Johanna: ”Jag har ju självklart funderat över det på det här med att man kanske inte 
blir duktig nog att dom vill ha mig anställd eller att jag inte klarar av mitt jobb och 
när jag kommer ut för det vet man ju inte för nu är det bara, man lär sig och det är 
ju en helt annan grej i skolan för där har man läraren och fråga om det är någonting 
för sen när man kommer ut och ska göra sin praktik så måste man verkligen ge 
150% för att visa vad man kan och då känns det lite såhär att kanske man inte kan 
allting och att man inte kommer ihåg allting. Man tvivlar ju på vad man själv kan 
eftersom jag aldrig har jobbat på ett sånt jobb där man måste visa vad man kan. 
Prata i telefon kan väl vem som helst göra liksom men, där är det ju bara att tjata 
tillräckligt länge för det kan man ju inte göra som elektriker för då måste du ju veta 
vad du håller på med. Det är ju det de handlar om. Du ska ju kunna allt med risker 
å sådär och visst man kan ju bli arbetslös, det kan man ju men nä, det ordnar sig 
nog på nått sätt.” 

 

   Robert hoppades att den här utbildningen skulle leda till ett fast jobb. En av 

anledningarna till varför han haft så svårt att komma ur arbetslösheten var att han inte 

hade någon möjlighet att arbeta skift eller nattarbete. Han hade blivit utbränd flera 

gånger samt drabbats av diabetes under sin karriär och hade strikta rekommendationer 

från läkare att undvika den sortens arbete.  

Avslutande diskussion 
I det här stycket vill jag återknyta till min frågeställning efter det att min analys gjorts. 

För mina informanter så beskrivs valet av utbildning i första hand om att läsa det man 

tycker är kul och känner för. Här kan den sociala bakgrunden haft betydelse för att 
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skapa mallar eller ramar för vad mina informanter kunde tänka sig att arbeta med. 

Några av dem jag intervjuade eller träffade under mina observationer hade tidigare läst 

på högskola men det fanns olika orsaker till varför de inte fortsatte på en mer 

akademisk bana. För Robert så var den förändrade arbetsmarknaden något som 

hindrade honom att skaffa sig ett akademiskt arbete. För Björn så var det 

arbetsuppgifterna som lärare som inte passade honom då de sociala bitarna av arbetet 

oftast tog överhanden kände han. Mina informanters val av utbildning skulle kunna ses 

som biografiska scheman.199 De pekar på olika möjliga karriärer som man kan bli och 

vad som är mer osannolikt. Det sociala ursprunget är betydelsefullt för vad som 

definieras som möjliga val och vad som skulle ses som mer osannolikt. Det är inte bara 

familjens värderingar i uppväxten som spelar roll utan också vilka materiella och 

kulturella villkor man har, dvs. klasstillhörighet.200 

   Ett område som jag inte berört så mycket i analysen är hur genus påverkar valet av 

utbildning. Paul Willis beskriver hur arbete oftast delas upp mellan könen där 

kroppsarbete associeras med manlighetens sociala överlägenhet medan det kvinnliga 

får representeras av intellektuellt arbete.201 Bland mina informanter fanns det bytare åt 

båda hållen i form av Björn som bytte från ett kvinnodominerat intellektuellt arbete till 

ett mansdominerat kroppsarbete och sen fanns det Johanna som bytte från ett 

någorlunda intellektuellt arbete till elektriker. Tyvärr så föll frågor som rörde genus 

ofta utanför mina frågeställningar under studien men jag känner nu att det är ett 

intressant ämne som jag gärna hade fördjupat mig i. En anledning till varför jag inte 

tog upp ämnet mer kunde ha varit att manligheten sågs som en sådan norm att den 

inte uppmärksammades och problematiserades av mig. 

   Det fanns en tydlig målinriktning bland mina informanter om vad man ville arbeta 

med inom branschen och vad man ville undvika. Valet att utbilda sig till elektriker 

uppfattades dock odelat positivt av både dem själva och deras omgivning. Beslutet att 

utbilda sig till elektriker innefattade dock vissa medvetna risktaganden. Det ena var hur 

utbildningen blev en brytpunkt med det gamla och att det skulle vara mer eller mindre 

otänkbart att gå tillbaka till gamla banor och arbete. Om inte utbildningen gav de 

resultat de önskat sig i form av ett arbete så fanns det risk för arbetslöshet och rädslan 

för det förstärktes tack vare det poliska klimatet i samhället. Arbetslöhetsrisken kändes 

dock ganska liten hos de flesta av informanterna. Den andra sidan av risktagandet var 

själva arbetet i sig. Oftast handlade det om förslitningsskador på rygg, axlar och knän 

som de ville undvika. Strategin för detta var att helt enkelt undvika att arbeta inom de 

delarna av branschen där detta var vanligast förekommande. Resonemanget om risker 

och riskmedvetande kan kopplas till den tyske sociologen Ulrich Becks teorier om 

Risksamhället.202 Risker har en tendens att vara klasspecifika genom att omvänt följa 

                                       
199 Närvänen (1994) s.45 
200 Ibid. s. 45. 
201 Willis s. 255 
202 Beck (1998) 
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samhällets klassmönster, risker samlas i samhällets nedre delar medan rikedom samlas 

i de övre skikten. Risker med förslitning och arbetsskador är högre inom lågutbildade 

yrken och lågutbildade löper dessutom större risk att drabbas av arbetslöshet än 

högutbildade. Informanterna visar med deras strategier om framtida arbete att de är 

medvetna om eventuella risker så som arbetslöshet och arbetsskador.203 Valet av ”rätt” 

utbildning kan ses som ett svar på riskmedvetandet på det viset att de har minimerat 

risken att bli arbetslös och inriktningen mot mindre ”riskfyllda” grenar inom yrket kan 

ses som en strategi att minimera risken för arbetsskador. 

   Yrkesidentiteten som elektriker var något som informanterna hade svårt att förhålla 

sig till. Istället var det den tidigare yrkesidentiteten som informanterna såg som viktig. 

För Johanna var hennes tidigare yrkesidentitet förknippat med något negativt som hon 

hade svårt att berätta för människor om. För Robert så var det snarare tvärtom. Det 

fanns ett rejält mått av yrkesstolthet i hans arbete som systemtestare som fanns kvar 

fastän han varit arbetslös i sex år. Yrkesstoltheten över sitt tidigare arbete fanns även 

hos andra jag träffade på programmet. Två stycken före detta fastighetsskötare som 

blivit avskedade berättade om sitt arbete och den yrkesstolthet som fanns hos dem. 

Det finns en viss rimlighet i att yrkesstoltheten är störst hos dem som inte själva väljer 

att sluta sitt arbete utan blir avskedade eller av annan orsak måste sluta. Kanske är det 

så att det finns en viss bitterhet som är svår att erkänna i att bli arbetslös.  

   För mina informanter så kändes det som att yrkesutbildningen skulle leda till ett 

arbete och ett förhållandevis bra sådant. Förhållandevis i den meningen att det var ett 

steg iväg från sin tidigare position som arbetslös eller arbetet som man inte trivdes på. 

Man skulle nu få ett riktigt erkännande från sin omgivning att man skulle arbeta med 

något som man kände en viss stolthet och något som gick att titulera sig med.  

   För att avslutningsvis knyta an till min inledning där jag beskrev skillnader mellan ett 

mer traditionellt synsätt och en mer postmodern uppfattning så kanske min analys gav 

ett litet bidrag. Mina informanter visade tydligt hur deras samhällsposition var viktigt 

för vem dem var. Genom att utbilda sig till ett facklärt arbetarklassyrke så kunde de få 

en mer accepterad roll än deras tidigare position som arbetslös eller inom yrken där de 

kände att de inte passade in eller inte trivdes på.  

                                       
203 Ibid. s.50 
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Ett enigt yttre � en studie kring identitetsskapande 
processer, livsvillkor och etnisk tillhörighet 

Anna Lenberg 

 

Inledning 
Denna antologi och tillika min del i den fokuserar på livsvillkor, identitet och klass 

men också etnisk tillhörighet. I mitt arbete har jag valt att studera en invandrarförening 

för att undersöka om och hur dessa fenomen tar sig form. Jag upplever 

invandrarföreningar som intressanta sociala miljöer och tänker på dem lite som spår av 

det förflutna men i en ny och annorlunda framtid. 

   Mitt fokus har i synnerhet kommit att bli identitetsskapande på den 

invandrarförening jag valt att studera. De företeelser jag undersökt i mitt arbete, såsom 

mellanmänsklig interaktion och identitetsskapande förlopp fortgår ständigt. Mitt arbete 

berör således endast ett fragment av dessa men jag har ändå som ambition och avsikt 

att utifrån mitt empiriska material presentera sätt att förstå dessa processer.  

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund som idag bor i Sverige 

på grund av asyl eller liknande skäl och i synnerhet de som från sina hemländer har 

en hög utbildning upplever sina livsvillkor, sin klasstillhörighet och identitet. Hur 

formar och omformar denna grupp sin identitet och livshistoria? Hur upprätthåller man 

en känsla av jaget i en förändrad situation? Vilka strategier används för att skapa och 

göra skäl för en ny plats ”i allt detta”? Dessa är svåra men högst aktuella frågor som jag 

hoppas kunna besvara eller i alla fall få en djupare förståelse för, i ett globaliserat 

samhälle där både nationsgränser och sociala tillhörigheter blir allt otydligare.204 

Diskussionen kring klass har bland mina informanter varit skral, under arbetets gång 

har därför tyngden i huvudsak kommit att ligga på diskussionen kring 

identitetsskapande vilket jag resonerar kring vidare i arbetet.  

Frågeställning 
Mina övergripande forskningsfrågor är således  

• Hur formar och omformar individer med utländsk bakgrund och i synnerhet de 

som från sina hemländer har en hög utbildning sin identitet och livshistoria? 

• Hur förhåller denna grupp sig till svenska klass (status och norm) system? Samt 

• Hur närvarande är klassmedvetandet samt eventuell klasstillhörighet bland mina 

informanter? 

                                       
204 Giddens, Anthony (2005) Modernitet och självidentitet: Göteborg: kap. 1 
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Metod 

Beskrivning av fält 
Ett viktigt steg i forskningsprocessen är att få tillträde till en social miljö som är relevant 

för studiens frågeställning.205 Jag kontaktade en man som arbetar och engagerar sig i en 

social miljö som är just tillämplig för mitt syfte. Han var positiv till mitt arbete och blev 

min så kallade grindvakt206, det vill säga gav mig tillträde till mitt fält och vidare kontakt 

med mina informanter. 

   Mitt fält utgörs av en forn-jugoslavisk invandrarförening på obestämd ort i Sverige. 

Jag har där deltagit i arrangerade aktiviteter såsom fester och möten men också bara 

varit där och ”hängt” både dag- och kvällstid när föreningen är öppen. Jag har i stor 

utsträckning antecknat under dessa observationer och har då fått väldigt omfattande 

fältanteckningar. Ibland har det dock känts opassande att anteckna under 

observationen, då har jag istället försökt återge dem i efterhand men följaktligen inte 

fått lika detaljerat material. Att vara närvarande under aktiviteter som anordnas av 

föreningen och på så vis lära känna både miljön och mina informanter har således 

varit ett bra sätt att få förankring och förståelse kring mitt fält. 

Urval 
   Ett sannolikhetsurval innebär ett slumpmässigt urval och att respektive enhet i 

populationen har samma chans att väljas ut. Resultatet av detta urval är generellt 

representativt. Ett icke-sannolikhetsurval är istället en teknik där urvalet tas fram på 

andra sätt än slumpmässigt vis. Vissa enheter i populationen har då större chans att 

komma med i urvalet och speglar därför inte alltid populationen på ett representativt 

sätt.207 I kvalitativa studier, som den jag gjort är det ibland omöjligt att kartlägga den 

population utifrån vilken man gör ett slumpmässigt urval. Istället måste forskaren lägga 

vikt på att säkerställa informanter som är relevanta för den formulerade 

frågeställningen så aktuella perspektiv kommer i fokus.208 

   Tre av mina fem informanter har liknande bakgrund, de är alla män med forn-

jugoslaviskt ursprung i övre medelåldern. Även om deras tidigare utbildning skiljer sig 

åt (juridik, ekonomi och sociologi) så har de från sitt hemland just en hög utbildning. 

Min fjärde och femte informant, en kvinna och en man i övre och yngre tjogo års 

åldern kom till Sverige som barn och har följaktligen ingen högre utbildning från sitt 

hemland. Mannen har i Sverige läst upp till gymnasienivå, kvinnan är sysselsatt med 

pågående högskolestudier. Jag har för avsikt att jämföra eventuella skillnader i svar och 

förhållningssätt mellan åldersgrupper och således mellan informanter med och utan 

högre utbildning från sitt hemland.  
                                       
205 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder: Malmö: s. 278 
206 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (1995) Ethnography :New York : s. 63 ff 
207 Bryman: 2004: s. 101 
208 Ibid. s. 290 
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   I intervjuerna har jag använt mig av ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval vilket 

innebär att jag som forskare sett till att få kontakt med ett mindre antal människor, i 

mitt fall en grindvakt, som är relevant för min undersökning och har genom honom 

fått kontakt med ytterligare respondenter. I etnografiskt arbete måste forskaren ofta 

skaffa sig information från de källor som blir tillgängliga.209  

   Man kan ifrågasätta och diskutera i vilken utsträckning denna sorts urval resulterar i 

representativa urval. Min grindvakt har gjort en stor insats med att hitta och kontakta 

informanter men har, som de flesta av oss, ett relativt homogent umgänge och 

kontaktnät. En eventuell skevhet i urvalet av informanter kan komma att färga 

resultatet av mina analyser och är därför viktig att ha i beaktning. En ännu större köns- 

och åldersspridning hade eventuellt bidragit till ett större djup och bredare perspektiv. 

Jag hade också som förslag att jämföra olika invandrargruppers svar men också denna 

idé föll på grund av otillräcklig tid och kontakter.  

   Människor och miljöer jag observerat har dock innehållit en större spriding av både 

kön, ålder och klass och är i högre grad ett resultat av slumpmässiga urval. De fester 

och föreningsmöten som jag fick tillträde till besöks av en bredare och mer varierad 

publik, en rimlig anledning till varför observationsmaterialet i mitt arbete varit så 

givande.   

   Observationerna har fungerat som ett komplement till mina intervjuer då de belyst 

tänkvärda fenomen och fått mig att få upp ögonen för dessa. De har också i hög grad 

varit av relevans för mina formulerade frågeställningar då de berört och delvis besvarat 

dem.  

Observationer och intervjuer 
I mitt arbete ligger alltså observationer men också kvalitativa intervjuer till grund.210 

Mina observationer har som sagt ägt rum på möten och fester som organiserats av 

föreningen men också under intervjutillfällena och när jag bara varit där i största 

allmänhet. Deltagande observationer är tidskrävande och innebär att forskaren vistas 

och deltar i de sociala sammanhang som studeras. På så sätt lär han eller hon inte bara 

känna fältet och de som ska studeras utan gör samtidigt liknande erfarenheter.211 

   Mina intervjuer är av kvalitativ, semistrukturerad art med utgångspunkt i en 

intervjuguide där jag formulerat ungefär trettio frågor rörande bakgrund, socialt liv, 

utbildning och arbete. I kvalitativa intervjuer är det viktigt att låta intervjun röra sig i 

olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad informanten upplever som relevant 

och betydelsefullt.212 Detta var något jag upplevde då informanten gled in på sidospår 

eller uppehöll sig vid vissa frågor. Intervjuerna varierade lite i längd, från femton till 

                                       
209 Bryman: 2004: s. 290 
210 Se gemensam diskussion kring metod  
211 Öhlander, Magnus (1999) ’Deltagande observation’ ’Deltagande observation’ I: Kaijser, Lars & 
Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt fältarbete, Lund s. 74 
212 Se gemensam diskussion kring metod  
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trettiofem minuter. Fyra av mina intervjuer ägde rum på föreningen, den femte 

genomfördes i en annan miljö men med godkännande av informanten. 

   Samtliga informanter har ett annat modersmål men talar och förstår bra svenska. Jag 

kunde dock uppleva att intervjusvaren kom att bli relativt automatiska och 

onyanserade. Svaren svarade på frågan men gav mig inte riktigt det material jag 

hoppats på. I arbetets begynnelse trodde jag att empirin i huvudsak skulle utgöras av 

intervjuerna och att observationerna skulle fungera som ett komplement till dessa. Efter 

arbetets gång tycker jag mig dock se att tonvikten förskjutits mellan dessa då 

observationerna i än högre grad belyst tänkvärda fenomen. Även mina observationer 

(runt tio stycken) har varierat i tid men de flesta har varat mellan tjugo minuter till två 

timmar.  

   Allt empiriskt material jag tillskansat mig genom observationer och intervjuer har jag 

transkriberat. Transkribering är alltid tidskrävande men det existerar ingen 

standardmall för hur en transkribering ska gestaltas, det är något som forskaren själv 

måste ta ställning inför med hänsyn till studiens läskrets och syfte.213 Jag valde att skriva 

ut felaktig ordföljd då det ger mig en förstärkande känsla och förståelse för vissa svar i 

materialet. Däremot avstod jag från det avancerade arbetet att märka ut dialekter och 

andra grammatiska fel då jag anser att det sakliga innehållet i mina intervjuer är 

viktigare än muntlig stil och språkliga detaljer.214 

Grundad teori 
På mina transkriberade intervjuer och observationer tillämpade jag den 

teorigenererande ansatsen Grundad Teori (GT). Bearbetningen av materialet följer inget 

enhetligt schema utan varje forskare utvecklar sitt eget sätt att använda sig av 

metoden.215 

    Jag började med att stryka under och markera intresseväckande ord och citat i mitt 

transkriberade material. Dessa, så kallade koder, placerade jag sedan under mer 

övergripande rubriker som jag gav passande namn. Exempelvis koder som tända ljus, 

discokula och neonslingor placerades under rubriken stämningshöjande. Några 

rubriker valdes sedermera bort, vissa slogs ihop och andra blev underrubriker till färre 

men mer övergripande kategorier. Till de kategorier jag fått fram ur mitt material 

ställde jag frågor om vad det är som händer och hur, när och varför det händer.216 Till 

exempel varför har man ett planeringsmöte och vad är det egentligen som händer?  I 

början tyckte jag att det var väldigt svårt att tillämpa GT i praktiken, det vill säga att se 

samband och få en vidare, eventuellt teorigenererande förståelse och kunskap utifrån 

sitt empiriska material. Det kändes poänglöst att bryta ner materialet i små 

beståndsdelar som ord och uttryck. Efter en tids envist kategoriserande och 
                                       
213 Se gemensam diskussion kring metod 
214 Fägerborg, Eva (1999) ’Deltagande observation’ I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt 
fältarbete, Lund s. 69 
215 Se gemensam diskussion kring metod  
216 Ibid.  
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analyserande började dock nya infallsvinklar och idéer kring samband, relationer och 

konsekvenser av och mellan kategorierna växa fram.  

   Huvudsyftet med den slutliga, axiala kodningen är att skapa struktur genom att 

gruppera kategorierna och kartlägga händelser, fenomen och situationer.217  Mina 

huvudkategorier kom efter den axiala kodningen att bli framhävande, 

identitetsskapande, mix-tillhörighetande, viktig-vara, och yttre och inre faktorer. Dessa 

huvudkategorier och sambandet dem emellan ligger till grund för det resultat och den 

analys jag kommit fram till. De har också fungerat som utgångspunkter i min 

omarbetade och utvecklade intervjuguide vilken framförallt berörde socialt liv och 

vikten av invandrarföreningen och användes som utgångspunkt i mina resterande 

intervjuer. 

Etiska stånd- och synpunkter 
Jag har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilka mer utförligt redogjorts för i arbetets 

gemensamma inledning.218 Jag tror dock att jag kommer att ha svårigheter att helt och 

fullt följa konfidentialitetskravet, det vill säga anonymisera mina informanter inför 

varandra. De rör sig alla i samma miljöer, vet det mesta om varandra och vilka som är 

delaktiga i arbetet. Jag förmodar dock att det är något de är väl medvetna om och var 

så även när de valde att delta som informanter. Ett sätt att förebygga igenkännande 

både från interna och externa håll är att inte beskriva informanter eller miljöer allt för 

ingående även om det således är svårt att göra en gränsdragning. Självklart vill man 

skydda sina informanter men om man lämnar alltför många luckor i framställningen 

kan arbetet förlora fylligheten och läsaren förståelsen för sammanhanget. Jag har valt 

att benämna invandrarföreningen som forn-jugoslavisk då jag tycker det är av vikt för 

analysen. Vidare har jag valt att anonymisera var föreningen ligger och alltför utförliga 

beskrivningar av miljön då jag tror det skulle kunna riskera fastställande av fält och 

identiteter.  

   Känslan av att man inkräktar på någon annans territorium och privatliv, går över 

gränsen och kränker privatlivets helgd219 har stundom infunnit sig. Jag tror dock att 

detta är både vanliga och sunda reflektioner i och under forskningsarbete. I de allra 

flesta fall har jag mött väldigt positiva och hjälpsamma reaktioner och en högrest vilja 

att delta och berätta om sitt liv. En undersökningsperson upphäver inte heller rätten till 

sitt privatliv genom att delta i en studie och kan av olika anledningar vägra att svara, 

eller svara mindre utförligt på vissa frågor.220 När jag utformade frågor till min 

intervjuguide oroade jag mig för att vissa ämnen skulle vara just känsliga och i värsta 

fall väcka anstöt hos mina informanter. Under intervjuerna märkte jag dock att det 

snarare var de frågorna som mina informanter utvecklade och uppehöll sig vid. 

                                       
217 Ibid. 
218 Se gemensam diskussion kring etik 
219 Alver, Bente Gullveig & Öyen, Örjar (1998) Etik och praktik i forskarensvardag: Lund: s.72 
220 Bryman: 2004: s. 448 
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   Bryman återger en etisk ståndpunkt kring att etiska övertramp är överallt 

förekommande och den övervägande delen undersökningar inkluderar delar som är 

etiskt tvivelaktiga. Ett exempel på detta skulle kunna vara när 

undersökningspersonerna inte får tillgång till alla detaljer som rör en undersökning 

eller har en annorlunda idé om vad forskning går ut på.221 

   Jag har följt vetenskapsrådets råd kring informationskravet, det vill säga informerat 

berörda personer om den aktuella undersökningens syfte och moment.222 Även om jag 

upplyst så grundligt och oakademiskt jag kunnat, tror jag inte att mina informanter är 

medvetna kring detaljerna rörande undersökningen. Jag upplever ett hövligt men av 

allt att döma ointresse från mina informanter vilket tar sig form i drivande blickar och 

otimade nickar när jag går igång med mina beskrivningar av GT och arbetets 

metodmoment. Bryman beskriver vidare att det är synnerligen svårt att ge alla 

deltagare all information som krävs för att kunna fatta ett välgrundat beslut om att 

acceptera eller avstå från att delta i en undersökning.223  

Forskarens roll 
Jag upplever att min närvaro, både som forskare men också som ung, kvinna, och 

svensk har frammanat vissa svar, berättelser och ageranden hos mina informanter. Jag 

representerade det svenska samhället och fick således svar kring vikten av att prata bra 

svenska, föra protokoll över ekonomi och aktiviteter och ha ett damlag i fotboll.  

   Ålderism handlar om makt och maktrelationer och definieras som en uppsättning 

föreställningar och antaganden sprungna ur en biologisk skillnad mellan människor 

vilken relaterar till åldersprocessen. Ålder används som beskrivning av en individ eller 

ett skeende och transformeras till en förklaring av beteenden, egenskaper och 

förmågor. Ett exempel skulle kunna vara att unga människor är subversiva, engagerade 

och på gränsen till naiva medan äldre är kloka, belevade och välbetänkta. Ålderistisk 

kategorisering kan ses som en bekräftelse av den åldersordning vilken fördelar 

maktresurser asymmetriskt efter ålder och disciplinerar människan att leva upp till 

åldersbaserade förväntningar.224 Jag tycker mig ha upplevt ett visst mått av ålderism i 

mitt forskningsarbete och intrycket av mig som forskare står eventuellt i skarp kontrast 

till en stereotyp sinnebild kring forskaren som en något äldre, gråhårig herre med 

fjärrskådande blick.225 Jag tror dock att min ungdom och möjliga åldersbaserade 

förväntningar varit till min fördel då de frammanat ett avslappnat mottagande och 

möjligen jämnare maktbalans mellan mig och mina informanter. Detta tror jag i 

förlängningen också underlättat tillträde till sociala miljöer i form av ungdomsfester och 

styrelsemöten.  

                                       
221 Ibid. s. 444 
222 Se gemensam diskussion kring etik 
223 Bryman: 2004: s. 447 
224 Närvänen, Anna-Liisa. & Näsman, Elisabeth (2006) ’Ålderism och forskningsetik’ I: Närvänen, Anna-
Liisa & Näsman, Elisabeth (red.) Etik i forskningens vardag: Norrköping: s. 132 ff 
225 Alver & Öyen: 1998: s. 32 
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Analys 
Nedan följer beskrivningar av mina huvudkategorier. Den första kallar jag 

framhävande och handlar om hur mina informanter förhåller sig till omgivningens 

bilder av dem. En annan kategori kallar jag mix-tillhörighetande vilken berättar om en 

tvåfaldig tillhörighet och hur denna konstrueras. Yttre och inre faktorer beskriver hur 

händelser och svårigheter struktureras som konsekvenser av yttre (samhälleliga) eller 

inre (personliga) omständigheter. Den sista kategorin kallar jag viktig-vara och redogör 

således för hur och varför invandrarföreningen är av vikt.  

Framhävande 
Något som jag kommit fram till med hjälp av kodning av intervju och 

observationsmaterial är vissa informanters vilja att framhäva och tydliggöra specifika 

företeelser.  

   Oscar Pripp beskriver i Etnologiskt fältarbete en tredje närvaro, som handlar om hur 

människor i sina självpresentationer förhåller sig till olika bilder av dem som finns, 

sprids och förmedlas exempelvis genom forskning och media. Vissa sociala 

grupperingar, till exempel invandrargrupper är i högre utsträckning utsatta för sådana 

bilder och förklaringsmodeller än andra grupper i samhället. Som ett led i detta 

förhåller de sig till de perceptioner och kollektiva egenskaper som tillskrivs och omger 

dem. Intervjusvar kan därför vara lika mycket kommentarer och jävande kring dessa 

perceptioner som svar på intervjuarens frågor.226 Flera av mina informanter framhöll 

svårigheterna men också vikten av att prata bra svenska.  

”Det var svårast när jag läste svenska språket tre, fyra, fem år men fortfarande jag är 
inte duktig på svenska jag tror jag kanske förstår femtio, sextio procent.” 

 

Jag tolkar detta som ett inlägg i den aktuella samhällsdebatten om svenskundervisning 

och de fördomar som finns om invandrares ”lathet” och ovilja att lära sig språket.  

Svarta affärer och andra skumma verksamheter är en annan ogrundad bild som florerar 

kring invandrare. Under hela arbetets gång fick jag tillgång till och instruerades 

protokoll och mötesrapporter. Jag fick känslan av att de ville jäva, om än omedvetet, 

tidigare påståenden och visa att all verksamhet sköttes enligt lag och ordning. Jag 

upplevde också en vilja att poängtera språkkunskaper utöver svenska, 

arbetslivserfarenheter, meriter och strävsamhet i tidigare studier. 

   Ett kollektiv som definierar sig själva och sin identitet utgör en grupp medan ett 

kollektiv som kopplas ihop, definieras och tillskrivs egenskaper av andra är en 

kategori.227 Gruppidentifikation och kategorisering är nära förbundna och kan på det 

sättet påverka varandra. Mina informanter och invandrarföreningen identifierar sig 
                                       
226 Pripp, Oscar (1999) ’Reflektion och etik` I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus: Etnologiskt fältarbete: 
Lund: kap. 3  
227 Jenkins, Richard (2004) Social Identity: New York: s. 21  
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utifrån en självdefinierad grupp men tillskrivs som sagt egenskaper och kategoriseras 

således av omgivningen. 

   Identitet och självuppfattning är en simultant pågående process av interna, det vill 

säga egna, självdefinitioner samt omgivningens externa definitioner kring ens person. 

På denna interna och externa dialektik vilar all form av identitetsskapande processer 

för såväl kollektiva som individuella identiteter. Identitet är på så sätt aldrig ensidig 

utan måste bekräftas (eller underkännas) av omgivningen. Vi kan inte se oss själva 

utan att också se hur andra ser på oss. Presentationen av oss själva är viktig i 

interaktionen med andra människor då individer strävar efter att vara eller verka vara 

på ett viss sätt och därmed erhålla specifika identiteter. Så kallade ”intrycks-strategier” 

används i konstruktionen och skapandet av identiteter vilka således framhåller 

samspelet mellan de egna och omgivningens bilder.228 Ett exempel på intrycksstrategier 

skulle kunna vara då mina informanter, genom att uppvisa protokoll och framhålla flit 

i tidigare studier, betonar personlighetsdrag som hederlighet och strävsamhet hos sig 

själva.  

Mix-tillhörighetande 
Överallt på föreningen lade jag märke till dubbla, ”mixade” symboler och markörer. 

Till exempel tronar två flaggor längs fram i lokalen, en fornjugoslavisk och en svensk. I 

bokhyllorna står böcker på svenska och andra språk och på kontoret sitter kort på 

svenska kungen och drottningen jämsides med en fornjugoslavisk president. Dessa 

objektifierade markörer uppfattar jag som ett slags mix- tillhörighetande och ett sätt att 

forma eller eventuellt omforma sin identitet.  

Framförallt bland mina yngre informanter uppmärksammade jag ett förhållande mellan 

två ”lika starka” tillhörigheter. Denna dubbelhet kan upplevas som splittrande och 

komplex men istället försöker man (informanter, föräldrar och förening) framställa den 

som en berikande tillgång och resurs som man försöker ”göra det bästa av”.  

”Jag har insett att man inte kan begränsa sig till en viss typ av folk eller begränsa sig 
till att umgås med bara svenskar eller bara invandrare jag har lärt mig att man nog 
ska ta det bästa av båda kulturerna och där skapar man sig själv.”       

 

Kollektivt medlemskap vilar på den symboliska konstruktionen av att ha något 

gemensamt229, i detta fall ett ursprung i samma land och ett pågående liv i ett annat. 

Symboler generar således denna känsla av delad tillhörighet.230  

   En av mina informanter diskuterade kring antagandet att landsmän alltid ska förstå 

varandra just på grund av deras liknande bakgrund och tillhörighet. Informanten var 

kritisk till att detta antagande och menade att man inte nödvändigtvis behöver vara lika 

                                       
228 Ibid. s. 19 f 
229 Jenkins: 2004: s. 108 
230 Ibid. s. 111 
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varandra och förstå varandra bara därför man kommer från samma kultur. Även här 

framhölls variation som något positivt. 

 ”Jag tror att när man umgås med sina landsmän så förstår dom en på ett vis men 
dom förstår inte alltid en, inte alla i alla fall och då tror jag att man på nåt vis 
behöver variera lite.” 

 

Olikheter och skillnader i sociala värden såsom politiska sympatier, klasstillhörighet 

och världåskådning mellan medlemmar i en grupp är vanliga om inte oundvikliga.  De 

döljs emellertid ofta bakom ett intryck av enighet vilket frambringas till exempel 

genom kollektiva symboler och deltagande i symboliska verksamheter som jag 

beskrivit ovan.231   

   Socialisation innebär att individen tidigt i livet ”övertar” den sociala värld och 

kunskap kring sociala regler och definitioner som presenteras av familj och omgivande 

samhälle, genom att internalisera dem som en objektiv verklighet.232 ”Övertagande” 

eller internalisering av normer och sociala definitioner ger individen en uppfattning om 

vem hon är och hur man gör men också vem hon inte är och hur man inte gör. 233  

Även om den väsentligaste socialisationen sker i barndomen slutförs aldrig 

socialisationsprocessen. Att vidmakthålla verkligheten innebär att både i vardagsliv och 

krissituationer rutinmässigt bibehålla den internaliserade verkligheten genom rutiner 

och i interaktion med andra. Precis som verkligheten ursprungligen internaliseras 

genom sociala processer vidmakthålls den i medvetandet just genom dessa.234 

Invandrarföreningen hjälper människor att vidmakthålla sin ”ursprungliga” verklighet 

samt påminner dem om vilka de en gång varit och var de kommer ifrån, något mina 

informanter betonade vikten av i arbetet och skapandet av sin identitet.  

”Jag tror det är viktigt att liksom få veta var man kommer ifrån och vem man är, det 
är väl den här livslånga frågan man har, vem är jag varför finns jag och då tror jag 
sådana svar är självklart till hjälp.” 

 

Den existentiella frågan om självidentiteten är kopplad till den biografi som individen 

”skapar” om sig själv och förmågan att hålla igång denna specifika berättelse. En 

individs biografi måste kontinuerligt integrera passerade och pågående händelser i den 

yttre världen och således sortera in dem i den fortsatta historien om sig själv. För att ha 

en känsla av vilka vi är måste vi helt enkelt förstå, eller ha en uppfattning om hur vi 

blivit det vi är och vart vi är på väg.235 De äldre informanterna delade ofta upp sin 

livshistoria i nu och då, före och efter kriget, nästan som om det var olika liv med 

                                       
231 Ibid. s. 113 
232 Föreläsning: Närvänen, Anna-Liisa (061017) Vad kan man mena med socialisation?. Linköpings 
Universitet: Campus Norrköping 
233 Berger, Peter L & Luckman, Thomas (2003) Kunskapssociologi - hur individen uppfattar och formar 
sin sociala verklighet: Falun: s. 157 
234 Berger & Luckman: 2003: s. 174 
235 Giddens: 2005: s. 69 f 



 81

olika identiteter och livshistorier. Ett så kallat biografiskt brott innebär att kontinuiteten 

mellan den man varit, är och planerat att bli upphör. Faktorer som krig, sjukdom och 

andra omvälvande förändringar i livsstil innebär ofta biografiska brott och således en 

upplevd diskrepans i individers ”nya” och ”gamla” identiteter.236 

”Jag längtar fortfarande (tillbaka) men jag ser inte de fina ljusen där till mig och mina 
barn // jag har ingenting där mer.” 

 

Personliga kalendrar, så kallade livsplans-kalendrar är redskap för att i tiden 

kronologiskt placera in viktiga händelser i individens liv. Personliga kalendrar 

revideras och rekonstrueras likt identiteten mot bakgrund av omvälvande förändringar 

och omständigheter i individens liv.237 Att bryta upp från sitt hemland är i allra högsta 

grad en omvälvande övergång och sannolikt därför den händelse mina informanter 

sätter i fokus när de förklarar och strukturerar sin livshistoria.  

Yttre och inre faktorer 
Med största säkerhet har många av mina informanter upplevt svårigheter i samband 

med krig, med den sorg och rädsla det måste innebära att bryta med släkt, hemland, 

vänner och den sociala position man en gång haft, med andra ord allt man känner till. 

Jag tycker mig kunna märka vissa drag av nostalgi hos mina informanter men inte alls 

den uppgivenhet och bitterhet man skulle kunna tänka sig. En anledning till detta tror 

jag är att även om problemen idag är svårlösta och bedrövelserna i det förflutna varit 

otaliga struktureras de som följder av yttre strukturer. Att uppleva svårigheter som en 

produkt av eventuellt orättvisa men tillika yttre omständigheter istället för individuella 

brister eller fläckar på personligheten tror jag är en av anledningarna till mina 

informanters relativa tillförsikt. Svårigheter på dagens arbetsmarknad förklarades också 

främst genom yttre strukturer snarare än personliga brister.  

”Det är jättesvårt till exempel när du kommer på (arbets-) intervju o säger att du 
heter (namn med fornjugoslaviskt ursprung)… fast du kan svenska eller engelska 
va.”  

 

Till exempel nämndes just samhälleliga strukturer, brister i utbildningssystemet (för 

mycket teori och för lite praktik), ny teknik, lågkonjunktur och avvikande religion som 

bidragande orsaker till svårigheter på arbetsmarkanden snarare än till exempel 

bristande språkkunskaper. I andra avseenden tycker jag mig se en vilja att framhålla 

det egna och självständiga valet och viljan, exempelvis genom att trotsa föräldrar i val 

av utbildning.  

                                       
236 Åsbring, Pia (2003) Osäkra ’sjukdomar’- dilemman och möjligheter. Kvinnliga patienters och läkares 
erfarenheter av kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. Stockholm: s. 38 
237 Giddens: 2005: s. 106 
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”Dom (föräldrar) ville till exempel att jag skulle ta något mer som är vad ska jag säga 
som man kan få lite mer pengar för det va dom har alltid sagt ’o du ska göra så här 
o så’  men det är jag som bestämmer.” 

Viktig-vara 
Denna fjärde kategori berör föreningens betydelse och hur den fyller sociala 

funktioner för både yngre och äldre. När jag besökt föreningen på kvällen har den 

stora lokalen ofta befolkats av tre, fyra äldre herrar som på dånande volym lyssnar på 

nyheterna ifrån hemlandet. Både äldre och yngre besöker föreningen fast vid olika 

tillfällen, ungdomar oftast på eftermiddagen medan de äldre kommer på kvällen.  

Äldre använder och besöker föreningen mer rutinmässigt och vardagligt;  

”gamla människor kommer hit och lyssnar på nyheterna, spelar lite schack, kort, 
dricker kaffe o går hem.” 

 

Den yngre generationen är inte där lika ofta men är då desto fler;  

”de yngre kommer på fester // tre fyra gånger per månad // jag tror förra festen dom 
sålde trehundra biljetter.” 

 

Innan dessa fester hålls planeringsmöten, det affischeras och reklameras och föräldrar 

och anställda jobbar i dörr och bar. Den stora lokalen är preparerad för fest med dj-

bås, strålkastare, neonslingor och discokulor. Jag får känslan av att den yngre 

generationens roligt-havande på en plats där ungdomarna utgör normen och inte 

måste representera ”det andra”, är viktigt både för föräldrar och föreningen. Äldre 

människor får hjälp med att betala räkningar och får brev och dylikt översatta av den 

yngre generationen som förstår och pratar bättre svenska. Att föreningen fyller en 

viktig funktion är alla mina informanter eniga om. Flera av dem påpekade vikten av att 

träffa människor med samma bakgrund, liknande kultur och som framförallt talar 

samma språk.  

”Jag tror att det är viktigt att veta var man kommer ifrån och behålla sin kultur 
därmed tycker jag att invandrarföreningar kan ha en viss roll där för det blir ju en 
mötesplats för människor som har samma kultur och samma bakgrund och språk.” 

  

   Organisationer, såsom invandrarföreningen är förbundna nätverk av människor. 

Medlemmar skilda från icke-medlemmar följer samordnade principer genom att göra 

saker ihop på konstituerade sätt, till exempel spela schack, se på nyheterna och gå på 

ungdomsfester. Organisationer är också nätverk av både individuell och kollektiv 

identifikation vilket inverkar på vem som gör vad i dessa procedurer och hur det görs. 

Människor konstruerar en känsla av sig själva och sina medmänniskor genom att ”höra 

hemma” i en omgivning med en uppsättning relationer och interaktioner med och till 
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varandra. 238 Jag upplever att föreningen i huvudsak fungerar just som ett socialt kitt 

och en mötesplats för människor att interagera och således bekräfta identiteter. 

Avslutande diskussion 
    Jag har inte uppfattat några större skillnader i svar och förhållningssätt bland mina 

yngre och äldre informanter, det vill säga de som från sina hemländer har respektive 

inte har en hög utbildning. Jag upplever dock att de yngre har mer av en mixad 

hemvist och något starkare tillhörighet till Sverige och det svenska samhället även om 

det fornjugoslaviska ursprunget är ständigt närvarande. Primära identiteter såsom 

självet, kön och etnicitet etableras mycket tidigt i livet och är därför mer konstanta och 

bestående än andra tillhörigheter vilket skulle kunna vara en förklaringsmodell till 

detta.239  

   Kategorin mix-tillhörighetande beskriver dubbla markörer och ritualer som 

symboliska uttryck för dubbla tillhörigheter. Jag upplevde att mina informanter 

skapade och omformade sin identitet, sig själva och sin livshistoria genom ta det bästa 

från båda kulturerna och i detta skapande se sina dubbla tillhörigheter som en resurs. 

   Ur den koloniala expansionen uppstod en berättelse som genom att nedvärdera och 

marginalisera människor i den så kallade tredje världen, skapade en motbild och ett 

”inte vara” till de västerländska idealen.240 Den fornjugoslaviska invandrarföreningen jag 

arbetat med är således inte utomeuropeisk eller tillhörande den tredje världen. Ändå 

tycker jag mig kunna applicera många av de postkoloniala teorierna på mitt arbete. Till 

exempel tycker jag att det svenska/västerländska samhället med dess värden utgör en 

universell norm vilken mina informanter förhåller sig till och identifierar sig utifrån.  

   Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv vilket kopplar makt och ojämlikhet till 

individens befogenheter och rätt att agera endast inom vissa angivna ramar. Dessa 

ramar utgörs bland annat av ett (till exempel det svenska) samhälles strukturer, 

rådande ideologier, klass och statussystem samt institutionella normer och praktiker.241 

I den del av analysen jag kallar framhävande redogör jag för en vilja att hos mina 

informanter poängtera språkkunskaper, arbetslivserfarenheter samt meriter och 

strävsamhet i tidigare studier. Att bemöta och betona de ovanstående påståenden 

uppfattar jag som ett sätt att förhålla sig till svenska norm- och status system och 

besvarar således en av mina inledande frågeställningar.     

   Hierarkier och beroendeförhållanden uppstår mellan grupper när sociala, 

ekonomiska och kulturella resurser fördelas efter olika mönster. Klasskillnader men 

också ras- och könshierarkier kan ses som ett system av ojämlikheter där den rådande 

eliten, till exempel de som har makt att definiera grupper och individer framställer en 

                                       
238 Jenkins: 2004: s. 110  
239 Jenkins: 2004: s. 19 
240 de los Reyes, Paulina. & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet: Malmö s. 65 
241 Ibid. s. 17 ff 
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ojämlik ordning som naturlig och självklar.242 Denna ordning och ojämlika fördelning 

kritiseras av mina informanter även om jag uppfattar att även dem upplever den som 

naturlig och ofrånkomlig. Olägenheter som till exempel brister i utbildningssystemet 

(för mycket teori och för lite praktik), svårigheter på arbetsmarkanden och avvikande 

religion beskrivs som resultat av en orättvis ordning samtidigt som den strukturerar och 

rättfärdigar livshistorier och situationer. Fraser analyserar institutioners, exempelvis 

skola, kyrka och arbetsplatsers normskapande utifrån marknadens logik och dess 

identitetsformering vilken utkristalliseras i dessa institutionella verksamheter. På så vis 

synliggör hon institutionernas roll i upprätthållandet av ojämlikheter och 

maktrelationer. 243  

   Den individuella identiteten förkroppsligas i jaget men är inte på något sätt isolerad 

från den mänskliga världen och andra människor.244 Identitet och självuppfattning är 

snarare en simultant pågående sammanställning av interna, det vill säga egna, 

självdefinitioner samt omgivningens externa definitioner kring ens person.245 Om en 

person identifieras inom lämpliga ramar internaliserar han eller hon eventuellt denna 

etikettering. Auktoritärt applicerande av identifikation eller individuella erfarenheter 

gör dock intryck på individen vare sig hon internaliserar de etiketter och egenskaper 

hon tillskrivs eller inte. I förlängningen är denna simultana process, varigenom sociala 

identiteter konstrueras, en möjlig orsak till att kategoriseringar, maktpositioner och 

ojämlikheter konstrueras, reproduceras och i förlängningen legitimeras.246 

   Skillnader i politiska och sociala värden är som sagt vanliga om inte oundvikliga i en 

grupp men döljs bakom ett intryck av enighet vilket frambringas genom exempelvis 

kollektiva symboler och deltagande i symboliska verksamheter. Detta framhäver och 

konstruerar i sin tur tydliga gränser mellan medlemmar och icke-medlemmar vilket 

bidrar till att medlemmarna representerar ett enigt och konsekvent ansikte utåt. 247 Ur 

det utifrån perspektiv som jag innehar över mitt fält blir således mina informanter en 

homogen klasslös grupp utan inre splittringar.  

   En så kallad master identity är den kategori genom vilken alla andra identiteter 

förmedlas. Den är med andra ord den viktigaste eller tyngsta tillhörigheten och 

genomsyrar följaktligen alla andra identiteter.248 Här i Sverige upplever jag att mina 

informanters master identities är och blir just deras etniska ursprung. Den skrala och 

på många håll obefintliga diskussionen kring klass bland mina informanter är en möjlig 

konsekvens av detta då tillhörigheter såsom just klass, kön och ålder blir sekundära 

identiteter och hamnar således i etnicitetens skugga.  

                                       
242 Se gemensam diskussion kring klass 
243 de los Reyes & Mulinari: 2005: s. 53 f 
244 Jenkins: 2004: s. 4f 
245 Ibid. s 18 ff 
246 de los Reyes: 1998: årg 4: nr 1  
247 Jenkins: 2004: s. 113 
248 Föreläsning: Närvänen, Anna-Lisa (070124) Arbete, Konsumtion, Identitet. Linköpings Universitet: 
Campus Norrköping 
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Uniformen och identiteten � en studie kring den 
identitetsskapande processen som väktare 

Malin Åbom 

 

Inledning 
Vi ser dem varje dag, vilken tid som helst på dygnet, och lägger troligtvis inte särskilt 

stor vikt vid dem. Vi lägger heller ingen större tanke vid att det varje dag när vi 

kommer till arbetet att larmet är frånkopplat eller att vi ibland ser dem stå i entrén till 

mataffärer och krogar. Den yrkeskår detta bidrag i antologin handlar om är 

yrkesgruppen väktare249. Väktare jämförs många gånger med polisen, militären och 

andra former av säkerhetsarbete, men hur skapar de sin egen yrkesidentitet när de 

ibland hamnar i skuggan av polisens?  

   Anledningen till att valet på uppsatsens ämne föll på väktare och ordningsvakter var 

främst på grund av min egen yrkesroll. Trots att jag endast har arbetat vissa somrar och 

några enstaka helger med diverse olika arbetsuppgifter som väktare, har det aldrig 

undgåtts att få höra ”misslyckad polis” från allmänheten. Därför har det varit intressant 

att söka se hur heltidsarbetande väktare själva förhåller sig till sin yrkesroll och hur de 

skapar sin identitet utifrån sitt arbete. Avsikten med studien har varit att studera hur 

olika kategorier av väktare betraktar och upplever sitt yrke. Hur väktarna själva 

beskådar sitt yrke speglar deras yrkesidentitet och det har främst varit den som har 

legat till grund för frågeställningen som följer nedan. 

   Jag vill igen rikta ett stort tack till alla informanter och de kontaktpersoner på 

företagen som har ställt upp i denna studie, utan Er hade den inte blivit möjlig. 

Disposition 
Studien inleds med ett kort syfte följt av frågeställningen för arbetet. Eftersom en hel 

del specifika termer och begrepp förekommer inom denna yrkeskår finns även en 

terminologidel redovisad, följt av ett avsnitt som heter Det mångfacetterade väktarfältet 

där en beskrivning görs av den juridiska klyvningen inom väktarkåren. I metoddelen 

redovisas tillvägagångssättet för datainsamlingen i form av tillträde till fältet, urval av 

informanter, etiska funderingar, observationerna som utförts, intervjuerna som 

genomförts och ett kort avsnitt om analyssätt. Slutligen görs en kort presentation av 

informanterna följt av en analysdel där kategorier som vuxit fram ur materialen 

redovisas för. Arbetet avslutas med en teoretisk diskussion följt av studiens avslutande 

slutsatser.   

                                       
249 När begreppet väktare används avses samtliga kategorier av väktare och ordningsvakter eftersom 
grundutbildningen är densamma för de flesta som är yrkesverksamma i ett bevakningsföretag.  
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Syfte 
Mitt ändamål med denna studie är att försöka ge en bild av rollen som väktare samt 

söka problematisera relationen mellan informanternas identitet och upplevda 

yrkesstatus.  

Frågeställning 
• Vilket värde tillskriver informanterna sitt yrke och sig själva som väktare? 

• Vilka identitetsskapande processer kan urskiljas? 

• Kan social stratifiering urskiljas mellan de olika väktarkategorierna? 

• Vad skapar trivsel och otrivsel? 

• Vad är det som gör att många väljer att stanna kvar i yrket? 

Terminologi 
Begrepp som används i citaten som behöver förklaras. 

5-2: Ett arbetstidsschema som innebär att man arbetar måndag-tisdag, ledig onsdag-

torsdag, arbetar fredag-söndag, sedan ledig måndag-tisdag, arbetar onsdag-torsdag, till 

slut ledig fredag-söndag.  

5-4: Ett arbetstidschema  

Arbetsdag/Arbetspass: En vanlig arbetsdag för de flesta heltidsarbetande väktarna är 

mellan 10-12 timmar per dag. 

Bomiljö: Väktare som åker på bostadsåtgärder, exempelvis byter proppar och åker på 

störningar i lägenheter. 

Körlista: En utskrift över varje rondbils distrikt över vilka kunder och arbetsuppgifter 

de skall utföra under sitt arbetspass. 

Områdesbevakning: Bevakning av diverse olika områden för kunder och kommuns 

räkning. Bevakningen omfattar främst spaning och rapportering till kunderna och 

polis.  

Ordningsvakt: Person utbildad hos polismyndighet med befogenheter att upprätthålla 

ordningen. Högre befogenheter än väktare inom bevakningsområdet. 

Pass: Avbytarpasset, det vill säga de personer som avlöser dag- respektive 

nattpersonal. 

Resursväktare: Väktare som är nollplanerad. Varierande arbetsuppgifter, allt från 

larmutryckning och rondering, till stationär bevakning 

Rondväktare: Arbetar mestadels nattid. Arbetsuppgifter omfattar 

låsningar/upplåsningar av objekt, ronder inom- och utomhus för kontroll (läckage, 

brand, databandsbyte, släcka lampor). 

Ryck: När väktare åker på en larmutryckning. 
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Rycket: Utryckningen (yrkesgruppen) 

Stationärväktare: Väktare som främst är placerad på ett objekt för kunds räkning. 

Kan omfatta arbetsuppgifter så som att sitta i en kundport under ett arbetspass. 

UV/Utryckningsväktare: Väktare som främst åker på utryckningar. Har för det mesta 

hund med sig. Dagtid har ej hund med sig i lika stor omfattning. Arbetsuppgifter 

omfattar åtgärd av objekt. 

Värdet: Väktare som hanterar olika värden främst för banker och transporterar dessa 

mellan olika platser. 

Det mångfacetterade väktarfältet 
Vad många människor kanske inte vet är att väktarfältet är mångfacetterat, det finns 

olika kategorier av väktare, och dessa i sin tur har oerhört varierande arbetsuppgifter 

som skiljer sig markant åt. Det finns dock en juridisk klyvning inom väktarbranschen 

nämligen mellan ordningshållning och bevakning. I kategorin ordningshållning 

placeras ordningsvakter, närmare bestämt de vakter som man kan stöta på, på 

exempelvis krogen eller på konvent. Gemensamt för ordningshållningen är att de 

utbildas hos polismyndigheten och att de har en juridisk rätt att upprätthålla allmän 

ordning. 250 Väktare däremot beskrivs i Lagen om bevakningsföretag som: 

”Personer som är godkända för anställning vid bevakningsföretag och som har till 
uppgift att utföra bevakningstjänst. Med bevakningsföretag avses den som 
yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning bevaka fastighet, anläggning, viss 
verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant eller att bevaka enskild 
person för dennes skydd” 251 

 

I den sistnämnda kategorin av vakter, hamnar majoriteten av informanterna. Skillnaden 

mellan dessa två kategorier är alltså att den ena har juridiska rättigheter som kan 

likställas med polisens befogenheter dock i begränsad form medan den andra 

kategorin främst ägnar sig åt bevakning av diverse objekt, men som trots sitt arbete har 

ett förstärkt rättskydd.252 

   Trots att det finns betydligt fler varianter av vakter i kategorin bevakning än 

ordningshållning, skiljer sig deras vardag oerhört mycket åt. Framträdande för 

ordningshållningen kan vara att konstant få höra glåpord och hantera våldsamma 

situationer, medan arbetspasset hos en väktare kan vara alltifrån lugna nätter sittandes i 

en bil till tolv stressiga timmar nätter och dagar utan lunchrast. 253 

                                       
250 Justitiedepartementet (2003), Publikation: Departementsserien (Ds) Ds 2003:50, Ordningsvakter och 
väktare s. 29 
251 Ibid. s. 37 
252 Arbetsmiljöverket (2004), Arbetsmiljöverkets haverikommission, Utredningsrapport 2004:1. s. 19 
253 Ett begrepp som kommer att användas genom hela arbetet är mänskliga sociala system och med detta 
avses det fält eller den omgivning vilket individer exempelvis arbetar eller befinner sig i det vill säga där 
det finns andra aktörer de kan interagera med. 
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Metod 

Tillträde till fältet 
Bland de bevakningsföretag som har ingått i studien har ett godkännande att delta i 

studien medgivits av regioncheferna. Anledningen till att ett godkännande har sökts 

hos dem har varit att de flesta bevakningsföretag är uteslutna för allmänheten. Det är 

svårt att få insyn på grund av den stipulerade sekretess bevakningsföretagen har 

gentemot sina kunder. Denna sekretess för bevakningsbranschen kan avse rutiner för 

hur väktare skall utföra sina arbetsuppgifter, larmkoder, nyckelhantering eller andra 

åtaganden de har gentemot sina kunder. Denna information får under inga 

omständigheter läcka ut på grund av risk för bevakningsföretagens kunder och 

väktarnas egen säkerhet. Eftersom godkännande medgavs från en sådan hög befattning 

som regionchef är det befogat att ställa frågan huruvida undersökningen på något sätt 

skulle vara vinklad till fördel för en eller en annan parts sida. Svaret på den frågan blir 

att undersökningen inte har påverkats av denna faktor. Eftersom samtliga företag som 

har ingått i undersökningen har blivit anonymiserade och syftet med studien inte har 

varit att ge vare sig det ena eller det andra företaget någon som helst form av reklam 

har det inte påverkat undersökningen. 

   När godkännande väl hade givits av regioncheferna kontaktade jag två väktare som 

agerade som kontaktpersoner. De tillgodosåg mig med listor över namn på personer 

som har överensstämt med kriterierna för mitt urval. Kontaktpersoner har arbetat flera 

år i yrket och känner till de flesta personer som arbetar på företagen. Samtliga av 

informanterna har kontaktats av mig via telefon, för att inhämta samtycke för 

deltagande i studien.   

Urval 
Eftersom väktarkåren är oerhört stor, behövde ett urval göras. Framför allt var 

ambitionen att minst hälften var kvinnor på grund av att dessa ofta är 

underrepresenterade i yrket som helhet,254 samt för att kunna jämföra svaren mellan 

män och kvinnor. Urval efter om man var hundförare samt antal år i yrket har även 

varit några av kriterierna för urvalet. Framför allt var ambitionen att söka finna 

informanter med mer än fem års erfarenhet eftersom min bedömning är att efter fem år 

i ett företag vet en individ ofta hur rutiner och andra arbetsuppgifter skall utföras på ett 

säkert och korrekt sätt och man har lärt sig se och förstå strukturen och helheten av 

företaget.  

   Totalt omfattar undersökningen 7 personer och åldersintervallen informanterna 

emellan är 28-50 år. Dessvärre valde 2 av de kvinnliga informanterna att inte deltaga 

och därför kunde jämförelser mellan könen ej genomföras. Därför omfattar 

undersökningen två kvinnor och fem män. 
                                       
254 Titel: www.blivaktare.nu,  http://www.blivaktare.nu/ Besökt: 2007-04-15 klockan 10:14 
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Etik 
En del av informanterna arbetar på samma bevakningsföretag och därför har 

anonymiseringen varit ganska omfattande. Informanterna har med största försiktighet 

blivit avidentifierade i överensstämmelse med de forskningsetiska principerna.255 I 

citaten framgår det heller inte vilken informant som har sagt vad. 

   Eftersom ambitionen har varit att ingen av informanterna skall kunna identifiera 

varandra har informanternas ålder inte angetts. Informanterna har även skickats en 

kopia av uppsatsen för granskning före publicering då viljan har varit att inga 

missförstånd skall uppstå. 

Samtliga citat som har använts i analysen har skrivits om från talspråk till skriftspråk 

eftersom det för läsare kan upplevas enklare att läsa texten. Markeringen i citaten [//] 

innebär att längre pauser, stakande ord och ord som exempelvis ”ah”, och ”ehm”  har 

raderats, för läsbarhetens skull. 

   Informanterna underrättades först vid tillfrågandet av deltagande i undersökningen 

via telefon för inhämtning av samtycke. Senare skickades även ett informationsbrev ut 

där det meddelades om deras rättigheter, närmare bestämt att de skulle bli 

avidentifierade och anonyma i den färdiga rapporten samt hur lång tid intervjuerna 

kunde tänkas pågå. Underrättande av de forskningsetiska principerna256 redogjordes 

även före och efter varje intervju. 

Rollen som forskare 
Rollen som forskaren har i denna studie varit svårbearbetad. Ambitionen var att 

samtliga informanter som passade urvalet skulle medverka i undersökningen. Jag 

berättade tidigt att jag själv hade arbetat som väktare för att vinna förtroende. Huruvida 

det var ett bra val eller ej, har jag ännu idag svårt att avgöra. Det fanns för- och 

nackdelar med detta angreppssätt. Vissa frågor valde informanterna att inte besvara 

eftersom de hänvisade till ”ja du vet ju själv hur det är, du jobbar ju med det själv”, och 

gång på gång fick jag understryka att jag var intresserad av vad de hade att säga. 

Fördelen låg dock i att jag upplevde det som att tidigt i början av varje intervju kunde 

vi hoppa direkt in på ämnet utan att de behövde förklara saker som kan vara självklara 

för någon som arbetar i branschen. Därmed upplever jag det som att intervjuerna 

troligtvis gav djupare information än vad de hade gjort om jag inte hade presenterat 

mig själv som väktare. I bearbetningsstadiet var det även viktigt att skapa distans på 

grund av min egen yrkesroll.257 

                                       
255 Se antologins gemensamma inledning 
256 Se antologins gemensamma inledning 
257 Jmf. Närvänen, Anna-Liisa (1999) När kvalitativa studier blir text Lund: s. 26ff Om svårigheter att 
undersöka ett ämne när man är personligt engagerad.  
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Observationerna 
Totalt genomfördes två observationer. Båda observationerna var helt ostrukturerade, 

där fältanteckningarna som skrevs under observationernas gång främst fångade upp 

händelser, sociala situationer och faktiska arbetsuppgifter. Närmare bestämt fanns det 

inga specifika saker och händelser som söktes efter som det gör i strukturerade 

observationer,258 utan allt det som upplevdes  som väsentligt avseende sociala 

handlingar observerades och därför antecknades.  

   Den första observationen gjordes vid en krog. Denna observation var intressant i det 

hänseendet att fältanteckningarna avslöjade vilket oerhört socialt arbete det kan vara 

att arbeta som ordningsvakt. Denna observation varade i totalt 5 timmar.  

   Den andra observationen som genomfördes var av deltagande karaktär tillsammans 

med en utryckningsväktare eftersom jag själv bar uniform vid detta specifika tillfälle. 

Det 12 timmar långa arbetspasset uppdagade hur utryckningsväktare kan arbeta på 

natten, hur dessa försöker sätta säkerheten först genom att vidta olika åtgärder i form 

av att exempelvis ta med sig hunden.  Just denna observation uppenbarade vilket stort 

socialt utbyte väktarna har med varandra under nattens gång, hur de interagerar med 

varandra men också vilken betydelse det har för utryckningsväktare som arbetar natt 

att ha hund med sig. 

   Observationerna låg även till grund för många av de teman som fanns med på 

intervjuguiden. Många frågor som uppkom efter att ha genomfört observationerna 

kunde endast besvaras genom intervjuer. Därför skulle jag vilja påpeka att 

observationerna är ett komplement till intervjuerna. Observationer ger sällan en 

förståelse för hur världen upplevs av informanterna. Ett sätt att öka denna förståelse för 

informanternas livsvärld har alltså varit att genomföra intervjuer. 

Intervjuerna 
Efter att studiens forskningsfrågor blivit formulerade och syftet blivit klarlagt för 

studien, utformades intervjuguiden259. Guiden blev det underlag med frågor och temata 

som fanns med under samtliga intervjuer. Guiden och själva intervjun blev i detta 

hänseende semistrukturerade, eftersom det fanns vissa specifika teman som skulle 

komma att beröras.260 Det första temat som berördes handlade om information där 

informanterna underrättades om de forskningsetiska principerna. Det andra temat 

berörde deras bakgrund så som boende och familj. Temat som efterföljde detta inlät 

sig på anledningen till yrkesvalet, följt av att arbeta som väktare/ordningsvakt. För de 

informanter som är hundförare lades ett tema in angående arbetet som hundförare. De 

sista teman behandlade trivsel inom yrket och slutligen vilket värde de tillskriver sig 

själva och sitt yrke, samt vad de hade för förhoppningar om framtiden. Frågorna som 

                                       
258 Bryman, Alan ( 2004) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö: s. 176 
259 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: s. 121f 
260 Bryman: 2004: s. 301 
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ställdes till informanterna efterföljdes ofta av följdfrågor när svaren inte var tillräckligt 

uttömmande som till exempel när ytterligare förklaring behövdes ges när de beskrev 

en händelse eller situation. Följdfrågorna resulterade många gånger i rikare svar på 

någon fråga.  

   Totalt genomfördes sex intervjuer. En av dessa var en gruppintervju. Gruppintervjun 

eller fokusgruppsintervjun 261 var bland en av de första intervjuerna som genomfördes, 

detta eftersom strävan var att undersöka om intervjuguiden skulle komma att fungera 

hos de andra informanterna. Etiska frågor uppkom när informanterna valdes för 

gruppintervjun eftersom anonymiteten hade kunnat äventyras, men eftersom de 

personer som valdes för just den intervjun var nära bekanta ansågs detta inte vara ett 

större problem. Svaren på fokusgruppsintervjun var lyckligtvis så pass upplysande att 

även denna intervju kom att ingå bland materialet som finns redovisat nedan. 

Resterande intervjuer som genomfördes var så kallade individuella personliga 

intervjuer262 där det för det mesta endast var informanten och jag själv som var 

närvarande. Svaren mellan fokusgruppsintervjun och de individuella intervjuerna 

skiljde sig åt. I fokusgruppsintervjuer är det vanligt att en part tar över mer än den 

andra och vice versa, men i detta fall ansåg jag att samspelet mellan informanterna 

fungerade mycket bra där båda lämnade utrymme för varandras åsikter. Intervjuerna 

ägde rum i hemmet hos samtliga av informanterna förutom en. Den skedde i hemmet 

hos en av kontaktpersonerna från ett av bevakningsföretagen. Samtliga intervjuer 

varade mellan 18-115 minuter. 

Grundad teori 
Den metod med vilket det empiriska materialet har bearbetats med var Grundad 

teori263. Metoden lämpar sig väl för denna sorts studie eftersom ett syfte med metoden 

är att urskilja förlopp och mönster264. Detta uppenbarade sig framför allt under arbetets 

andra etapp nämligen den axiala kodningen265, när sociala processer såsom orsak och 

verkan kunde redogöras för. Metoden lämpar sig även väl för denna sorts studie 

eftersom ytterligare ett av syften är att förstå väktarnas livsvärld. Angreppssättet blev 

därmed hermeneutiskt, och med ett sådant angreppssätt tillåter GT att idéer kan prövas 

och bevisas genom att först försöka kartlägga anledningen till en viss social handling 

och vad följden blir av denna. 

   Kärnan i det hermeneutiska angreppssättet är tolkning och förståelse. Detta 

genomfördes genom att först söka hitta en social handling i den transkriberade texten 

som informanten hade berättat om för att sedan ställa sig frågan om vad den kunde 

betyda. Eftersom GT inte försöker bevisa sanningshalten i en teori utan lämnar det till 

                                       
261 Närvänen, Anna-Liisa (061210) Föreläsning: Intervju Linköpings universitet Campus Norrköping,  
262 Ibid. 
263 Se antologins gemensamma inledning 
264 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid (2003) Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv 
Stockholm s. 5 
265 Se antologins gemensamma inledning 
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läsaren266 och hermeneutiken inte försöker ge en absolut dogm som kan fungera på 

alla sociala system på grund av att man under den tolkande fasen utgår ifrån 

upphovsmannen267, anses det att metoden GT och angreppssättet hermeneutik är 

kompatibla. I detta sammanhang är det viktigt att begreppet ”den hermeneutiska 

cirkeln” nämns, eftersom det är denna man hela tiden arbetar efter när angreppssättet 

används. Texten som tolkas är alltid en helhet men det är de enskilda delarna i texten 

som skapar mening. Därför pågår det hela tiden växlingar mellan helhet och enskild 

del för att skapa fördjupning.268 Detta skapar alltså en bättre förståelse för varför 

informanterna agerar på det sätt de gör.  

   Jag kodade materialet genom att de transkriberade intervjuerna och observationerna 

fick bearbetas genom att sociala handlingar, rutiner och tilltalande uttryck 

underströks.269 Till min hjälp nyttjades en white-board tavla där de sociala 

handlingarna, rutinerna och de tilltalade uttrycken närmre bestämt allt som mer eller 

mindre upplevdes som väsentligt skrevs upp. Så småningom blev all den text som 

hade skrivits på tavlan till en stor mind-map. Det som jag hade skrivit upp på tavlan 

blev koder. För att söka hitta ett samband mellan dessa olika koder skapades vidare 

kategorier som agerade som samlingsnamn under vilka de olika koderna kunde 

placeras. Exempelvis skapades först en kärnkategori som hette ”Identitet” och under 

den placerades allt som hade med identitetsskapande processer att göra, närmre 

bestämt uniformen och den stereotypa väktaren som fick agera som underkategorier 

till ”Identitet”. ”Identitet” bytte jag senare namn på till ”Identitetsskapande processer” 

vilket kom att omfatta just dessa processer. Allt eftersom har kategorierna bytt namn 

för att omfatta fler och större områden samt för att göra läsningen av undersökningen 

behagligare för läsaren. Den analys som redovisas nedan är en beskrivning av de 

huvudkategorier och underkategorier som har vuxit fram ur det empiriska materialet, 

närmare bestämt de transkriberade intervjuerna och observationerna.  

Presentation av informanterna 
De informanter som presenteras nedan har givits fingerade namn i överensstämmelse 

med konfidentialitetskravet.270  

Peter Rikardsson, Ronderande väktare 
Att Peter hamnade i väktarbranschen berodde på flera omständigheter. Den främsta var 

att få in en inkomst när han studerade på universitetet. Att det sedan blev 

bevakningsbranschen berodde till stor del på att han hade en släkting som under ett 

                                       
266 Svenning, Conny (1997) Metodboken – En bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: 
Eslöv: s. 58f 
267 Bryman: 2001: s. 370 
268 Kvale: 1997: s. 49ff 
269 Se gemensam del för utförligare beskrivning av hur kodningen går till 
270 Se antologins gemensamma inledning 
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flertal år hade arbetat inom samma bransch, och att det kändes som ett seriöst yrke att 

söka sig till. Peter började med att arbeta som stationär väktare på olika objekt men 

gick sedan vidare till att arbeta som ronderande väktare under somrarna. Idag arbetar 

Peter heltid natt där hans distrikt omfattar de centrala delarna av den storstad där 

bevakningsföretaget är placerat. 

Jan Karlsson, Utryckningsväktare 
Jan är den av informanterna som har den längsta karriären som väktare. Han har 

arbetat på de flesta avdelningar som finns hos sitt bevakningsföretag.  Hans första fem 

år i branschen arbetade han utan hund, men har de senaste åren arbetat näst intill 

varje dag med hunden vid sin sida. Anledningen till att Jan sökte sig till 

bevakningsbranschen var främst för att han hade tröttnat på det yrke han arbetade 

inom. Jan har närmre 10 år bakom sig i yrket som utryckningsväktare, men har dock 

längre erfarenhet inom andra områden.  

Mikael Nicklasson, Ordningsvakt 
Mikael har arbetat inom bevakningsbranschen som ordningsvakt i närmre tio år. Idag 

arbetar han till större delen hos ett av de större bevakningsföretagen i en storstad, men 

även deltid på en krog. För Mikael var det ren slump att han blev ordningsvakt. 

Personalen på den krog där han som ung brukade festa bad honom då och då hjälpa 

till med diverse arbetsuppgifter. Ett par år senare stod han i dörren hos just den krogen 

och släppte in gäster, men insåg snart att hans arbete skulle bli lättare om han 

utbildade sig till ordningsvakt, vilket han senare gjorde på eget initiativ. 

Johanna Svensson, Utryckningsväktare 
Johanna har över fem års erfarenhet som utryckningsväktare, och har dessförinnan 

testat på bland annat Bomiljö nattid inom samma bransch. Anledningen till att hon 

sökte sig till bevakningsbranschen var för att hon helst ville ha ett nattarbete. Valet föll 

på väktare, då hon ansåg att utvecklingsmöjligheterna var stora inom just detta 

verksamhetsområde. Hennes arbetsuppgifter idag består främst av larmutryckning, men 

har även andra mera administrativa uppgifter att utföra under ett arbetspass.  

Erik Nilsson, Avdelningsansvarig 
Att Erik hamnade inom bevakningsbranschen var ren slump. Han studerade och 

behövde en inkomst. Han började sin karriär som ordningsvakt och blev senare 

tillfrågad vid en väktarutbildning om han inte var intresserad av att börja arbeta hos 

dem. Han testade senare på de olika avdelningarna i form av att köra myntbil till 

diverse kontorsbaserade tjänster. Idag driver han en egen avdelning hos ett av de 

största bevakningsföretagen i en storstad med inriktning på försäljning och driftsättning 

av diverse olika säkerhetslösningar för kunder. 
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Carolina Martinsson, Områdesbevakning 
Carolina är bland de informanter som har en längre erfarenhet i yrket som väktare. 

Hon har arbetat som värdetransportör, kört rondbil och Bomiljö för att slutligen arbeta 

med områdesbevakning. Hon har ett stort intresse i sin hund som hon även använder i 

yrket. Carolina hamnade i branschen efter en informationsdag hos Arbetsförmedlingen 

där hon hade fått tillfälle att träffa representanter från olika bevakningsföretag, dessa 

lyckades i sin tur fånga hennes intresse för att söka sig dit.   

Christoffer Andersson, Resursväktare 
Christoffer har erfarenhet från Försvarsmakten över olika perioder i sitt liv. När han 

kom tillbaka till Sverige efter en av sina resor i samarbete med Försvarsmakten hade 

han hoppats på att han skulle kunna söka sig tillbaka till butiksbranschen efter en kort 

tids arbete där, men dock utan resultat. Han blev rekommenderad av 

Arbetsförmedlingen att söka sig till bevakningsbranschen på grund av sin militära 

bakgrund, och inom kort körde han rondbil, och avancerade senare till att bli 

resursare. 

Analys 

Yrkets mödosamheter 
De kategorier (rubriker) som redovisas för nedan omfattar de livsvillkor informanterna 

upplever sig ha i relation till sin yrkesroll som väktare. 

De fysiska påfrestningarna 
Vad som framkom under samtliga intervjuer, var att det förekom både fysiska och 

psykiska påfrestningar som tar sig uttryck på olika sätt beroende på vilken typ av 

väktarkategori informanterna tillhörde. De fysiska påfrestningarna omfattade främst 

förslitningsskador.  

”När jag körde rondbil så tyckte jag det var jobbigt. Man gick in och ut ur bilen hela 
tiden och jag vet att jag kände att jag fick ont mellan skulderbladen. Och även kan 
man känna av det i höften för att man vrider sig hela tiden när man går ut och in i 
bilen”271 

 

Att få ont mellan skulderbladen beror framför allt på bilkörningen. Ungefär hälften av 

informanterna som är bilburna i sitt yrke nämner just denna värk som framträdande. 

Men även andra åkommor förekommer. 

”Det håller på att gå illa med kroppen, det gör det. Ryggen håller på att ge sig på ett 
olustigt sätt, och knäna och vänster fotled på grund av allt kopplande.”272 
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Den andra hälften av informanterna nämner utan någon större vikt att de efter ett 

arbetspass kan känna sig trötta i kroppen. Dessa uttalanden bör inte ses som 

någonting utan betydelse. Att arbeta ett tolvtimmarspass är trots allt fyra timmar mera 

än vad en ”normal” arbetsdag är, och därför är det inte helt oväntat att detta är 

någonting som framkommer.  

De psykiska påfrestningarna 
Framträdande för majoriteten av informanterna är att det ibland förekommer psykiska 

påfrestningar. Trots att alla informanter har över fem års erfarenhet i yrket händer det 

än idag att de så att säga tar med sig arbetet hem.  

”Man kanske har gjort en dundertabbe under natten och att det borde jag tänkt på. 
Men då ligger man liksom och grubblar men annars så kan jag släppa det helt. Jag 
gör ju inte så många dunder tabbar... om man kanske inte är riktigt säker på 
någonting.”273 

 

Då våld är inblandat är även detta en stor psykiskt påfrestning som ofta resulterar i 

frågor om man har gjort rätt eller fel. Hur informanterna gör för att bearbeta denna 

process för att gå vidare tar sig olika uttryck. 

”Har det hänt någonting att man har kanske, antingen om man har löst nåt problem 
att man har pratat med någon liksom och löst någon liten dispyt där man använt 
våld mot någon annan så brukar jag gå igenom det själv, med mig själv. Tänka lite 
och fundera lite om man gjort rätt, speciellt om man har använt mycket våld som 
batong eller handfängsel så brukar jag fundera på det tre gånger liksom om det var 
rätt och jag brukar komma fram till att jag gjorde rätt.”274 

 

Att inte ”missa” någonting resulterar också i funderingar. Informanterna upplever ofta 

ställa sig själva frågor huruvida de har genomfört sitt arbete på ett korrekt sätt. Dessa 

frågor kan vara allt ifrån om de skickade iväg en återrapportering till kunden till om de 

kan ha missat ett inbrott samt allt från en handpåläggning på axeln till ren misshandel.  

   De flesta väktare arbetar nattetid och många av dem har även någon form av familj 

de vill spendera sin fritid med. Att vända på dygnet är därför framträdande framför allt 

hos dem som arbetar natt. Omställningen från natt till dag upplevs hos de flesta av 

informanterna vara besvärlig. För att vända på dygnet väljer många av dem att gå upp 

tidigare de dagar då de är lediga. Andra väljer att inte gå och lägga sig alls när de går 

av sitt arbetspass på morgonen. 

"När jag började helt regelbundet med det här fick jag en väldig 
personlighetsförändring i mig själv i och med den här sömnbristen då som man har 
konstant man faller tillbaka i. Då blev jag väldigt lättirriterad och så där, och min 
omgivning reagerade på det då att ’ah du är inte kul liksom’, men sen är de ju mera 

                                       
273 Intervju utförd 2007-01-28 
274 Intervju utförd 2007-01-20 



 97

att nu har jag ju jobbat ett tag med det och jag har kommit in i det mera, så nu e jag 
mitt vanliga jag."275 

 

   Hur sömnen påverkas för många av informanterna bevisar även hur de psykiska 

påfrestningarna finns kvar efter arbetspassets avslutande. Vissa av informanterna 

berättade att de många gånger drömmer om arbetet, framför allt under den perioden 

efter det att de precis hade börjat arbeta som väktare. Detta tros bero på ansvaret alla 

informanterna anser att de har i sitt yrke. Samtliga av dem menar på att ansvaret de har 

innebär att ansvara för stora värden för kundens skull som gör att de måste utföra 

arbetet på ett korrekt, etiskt, moraliskt och integritetsfullt sätt. Att fundera över om de 

har utförd dessa åtaganden på rätt sätt visar tecken på just detta ansvarstagande. 

Stress 
Stress är någonting som är framträdande i de flesta intervjuerna, och varierar beroende 

på arbetsuppgifter. Framför allt gjorde den sig mest tydlig när informanterna började 

som noviser på företaget då de ansåg att de hela tiden kände sig tvungna att vara redo 

om någonting skulle inträffa.  

”Förra sommaren när jag jobbade då gick jag ner sju kilo av stress, och jag menar 
det var alltså bara svettades bort de där kilona på grund av stressen. Jag tog ingen 
rast jag vågade inte ta rast heller så jag satt i mitt område och åt i bilen för jag 
vågade inte åka ifrån mitt område och tog aldrig hela raster jag tog en kvart, tjugo 
minuter och så började jag ronda igen.”276 

 

De flesta av väktarna tvingas utveckla en egenkontroll för hanteringen av stressen.  

”Det sitter i ryggraden nu, gör det. [//]Nu kan jag ju bilen [//] jag gör ju allt annat på 
rutin jag vet exakt då jag inte hinner. [//] Automatiskt blir de ju att huvudet börjar 
kalkylera ihop en ny körlista277.Då kan du lägga in den här och den här och den här 
och den här och man vet exakt allting. Då kan jag lägga den där, för den tar fram till 
två [//] lägger man om allting mot hur man brukar köra så. Allting sker av sig själv 
egentligen. Den upplevs inte som stress längre, den bara finns där den bara är. Den 
sköter sig själv”278 

 

Trots detta är stressen en del av väktarnas vardag. Hur de väljer att hantera den beror 

framför allt på antalet år i branschen och en förmåga att skapa distans till sitt yrke. 

”Jag kör av det jag gör. Gör ett bra jobb på varje ställe, så får de bli som de blir. Då 
får någon annan ta den smällen med kunden. Så resonerar jag, det blir ju så att man 
orkar med jobbet på ett helt annat sätt då.”279 
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Att inse sina begränsningar och samtidigt göra ett så bra arbete ifrån sig som möjligt är 

framträdande för samtliga informanter. Dock upplevs de yngre informanterna vara 

ambivalenta inför stresshanteringen. Samtidigt som de vill ”hålla ryggen fri” från 

eventuell kritik från chefer om de skulle komma för sent till att exempelvis öppna en 

butik, är de samtidigt måna om att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 

sätt gentemot företagets kunder. Informanterna upplevs därmed ambivalenta för vem 

de skall rikta sin lojalitet. Mot företaget? Eller mot företagets kunder?  

Identitetsskapande processer 
De kategorier som presenteras nedan är bland de faktorer som bidrar till 

identitetsskapandet  

Uniformen 
”Man kan ju inte direkt gå om kring och se ut som en lodis och klä sig som en 
slashas, utan man måste ju se prydlig ut. Det förbättrar ju inte annars allmänhetens 
bild av väktare. Man ska se välvårdad och proper ut, man ska tänka på att man 
representerar företaget”280 

 

Uniformen är för allmänheten den markör vilken visar att den individ de har att göra 

med är väktare. Uniformen varierar något beroende på vilken kategori av väktare som 

påträffas. Framträdande för ordningshållningen är att de har en ordningsvaktsbricka 

placerad på bröstet.281 Klädseln kan där variera med alltifrån privata kläder i form av 

jeans och tröja, kostym till ren uniform som är snarlik bevakningens som främst är 

iförd uniform. Skillnaden ligger ofta i vad för slags ordningshållning väktaren är försatt 

till, om det är från ett bevakningsföretag eller på krogen. Hos de flesta vaktbolagen 

finns en policy som stipulerar hur kläderna skall bäras och vad som skall synas. 

Den stereotypa väktaren  
Vissa av informanterna upplever att allmänheten har uppfattningar om väktare som 

många gånger inte är befogade. Många av dem känner att de som grupp generaliseras 

när de berättar om det bemötandet de kan få från andra människor.  

”Det finns ju dom som tycker att väktare är en lägre form av stående människor.” 282 

”Vi kan jämställa oss med en lapplisa, vi kommer med en räkning…”283 

 

Somliga informanter upplever att yrket inte har en särskilt hög status bland 

allmänheten, och att de många gånger bemöts negativt. En del av informanterna tycker 

att allmänhetens fördomar är befogade eftersom de anser att det kan finnas vissa 
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väktare som går in i rollen för mycket, genom att lägga på ett annat ansiktsuttryck och 

uppvisa stelhet. Några av informanterna anser även att det kan finnas de väktare som 

försöka vara låtsaspoliser som spelar överlägsna som tror att de har mer befogenheter 

än vad de har. Trots detta anser ingen av informanterna att de passar in i den 

stereotypa bilden av allmänhetens uppfattning. Många av informanterna försöker i sin 

egenskap som väktare att bryta den bild som många människor kan ha. 

”Om jag möter folk, alltså när man ser att det kommer en familj med två barn och 
barnvagn och hund och katt och alltihopa liksom, så försöker jag möta dem med 
blicken. Jag kan nicka eller säga hej när dom går förbi [//] och då får man ett hej 
tillbaka, då blir de jätteglada men det är klart skulle jag stå helt tom i blicken  och 
stirra på dem så, så späds väl det på vad de läst i tidningarna"284 

 

Flertalet av informanterna namnger media som skyldiga till fördomarna som finns om 

väktare. Att som enskild individ försöka bryta allmänhetens bild av en sådan stor 

yrkesgrupp har betydelse för de identitetsskapande processerna.  

Den sociala stratifieringen 
Internt upplevs det försiggå en social stratifiering eller hierarki som tar sig uttryck på 

olika sätt. Vad vissa av informanterna berättar är att det är vanligt att påbörja sin karriär 

som stationärväktare285 eller rondväktare för att sedan gå vidare till andra avdelningar.  

"Du har chansen att gå vidare, om man jämför med många andra företag så har du 
en chans att klättra. [//] Dessutom så är det en platt organisation ledarmässigt, alltså 
det är inte ett sådant otroligt steg till avdelningschef."286 

 

Ambitionen hos alla informanterna är dock inte att bli avdelningschefer, men 

möjligheterna finns trots allt där. Däremot finns det en utpräglad stratifiering som i den 

sociala interaktionen har förändrats genom åren men som till viss del fortfarande lever 

kvar. En av informanterna berättade att för många år sedan ansågs 

Utryckningsavdelningen tillhöra det högre skiktet bland väktarna. Många av dem som 

arbetade som utryckningsväktare hade flera år bakom sig i branschen samt hade fått 

genomgå cirka en månads upplärningstid ihop med mera erfarna kollegor för att 

skolas in i yrket.  

"Sånt har ju försvunnit idag, vem som helst kan köra på rycket287 idag och det gör de 
ju också. Då har dom ju tagit bort statusen lite. Det är samma som med värdet förr, 
då var det fem år som väktare innan du fick köra värde. Sen tog de ju folk direkt 
ifrån gatan som fick köra värde, då tappar ju det sin status. Så statusen har ju sjunkit 
i och med att du kan sätta en grön att köra ryck, då har den ju sjunkit."288 
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Trots att statusen i den sociala interaktionen är mera luddig bland väktare idag 

uppkommer en annan slags social stratifiering som anses svårbearbetad. 

”P-avdelningen är slasket, sen kommer stationär, där hamnar alla gubbar typ de som 
inte kan köra rondbil längre, typ gamla stofiler. Sen rond, sen UV sen GL. Jag menar 
det räcker med att kolla på lönegruppsplaceringen.”289 

 

Somliga kan tycka att talesättet ”lika arbete, lika lön” kan göra sig gällande i och med 

detta uttalande. Men även om en rondväktare ser exakt likadan ut i uniformen som en 

utryckningsväktare skiljer sig arbetsuppgifterna åt.  

Vi och dom 
Majoriteten av informanterna säger sig trivas väl på sin arbetsplats, men i varje socialt 

system finns det motsättningar att hittas290 så kan det även finnas i detta. 

Motsättningarna riktas mest gentemot ledningen och mellan passen. Mellan passen kan 

det antingen vara det motsatta passet som antingen arbetar dagtid eller nattid.  

   När det berör ledningen varierar den något. Vissa av informanterna säger sig inte ha 

någon som helst kontakt med ledningen förutom då de lägger över någon ny 

arbetsuppgift på deras distrikt.  

"Jag har egentligen inte tillräckligt med kunskap för att uttala mig om hur de sköter 
sitt jobb men man hör ju mycket, men jag har inte haft några stora problem med att 
ha kontakt med dom och så utan när jag har pratat med mina chefer så har det 
oftast varit ganska bra."291 

 

Andra säger sig ha problem med deras direkta chefer i form av oengagemang, att det 

inte ”händer någonting” när någonting uppstår.  

"Det finns ju inga beslut! Det finns varken ja, nej, eller kanske utan det är bara ett 
flin. Och sen så säger han ’vi tar det sen’. Och så nämner man det för honom igen 
och då säger han det att ’ah men det där kan vi ta sen’."292 

 

Vid närmre jämförelse av uttalanden, gjordes en sammankoppling mellan två 

kategorier som växte fram ur materialet nämligen ”arbetskamrater” och ”ledningen”. 

Resultaten visade att ju större oengagemang de upplevde från ledningen desto större 

sammanhållning i gruppen och vice versa.  

"Vi är ett väldigt tätt gäng, vi e inte så många vi har vår lilla grupp och vi ska få de 
att flyta. De är väldig, väldig skönt att vi kan få det att flyta, för att vi får ganska fria 
händer, vad vi får det är okey, så blir det heller inga klagomål, men det blir heller 
ingen beröm heller. Men det funkar väldig, väldig bra."293 
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När passet är slut 
Vissa av informanterna väljer att umgås med sina kollegor privat och anledningarna till 

detta fenomen är många: 

"Gemensamma intressen eller jag vet inte hur man ska säga det. Det är klart att det 
blir ju en liten genväg, för att man känner varandra så pass väl så att det blir inga 
konstigheter. Man behöver inte bete sig på nåt annat sätt, man behöver inte tänka 
sig och man kan säga 'kommer du ihåg' och människan i fråga gör det för att det var 
den människan som var med eller dom människorna. Så att vi har så mycket vardag 
tillsammans att det kan man även prata om på fritiden."294 

 

Arbetskamraterna har alltså en tendens att även bli vänner. Under ett tolvtimmarspass 

kan det lätt bli svårt att inte bli personlig och därigenom öppna sig för sina kollegor. 

Många av informanterna säger sig umgås med andra väktarkollegor medan andra inte 

alls umgås med sina kollegor. Gemensamt för alla utom en av informanterna är dock 

att de umgås privat med människor som arbetar inom säkerhets och 

bevakningsbranschen så som poliser och sjukhuspersonal.  

   De flesta bevakningsföretagen har även hundtävlingar för dess hundförare som de 

kan ställa upp i. Andra anordnar fotbollslag, möjligheter till att spela golf, vissa har till 

och med en konstförening. 295 Företaget bidrar därför till att skapa gemenskap för dess 

anställda, sedan är det upp till varje individ att själv välja hur delaktig man vill vara i 

denna gemenskap. 

Att arbeta som hundförare 
Att vara hundförare i yrket medför också en speciell del av yrkesidentiteten. Hunden 

bor hos informanterna alla dagar av året och kan sägas bli en del av familjen som 

dessutom åker med till arbetet. I det hänseendet träffar informanterna många gånger 

hunden oftare än vad de träffar familjen. Hunden för de av informanterna som är 

hundförare blir en trygghet och säkerhet.  

"När jag körde bostadsbevakning hade jag ju batongen med mig,[//] då hängde man 
ju oftast på sig den för då hade man ju inte hund. När man ringde på lägenheter då 
hade jag med mig batong istället. Nu har jag hunden istället för batongen."296 

 

Utöver det faktum att hundförarna dels har den med sig både i hemmet och i arbetet 

tränas hunden även på schemalagd ett antal timmar i månaden  

Kvar i branschen 
Trots att bilden av att arbeta som väktare kanske hittills har pekat på att det 

förekommer diverse olika missnöjen är det framför allt viktigt att framhålla varför så 
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många väljer att arbeta kvar i branschen. Att yrket upplevs vara fritt, är för många av 

väktarna avgörande för trivseln.  

"Det bästa är att jag sköter mig själv och att jag lägger upp mitt pass som jag vill, att 
det är frihet kan man säga under ansvar då. Men det är nog det alltså att jag, jag styr 
och ställer. Jag är lite min egen chef och det tycker jag e väldig skönt."297 

 

Många upplever samtidigt att de tycker att det är skönt att de inte har en chef som 

tittar dem över axeln hela tiden. Kollegorna och sammanhållningen i gruppen är också 

avgörande för trivseln och därmed en stor anledning till varför de väljer att vara kvar. 

För de informanter som arbetat natt och som dessutom har barn uppger de att detta 

har medfört fördelar eftersom det alltid har funnit någon hemma när de har växt upp.298 

Att arbeta 5-2299 och 5-4300 schema uppges även ha sina fördelar. 

"Man hinner ju med väldig mycket bara de här vardagarna hinner man ju med att 
göra jättemycket grejer, och man hinner träffa kompisar och man hinner med att 
vara mycket mera social."301 

 

Vissa av informanterna upplever att det är den sociala interaktionen i mötet med 

människor, som gör att de väljer att vara kvar i branschen 

"Det känns som de här ger mig nåt liksom och jag tror att det är den sociala biten, 
att man träffar väldigt mycket människor, och dom man vill prata med dom pratar 
man med, det... det ger mig väldigt mycket, så att det är väl därför jag håller i det."302 

 

Den sociala interaktionen med utomstående varierar kraftigt huruvida individen i fråga 

arbetar natt eller dag, om det anses vara ett ensamarbete eller ej samt vilken kategori 

av väktare en person tillhör. Framträdande för ordningshållningen är hur socialt arbetet 

kan vara, medan det för en person som kanske sitter ensam i en port bakom diverse 

datorskärmar kan upplevas som mindre socialt. 

Teoretisk diskussion 
Att gå till arbetet och ibland få höra glåpord som exempelvis ”misslyckad polis”, 

”maktmissbrukare” och ”låtsaspolis” medför polarisering i den identitetsskapande 

processen; en individ kan välja att skapa delar av sin egen identitet utifrån sitt yrke 

eller att leva i skuggan av en annan yrkesgrupp exempelvis polisens. Trots att denna 

polarisering förekommer, skapar informanterna sin egen yrkesidentitet utifrån de 

förutsättningar som finns.  
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   Ambitionen i denna studie var att anlägga ett klassperspektiv, men detta visade sig 

inte möjligt eftersom det inte framkom något sådant ur det empiriska materialet. Social 

stratifieringsteori visade sig dock tillämplig.  Teorin har genom åren ändrat karaktär 

från att främst omfattat arbetarklassen, den allmänna ordningen och ekonomisk 

differentiering på Karl Marx tid. I dagens samhälle däremot är stratifieringen någonting 

förekommande på arbetsmarknaden inom sociala kontexter. Teorin har två stora 

dimensioner: klass och status. 303 Framträdande för denna yrkesgrupp är framför allt 

status eftersom det främst är den som har uppenbarat sig ur det empiriska materialet. 

Även Richard Jenkins tankar om social identitet304 som livsnödvändig för den mänskliga 

världen har även legat till grund för följande diskussion. 

   Trots att Goffmans stigmateori305 främst är inriktad på avvikelse i form av de individer 

som anses ”ägna sig åt något slags kollektiv förnekelse av den sociala ordningen”306 

och främst omfattar människor så som fattiga, jazzmusiker och professionella spelare, 

anser jag att vissa delar av teorin kan appliceras och därför vara användbar på väktare 

för att framhäva vissa av de identitetsskapande processerna. Teorin är även tillämplig 

på grund av de fördomar informanterna upplever allmänheten har om dem vilket är 

typiskt för individer som stigmatiseras.  

   Uniformen är den identitetsmarkör eller stigmasymbol307 som visar för utomstående 

vad det är en person eller grupp sysselsätter sig med, i detta fall väktare. Uniformen är 

visibel, vilket kan vara en av förutsättningarna för ett stigma,308 eller agera som resurs 

för att förstärka en individs yrkesidentitet. 309 Att bära ett stigma medför i de flesta fall 

någon form av förutfattad mening eller fördom från externa grupper. Dessa fördomar 

kan i sin tur skapas genom kategoriseringar som Jenkins kallar det, eftersom det är en 

utomstående grupp, i detta fall allmänheten som stämplar en annan grupp, i detta fall 

väktare genom exempelvis glåpord och förutfattade meningar. Denna process, den 

sociala identifieringen, att veta vem som är vem, är oundvikligt och nödvändigt i den 

sociala interaktionen eftersom den grundar sig i och utgår ifrån likheter och åtskillnad i 

alla mänskliga sociala system.310  Likheten kan för informanterna vara att identifiera sig 

med hela väktarkåren eftersom den sker i interaktion med andra individer. 311 

Åtskillnaden är att identifiera sig individuellt312  genom att bryta mot allmänhetens 

definitioner och fördomar om väktare.  
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   Hur väktarna blir bemötta och uppfattas av allmänheten kan till viss del kontrolleras 

av dem själva i den sociala interaktionen vilket bevisades ovan, genom att 

informanterna kunde välja att försöka bryta dessa fördomar i interaktion med andra 

utomstående. Jenkins begrepp den interna självdefinitionen och den externa 

definitionen utförd av utomstående (kategoriseringen) gör sig här gällande.313 I 

informantens interna självdefinition lever de i skuggan av den externa definitionen av 

kategoriseringarna alltså upplevda fördomar,314 som är av betydelse för 

identitetsskapandet. Det pågår alltså en kollektiv identifiering eftersom individerna som 

ingår i gruppen har ett flertal saker gemensamt315 framför allt internt där yrket är av 

betydelse men även externt på grund av de upplevda fördomarna (kategorierna) och 

visibiliteten som tar sig uttryck i uniformen som nämndes ovan.  

   Om yrkesgruppen betraktas från ett inifrånperspektiv gör sig statusen tydlig på olika 

sätt. Den pågår inom och mellan de olika grupperna och är även bidragande till den 

identitetsskapande processen eftersom den visar vilken plats en individ har i en grupp. 

Detta kan ta sig uttryck i exempelvis yrkestitel, lönesättning och erfarenhet. En 

nytillkommen gruppmedlem kan till exempel få utföra fler arbetsuppgifter än den som 

har mera erfarenhet för att ges en chans att visa vad den går för. Därför är 

medlemskapet i en enskild grupp eller hela väktarkåren en relation mellan dess 

medlemmar. Förutsättningen är dock inte att de skall känna varandra personligen utan 

att de erkänner varandra som medlemmar.316 

   Varje kategori av väktare så som rondväktare, ordningsvakt och resursväktare med 

sina gruppmedlemmar, har alltså sin status och sin plats utefter sin yrkestitel i 

väktarkåren. Rondväktare tillhör exempelvis en grupp med andra tillskrivna 

kategoriseringar än exempelvis ordningsvakter som har andra. Internt har dessa två 

olika grupper med störta sannolikhet kategoriserat varandra på olika sätt och anses 

därför ha en annan status. Där finner vi åtskillnaden. Utifrånperspektivet däremot 

tillåter allmänheten att betrakta väktare som lika oavsett yrkestitel.  

   För väktarfältet måste den sociala stratifieringen sägas vara av vikt eftersom den 

skapar struktur i den mångfacetterade miljön av väktarkategorier framför allt då 

yrkestitel, lön, och erfarenhet diskuteras. Att till exempel tillhöra en kategori av väktare 

ger en individ en annan lön än om du tillhör en annan. Därför gör sig hierarkin 

fortfarande påmind i den sociala interaktionen och blir därför oundviklig. 

   Det sociala system i vilket informanterna vistas har tydliga motsättningar i form av ett 

”vi och dom” tänk. Dessa motsättningar är av vikt för identitetsskapande processer.317 

Om vi återgår till kategoriseringen som redovisades för ovan gör motsättningarna 

åtskillnad mellan en grupp och en annan. För väktarna är ledningen den största 

motsättning som bidrar till deras skapande av yrkesidentitet, trivsel och otrivsel 
                                       
313 Jenkins 2000: s. 4ff  
314 Ibid. 
315 Jenkins: 2004: s. 79 
316 Jenkins: 2004: s. 85 
317 Ibid. s. 79ff 
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eftersom åtskillnaden är så framträdande i deras uttalanden. Resultatet av 

motsättningarna mellan grupperna blir därför sammanhållning i den enskilda gruppen.  

Avslutande slutsatser 
Mina resultat har visat att det inte finns en enda enhetlig väktaridentitet eftersom alla 

skapar sin yrkesidentitet på sitt sätt. Trots allt skulle jag vilja påstå att man till viss del 

”blir” en del av yrket även efter arbetspassets avslutande. För dem som är hundförare 

krävs det ett visst intresse i hundar för att vilja sysselsätta sig med det på grund av dess 

tidskrävande karaktär. Informanternas yrke präglar på så sätt deras personliga identitet 

framför allt utifrån yrkestitel som exempelvis kan vara rondväktare eller ordningsvakt 

men även från deras sociala umgänge. Det sociala umgänget som främst består av 

individer inom säkerhetsbranschen bevisar just detta men även inom den enskilda 

gruppen. Utöver detta utgår de många gånger från vad de upplever är allmänhetens 

fördomar när de beskriver sig själva och sin identitet, samt jämför sig själva med andra 

väktare och andra snarlika yrkesgrupper när de vill framställa sig själva.  Andra 

faktorer som bidrar till identitetsskapandet är livsvillkoren i form av psykiska och 

fysiska påfrestningar, uniformen, hierarkin, motsättningarna, natt- respektive dagarbete, 

blir slutsatsen att informanterna präglas mycket av yrket i deras privata liv. Men dessa 

förblir oväsentliga om de inte inträffar i interaktion med andra för det är ju trots allt där 

identiteten skapas och konstant förändras.  
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I väntan på ett arbete � En studie om unga arbetslösa 
akademiker i Sverige 

Alejandra Alvarez Åslund 

 

Inledning 
Individers ekonomiska och sociala behov av arbete är individuella och det formar hur 

den enskilde individen påverkas av arbetslöshet. Ju högre en arbetslös värderar arbete, 

desto sämre mår denna av att vara arbetslös318. Att välbefinnandet försämras vid 

arbetslöshet hör ihop med att arbetslöshet är en påfrestande livshändelse som minskar 

stabiliteten i individens liv. Individers förväntningar på att kunna förändra sin situation 

genom att hitta ett arbete antas spegla hur de upplever situationen som arbetslös.319 

Detta kapitel kommer att handla om sex akademikers situation, upplevelser och 

erfarenheter av att inte ha något arbete.  

Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats problematiserar den situation som unga arbetslösa akademiker 

upplever i dagens Sverige. 

   Mitt syfte är att synliggöra de unga akademikernas situation, deras upplevelser och 

erfarenheter av att inte ha något arbete. De frågeställningar jag har använt mig av är: 

Hur upplever informanten sin arbetslöshet? Hur ser de på framtiden?  

Bakgrund och tidigare forskning 
För hundra år sedan låg industrialiseringen fortfarande i sin bindel och Sverige var 

ännu ett jordbrukssamhälle.320 Arbetslivet var hårt för fabriksarbetarna, på grund av att 

arbetsdagarna var långa och lönen låg. En bit in på 1900- talet förbättrades 

arbetsförhållandena i och med kombinationen av effektivare produktionsmetoder och 

en ekonomisk politik som gynnade arbetarna. När välfärden steg stannade många 

kvinnor hemma för att sköta hem och barn. Under 1960- talet började det råda brist på 

arbetstagare och detta medförde att kvinnorna återigen tog steget ut på 

arbetsmarknaden och då främst inom den offentliga sektorn. Tjänstesamhället växte sig 

allt starkare och industrin förlorade alltmer sin ledande roll i samhället. Förändringen 

märktes genom att det blev betydligt svårare att få ett arbete utan att ha en lång 

utbildning och erfarenhet. Detta mönster förstärktes under 1980- talet.321 Insteget i 
                                       
318 Margareta, Bolinder (2005) Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 

handlingsstrategier och jobbchanser :Umeå  s 6 
319 Ibid s 7 
320 Hans, Glimell & Mats, Lindgren  (1988) Framtid i arbetssamhället?: Stockholm s 19 
321 Glimell & Lindgren 1988 s 19 
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kunskapssamhället satte även spår i arbetsuppgifterna, kunskap och kompetens blev 

den viktigaste produktionsfaktorn och personalen kom att bli den mest betydelsefulla 

resursen. Eftersom kompetenskraven har höjts blir det svårare för stora grupper att få 

en fast anställning. De som drabbas hårdast av detta är främst ungdomar och personer 

med låg utbildningsnivå.  

   Lindqvists studie Etablering på arbetsmarknaden visar att 78 procent av 

undersökningsgruppen på 38 000 personer som examinerades 2001/2002, etableras på 

arbetsmarknaden 1 till 1,5 år efter examinationen. För männen var de 77 procent och 

för kvinnorna 78 procent. De etablerade har minskat två procentenheter mot ett år 

tidigare, dock har de med en högskolexamen en starkare ställning än de med en 

kortare utbildning. Det försämrade arbetsmarknadsläget efter år 2000, börjar nu märkas 

i etableringstalet. Studiens resultat visar en klar nedgång för bland annat 

civilingenjörer, medan de med lärarexamen eller vårdutbildning det vill säga stärker 

inställning på arbetsmarknaden.. Till exempel tillhör läkare och sjuksköterskor den 

grupp som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden. I denna grupp var etableringen 

cirka 90 procent. I de flesta andra grupper var etableringen i intervall på 70 till 90 

procent322.  

   De som har avlagt en magisterexamen har i allmänhet en något högre 

etableringsgrad än de med en kandidatexamen, men skillnaden är dock liten. De med 

examen i historisk – filosofisk och språklig inriktning var den grupp som hade lägst 

andel av etablering 1till 1,5 år efter examen. Det var bättre för dem med en 

kandidat/magisterexamen med ekonomisk eller datainriktning. De personer med en 

beteendevetenskaplig inriktning har en högre etableringsgrad och då främst de med 

inriktning mot personal – och arbetslivsfrågor323. 

 Bolinder skriver att de som aktivt söker arbete inte får jobb i högre utsträckning än 

andra arbetslösa. De som har låga krav för att acceptera ett jobberbjudande får inte 

heller arbete oftare än andra. 

   Bolinder visar att majoriteten arbetslösa förväntar sig att hitta arbete, och aktivt söker 

efter arbete oberoende av hur länge de har varit arbetslösa. Endast en minoritet av de 

arbetslösa tycks ha anpassat sig till situationen att vara arbetslös. Det var mer vanligt 

att långtidsarbetslösa förväntade sig att hitta jobb än korttidsarbetslösa. Det var dock 

bara 60 procent av de arbetslösa som hade realistiska jobbförväntningar. De som 

mådde bäst var de som förväntade sig att hitta arbete, och upplevde att de hade 

kontroll över arbetslöshetssituationen. Arbetslösa som värderade arbete högst led mest 

av att vara utan jobb, och de som upplevde situationen mest betungande var också 

mest aktiva i sitt sökande efter arbete.324  

                                       
322 Torbjörn Lindqvist (2005) Etablering på arbetsmarknaden: Stockholm s 5 
323Lindqvist 2005 s 5 
324 Bolinder 2005 s 46-47 
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Metod 
Grundad Teori är lämpligt att använda i forskning där syftet är att finna nya 

förklaringar till grundläggande sociala skeenden, och där man vill utforska generella 

företeelser, inte enskilda individer.325 Inom Grundad Teori arbetar forskaren främst med 

fältobservationer och intervjuer men även andra insamlingsmetoder förekommer.326 

Som forskare har jag försökt att inte låta min förförståelse prägla inställningen till mitt 

material, utan istället inta en öppen hållning till mitt forskningsområde. De teorier som 

jag kommer att använda mig av är alltså inte något som jag utgått ifrån från början, 

utan jag har sökt rätt på dem under arbetes gång. Mitt material har jag samlat in genom 

fältobservationer och genom intervjuer som sedan transkriberats. Intervjuerna kodade 

jag och fann mönster i materialet som gjorde det möjligt för mig att dela in det i olika 

kategorier och grupper. Genom analys och tolkning av intervjupersonernas utsagor har 

jag kunnat finna lämpliga teorier som gått att applicera på dem. Mina förhoppningar är 

att jag, i enlighet med Grundad Teori, ska skapa tankemodeller som syftar till att förstå 

och förklara verkligheten. Grundad teori är som att lägga ett pussel. Jag vred och 

vände på bitarna som jag hade fått efter kodningen och kategoriseringen, sedan 

ordnade jag bitarna i olika högar. Nästa steg var att bestämma vilken dimension av 

bilden som var en avgörande aspekt av denna hög. Det jag gjorde sedan var att pussla 

ihop bitarna och där det fattades bitar, kompletterade jag mönstret och skapade en 

helhet.327 

Etik 
För att utföra mina studier så etiskt korrekt som möjligt har jag under arbetes gång 

förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.328 Jag har informerat 

informanterna om att intervjuerna ingår i mina studier och att intervjuerna kommer att 

användas i skrivandet av en antologi. Jag har både vid observationen och intervjuerna, 

berättat för informanterna om studiens syfte och hur den är upplagd. Alla informanter 

blev informerade om att de skulle medverka anonymt i studien, så namnen på 

informanterna är påhittade. Informanterna förstod att de deltog anonymt och även 

syftet med studien.  

Jag tyckte det var viktigt att informera personerna som skulle bli intervjuade. 

Anonymiteten var det inga problem med, eftersom intervjuerna var enskilda och inte 

på samma dag. Men det var ändå viktigt att informera om att de deltog anonymt. 

En svårighet som jag vill lyfta fram är vad som sker precis efter att intervjun är klar. 

Informanterna slappnar av efter intervjun då också bandspelaren är avstängd och ett 

förtroligt samtal kan uppstå. Detta är inte ett speciellt ovanligt fenomen inom 
                                       
325Guvå & Hylander 2003: s 16 
326Guvå & Hylander 2003: s 35 
327Guvå & Hylander 2003: s103 
328Vetenskapsrådets hemsida: http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceld=12, 2007-03-22 kl 10.36 
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fältstudier.329 En möjlig tolkning skulle kunna vara informanterna likt en kör behöver 

sjunga upp och efter uppsjudningen börjar den riktiga sången. Men frågan kvarstår. 

Vem är jag då bandspelaren är avstängd? Forskare eller vän?  

Intervjuerna 
Enligt Carlsson kan man genom intervjuerna få reda på saker om människor som vi 

inte kan observera, exempelvis avsikter och känslor.330  

En delvis strukturerad intervju ger intervjuaren många fördelar. Man kan till exempel 

strukturera upp en del frågeområden som man vill täcka och annars låta samtalet flyta.  

En intervju är ett samtal som förs mellan två eller flera individer.  Man kan se intervjun 

som ett samtal, ett givande och tagande. De handlar om ett ömsesidigt samspel där det 

är mycket viktigt för intervjuaren att vara en god lyssnare. Vad säger egentligen den 

informanten?331 Eftersom jag använde en strukturerad intervju, så använde jag en 

strukturerad intervjuguide. 

Den förberedelse jag gjorde var att gå igenom intervjuguiden med kompisar och min 

mamma. En fördel var att jag var mer förberedd under intervjusituationen. Den fysiska 

miljön där intervjuerna sker är mycket viktig, man ska i bästa mån försöka skapa en 

gynnsam samtalsmiljö. Jag valde att börja intervjun mjukt och hade alltid 

bakgrundsfrågor, som jag öppnade intervjun med: ålder, var de kom ifrån och vad de 

hade studerat. Då det är vanligt att man går tillbaka till intervjuerna många gånger 

under analysen, är det bra att man använder sig av bandspelare. Jag använde 

bandspelare för att göra det enklare för mig när jag skulle transkribera intervjuerna. 

Det finns givetvis nackdelar med bandspelare, informanten kan känna sig obekväm 

under intervjusituationen. Men alternativen att skriva ned under intervjun eller efter är 

en sämre metod för då måste forskaren hålla hela intervjun i minnet, och det kan bli 

mycket svårt om intervjun är någon timme lång.  

                                       
329 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun: Lund s 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
330 Bertil Carlsson , (1994)  Grundläggande forskningsmetodik – för medicin och beteendevetenskap: 

Stockholm s 81 
331 Carlsson 1994 s 83 
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Intervjuerna varierade från en timme till en och halv timme.  

Observationen 
Enligt Kaijser och Öhlander innebär observation att studera olika företeelser vilket i 

mitt fall rör sig om arbetslösa akademiker.332 Observationen ägde rum på ett 

arbetsmarknadsprojekt i Skövde. Där fanns arbetslösa akademiker, ungdomar som inte 

hade tillräckligt höga betyg för att kunna söka till universitet/högskolan samt 

ungdomar från socialen. Jag fick tillgång till fältet via telefonkontakt med ägaren för 

projektet, då jag även berättade vad studien gick ut på och vad den var till. 

Observationen inriktade sig huvudsak på arbetslösa akademiker. Jag studerade vad de 

gjorde från den stund de kom och gick ifrån arbetsmarknadsprojektet. Hela studien flöt 

på bra och ingen av de observerade brydde sig om att jag satt och observerade vad de 

gjorde. Ibland hände det att några kom fram och pratade med mig.  

Jag tyckte det var lärorikt med studien för jag fick en bättre förståelse hur en vardag 

kan se ut för en arbetslös akademiker. Observationen var en hel dag från 08.00-16.30. 

Presentation av informanterna 
Jag fick kontakt med mina informanter via Akademikerpoolen. Informanterna är män 

och kvinnor i åldern 26-29. Intervjuerna utfördes i en lugn och rofylld miljö så att 

informanterna kunde känna sig bekväma. I och med att materialet har anonymiserats 

så är de namn som är med i texten påhittade. 

   Johan är 29 år och har studerat nästan hela sitt liv. Han kommer från början från 

Dalarna och har hunnit flyttat runt en hel del innan han började gymnasiet i Linköping. 

Efter tekniskt gymnasium så valde han att läsa upp sina betyg på Komvux för att sedan 

fortsätta att läsa på universitet. Johan tog examen för cirka två år sen oh blev arbetslös 

direkt efteråt. Johans bror var arbetslös i 5 månader innan han fick jobb, så han var 

mentalt inställd på att det kunde ta minst 5 månader innan det började hända något. 

Bland hans kompisar varierar sysselsättningen allt från arbetslösa till anställda. 

   Maria kommer ifrån Skara. Hon studerade vidare direkt efter gymnasiet. Det var ju 

en självklarhet för henne eftersom alla i familjen har gjort det. Hon studerade vid 

Linköpings Universitet, att hon valde ett större universitet för sitt utbildningsprogram 

var för att det har högre status. Maria är 27 år gammal och hon har 300 

högskolepoäng. Hon har varit arbetslös i sex månader och känner att tiden rinner iväg. 

Hon tänker börja söka efter andra arbeten än det som hon är utbildad till, men hon vill 

ge utbildningen en chans först.  

Hon började arbetslösheten med att ta det lugnt och hälsa på familjen. Hon försöker 

att tänka positivt om framtiden och motiverar sig själv. 

   Sebastian är 29 år och kommer ifrån norra delen av Sverige där han även läste 

programmering på högskola.  

                                       
332 Lars, Kaijser och Magnus, Öhlander (1999) Etnologiskt fältarbete: Lund s 75 
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Sebastian tog examen förra året och har sökt 300 jobb, och började söka innan han tog 

examen. Han har nästan inte fått några svar alls. Sebastian är inte inskriven på 

Arbetsförmedlingen. Sebastian söker jobb inom begränsade områden som Stockholm, 

Linköping och Göteborg. Han har även sökt jobb utomlands, men inte fått något 

positivt svar. 

Sebastian tycker att det är trist och tråkigt att vara arbetslös. Han skriver ansökningar 

och letar jobb. 

   Åsa är 27 år och kommer ifrån Karlstad. Hon tog examen år 2004 och har varit 

arbetslös sen dess. Åsa har sökt ett flertal arbeten, men har inte fått något positivt svar. 

Hon är inskriven på Arbetsförmedlingen. Åsa är villig att flytta om hon får ett jobb i en 

annan stad än den hon bor i. Alla i hennes bekantskapskrets jobbar. Hon tycker att det 

är jobbigt och långtråkigt att vara arbetslös. 

   Martin är 26 år gammal och kommer ifrån Katrineholm, där han bor hos sina 

föräldrar. Han började plugga på högskolan direkt efter gymnasiet precis som sin äldre 

bror. Efter examen sökte han olika jobb både inom utbildningen och även jobb som 

inte hade med utbildningen att göra.  Han fick inga svar tillbaka, så han blev besviken. 

Han har ingen kontakt med Arbetsförmedlingen. Martin försöker tänka positivt men 

det är inte alltid så lätt. 

   Bianca är 27 år och kommer ifrån Örebro, där hon bor med sin katt. Hon tog 

examen 2003 och har gått arbetslös sedan dess. Bianca har skickat flera 

intresseanmälningar till olika företag, men inte fått något svar Hon är inte inskriven på 

Arbetsförmedlingen.   

 Arbetes betydelse för individen 
Arbetslöshetsbegreppet är oklart men begreppet associeras till bristen av lönearbete. 

Om personer ofrivilligt är utan arbete definieras de som arbetslös.  För de arbetslösa 

som inte kan försörja sig själva finns det olika typer av stöd som de kan få. 

Välfärdsstaten gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd åt arbetslösa men det förutsätts 

att de aktivt söker jobb. Från den arbetslöse förväntar sig samhället ett aktivt 

jobbsökande.333 

   I vårt samhälle och i våra liv intar yrkesrollen och lönearbetet en central roll. Därför 

förvånar det inte att arbetslöshetsforskningen visar att arbetslösheten för de flesta 

löntagare är mer belastande och negativ än att ha ett arbete.334 

   Ett grundläggande livsvillkor i det svenska kapitalistiska samhällssystem är tvånget 

att sälja sin arbetskraft till en arbetsgivare som bestämmer hur den ska användas.335  

                                       
333 Ulla, Rantakeisu (2002), Arbetslöshetens olika ansikten – Fyra studier om arbetslöshetens sociala och 

hälsomässiga yttringar :Karlstad  s 16 
334 Angelöw Bosse & Thom Jonsson, (2000) Introduktion till socialpsykologi: Lund s 36 
335 Angelöw & Jonsson 2000: s 36 
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Den arbetslöse försöker sälja sin arbetskraft, men ingen vill eller kan köpa den. Detta 

leder ofta till känslor av att vara värdelös, kasserad och obrukbar. Några av 

arbetslöshetens följder är förlust av självkänsla och känsla av värdelöshet. 

   En viss kontroll över arbetslivet har innehavarna av ett lönearbete. Ett av de yttersta 

tecknen på att vara maktlös, på att inte ha kontroll över sina arbets- och levnadsvillkor 

är att vara arbetslös. 

   Framtidsperspektiven blir ytterst ovissa för den arbetslöse eftersom han riskerar att 

fortsätta gå arbetslös. För dem som går utan arbete under en längre tid är 

konsekvenserna allvarliga. 

Arbetslösheten för inte enbart med sig konsekvenser för den enskilde.336 Arbetslösheten 

fungerar som en garanti för att lönearbetet idealiseras och blir en hotbild för att 

anpassa människor till lönearbetet. Arbetslösheten disciplinerar till lönearbete. Den 

utsatthet, vanmakt och sociala bannlysning som arbetslöshet kan innebära vill de flesta 

lönearbetare till varje pris undvika. 

Yrkesidentitet 
De flesta individer under ungdomsåldern hamnar i en situation av valmöjligheter. 

Gymnasieskolan avslutas vid cirka 19 års ålder och efter detta måste den unge 

bestämma vad han/hon vill göra med sitt liv.337 Ungdomarna har vissa förväntningar 

om vad framtiden ska erbjuda och en av dessa är just yrkesidentiteten. Vårt samhälle 

uppmuntrar individen att studera. Individen hamnar därför senare i en yrkessituation 

och uppnådd yrkesidentitet. Detta beror på att ett yrke skapar nya möjligheter och val 

som individen inte utsatts för tidigare. 

Yrkesrollen har stor betydelse för den unge då ett yrke innebär frihet i form av mindre 

beroende av föräldrarna och möjligheten att sköta sig själv och skapa sig ett eget liv. 

Val av yrke är därför en av de viktigaste beslut en person någonsin gör. 

Yrkesidentiteten blir viktig eftersom den tar upp en så stor del av individens liv. Om 

man har ”tur” arbetar man från 25 till 65 års ålder, vilket innebär ett 40-årigt 

yrkesverksamt liv. Om man saknar arbete försvinner både tillgången till 

arbetsgemenskap och yrkesidentitet och en känsla av otillräcklighet kan framträda hos 

den arbetslöse vilket, enligt Frisk är ett allvarligt hot mot både självkänslan och 

framtidstron hos ungdomarna.338 Utan någon framtidstro kan livet förlora sin mening 

och personen kan hamna i en djup depression som är svår att ta sig ur.  

Klasskillnader 
När det gäller yrkesidentiteten så finns det flera faktorer som avgör hur man ser på 

arbete. En av dessa faktorer är vilken social klass man tillhör. Beroende på vilken klass 

                                       
336 Angelöw & Jonsson 2000: s 37 
337 Anika, Jäderholm (1984) Tonårskris för utveckling : Stockhom s 46 
338 Max, Frisk (1984) Tonårsmedicin : Helsingborg s 34  
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man kommer ifrån får man med sig vissa grundläggande åsikter och livsåskådningar. 

Social klass innebär nivå av utbildning, inkomst, arbete, livsstil och kulturella värden.339 

Övre medelklass har ofta ett yrke som innebär oberoende, stor kontroll samt att det 

innebär hög lön. Övre medelklass föräldrar uppmuntrar sina barn att satsa på karriär, 

medan medelklass föräldrar uppmuntrar sina barn att bli oberoende och kontrollera sitt 

beteende. Lägre medelklass föräldrar uppmuntrar sina barn att satsa på ett jobb snarare 

än karriär och barnen uppmuntras inte att vara oberoende och självständiga. Enligt 

Ahrne, Ekerwald & Leiulfsrud så kan man urskilja två skilda livsperspektiv. Ett som 

gäller högre tjänstemän och ett som gäller arbetarklasspositioner. De högre 

tjänstemännen representerar övre medelklass och är karriärsinriktade och ser framåt. 

Varje fas i livet är en form av investering som förväntas att ge utdelning i form av 

pengar, makt eller livskvalitet i en senare fas. Det gäller bland annat yrke och 

utbildning. Arbetarklassens livsperspektiv består av begränsade framtidsmöjligheter då 

arbetarklassen inte satsar på individuell karriär i samma utsträckning som övre 

medelklass. Arbetarklasspositionerna är mer riktade på att alla ska få det bättre, inte 

bara den egna individen.340   

   Personerna i den här studien kommer ifrån medelklass familjer, men själva har de 

svårt att placera sig i någon form av klass på grund av den situation de befinner sig i. 

Det finns ingen social klass som heter arbetslöshets klass.  

Analys 
I den här delen av antologin kommer följande begrepp som är resultat av analysen att 

tas upp: Försörjningsplågan, Jag är inte ensam, Att ha något att pyssla med, Känslan 

av att kunna påverka eller inte, Omgivningens krav, Vikten av att ha ett arbete, Vikten 

av erfarenhet, Jobbsökandet, Framtid.  

Försörjningsplågan 
När informanterna inte får de arbeten de önskar efter avslutad utbildning beskriver de 

känslan av att inte duga och den känslan upplever de byggs på även från 

omgivningen. Kommentarer och reaktioner såsom ”du som är så duktig och driftig 

kommer snart att få ett jobb” från familj och vänner, ofta i all välmening, förstärker 

oduglighetskänslan hos informanterna. De upplever att det ibland känns hopplöst då 

de sökt ett flertal anställningar och inte fått något positivt besked. De känner det som 

att de har lagt ned en massa tid på att skriva så bra ansökningar som möjligt och 

upplever därför hopplöshet då ansökningsarbetet inte leder till ett jobb. En av 

informanterna tillåter sig själv att ibland inte söka jobb på en vecka, eftersom hon inte 

känner sig engagerad. Genom detta får hon en kort återhämtningspaus och därefter 

menar hon att det bara är att försöka igen. 
                                       
339 Göran, Ahrne, Hedvig, Ekerwald & Håkon, Leiulfsrud (1994) Klassamhällets förändring : Lund s 71 
340 Ahrne, Ekerwald & Leiufsrud 1994 s 72-73 
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   När informanterna inte lyckas få arbete kan de ibland känna krav från omgivningen 

och de närmaste. Anhöriga och vänner försöker att stötta genom att säga ”du som är så 

duktig, det löser sig nog med arbete” men det bidrar istället till att informanterna 

känner sig pressade. De måste hela tiden förklara sin arbetslöshet och de upplever att 

hos många äldre finns myten om att ”bara man är akademiker finns det jobb”. 

 Känslan av att känna sig ”mindre värd” uppstår hos informanterna då de inte kan 

försörja sig själva. De informanter som tyckte att försörjningssvårigheten var det mest 

påfrestande med att vara arbetslös har ingen a-kassa. Denna känsla av att tillhöra 

systemet och att ha en stabil ekonomi eftersträvas av informanterna. De beskriver 

känslan av att de känner sig stressade och upplever att själförtroendet sjunkit. Det 

upplevs som svårt att hela tiden försöka framstå som någonting unikt eftersom man 

har svårt att vara någon annan än sig själv. 

Självförtroendet är ju inte på topp nu. Man kommer ifrån studentvärlden, från det 
tänkandet. Jag har väl med mig det med sen dess. Det är ett stort minus. Jag vet ju 
vart jag vill men det är svårt att hålla fast vid det. (Johan) 

Jag har sökt chefsbefattningar, eftersom jag vill ha något att bita i. Det är svårt och 
jag får känslan av att jag inte duger och undrar om det beror på min ålder. (Bianca)  

 

Anledningen till att informanterna idag inte har något arbete tror de är att det finns så 

få arbeten att söka. De menar att det därmed skapas en hård konkurrens om de få 

jobb som finns och att det därför verkligen gäller att vara helt ”rätt” för att få en chans 

till ett arbete. En annan anledning kan vara att de inte har någon arbetslivserfarenhet 

inom det arbetsområde där de söker jobb. 

För det första ska man ha en akademisk utbildning, sen så ska man även ha en 
massa arbetslivserfarenhet och ofta då specifikt. Man ska ha erfarenhet av precis det 
här, plus att man ska ha den här utbildningen som helst ska vara ny känns det som 
också. Man ska ha erfarenhet och vara utbildad. Sedan ska man ha de här personliga 
egenskaperna och erfarenheterna och allt de här man ska vara driven och hungrig 
känns det som. (Johan) 

Jag är inte ensam 
Flera av informanterna berättar att de inte känner sig ensamma utan att de har ett 

kontaktnät. De har vänner som befinner sig i samma situation och även vänner som 

har jobb. Lyckan över att tagit examen har dock alla informanterna gemensamt och 

flera av dem menar att utbildningen gett dem en ”aha upplevelse” och varit en 

personlig seger. De upptäckte att de har utvecklats under studietiden och idag känner 

en större kunskapstörst. Synen på dem själva har förändrats, de upplever att de har fått 

en stärkt självkänsla. 

   Att informanterna inte fått ett arbete efter avslutad examen och därmed inte vet hur 

de ska försörja sig påverkar deras dock självbild och självuppfattning negativt. 

Informanterna får mindrevärdekänslor samt känslan av att inte duga. De egna 

förväntningarna och känslorna så som stoltheten av att inneha en universitetsexamen 
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ställs mot omgivningens krav, förväntningar och kommentarer. Detta upplevs som 

mycket stressande för informanterna. 

Att ha något att pyssla med 
Flera av informanterna beskriver att de inte känt sig direkt sysslolösa efter examen. 

Några av informanterna har läst extra kurser men beskriver att då de redan har sin 

examen kan det ibland vara svårt att motivera sig fullt ut. Helst vill informanterna hitta 

ett arbete för att fylla sina dagar. En informant håller sig sysselsatt genom att sköta om 

hemmet och känner därmed att det ständigt finns arbetsuppgifter att fylla dagarna 

med.  

   Även om informanterna beskriver att de inte direkt känner sig direkt sysslolösa 

upplever de dock arbetslöshetssituationen som stressande och något som inverkar på 

humör och själförtroendet. Främsta skälen till detta är att de känner att det är svårt att 

påverka sin situation som arbetslös samt att de saknar den stimulans som ett arbete 

ger. De säger sig ha svårt att skapa de utmaningarna man får från ett arbete och de 

saknar bland annat den tidsstruktur och den sociala samvaro arbetskamraterna ger. 

Känslan av att man borde söka jobb är hela tiden överhängande hos informanterna 

och om dom sysselsätter sig med andra saker såsom att umgås med vänner infinner sig 

dåligt samvete. De flesta av informanterna upplever även att de inte har råd att göra 

något speciellt som arbetslösa och anser att detta är ett dilemma. När det finns tid att 

göra olika saker finns det ingen ekonomi till detta. Ingen av informanterna kan direkt 

se någon fördel med att vara arbetslös. En av informanterna berättar att hon önskar att 

hon kunde känna att hon kunde fånga dagen men hon tar inte det tillfället. Hon 

beskriver att hon inte känner sig ledig och att hon blir passiv och upplever det som 

stressande. När det känns som mest jobbigt försöker informanterna att fokusera på det 

som är bra. De menar att de har tid att fylla dagarna med att göra vad de vill, men att 

de däremot inte känner någon motivation till detta utan vill arbeta och göra rätt för sig. 

Det jobbiga är att jag inte vet om det tar en månad eller fem år eller tio år eller 
aldrig om jag får ett jobb. Det är det jobbigaste, visste jag att om ett halvår har jag ett 
jobb, då skulle jag njuta och göra det jag vill. (Maria) 

 

Tiden efter examen var jag nere, kände att jag inte kunde påverka något, alltihop är 
bara skit, samhället är skit, jag kände nästan som i och med att det ser ut som det 
gör kändes det som på ett sätt att jag inte ville ha ett jobb, men jag vill ha ett jobb 
för att jag vill ta det här steget från studierna till arbetslivet. (Johan)   

Känslan av att kunna påverka eller inte 
De flesta informanterna berättar om hur de upplever att de inte kan påverka sin 

arbetslöshetssituation nämnvärt. De känner att det inte är de själva som styr utan att 

det är yttre omständigheter som påverkas arbetslöshetssituationen. Detta upplevs som 

frustrerande och leder ibland till att informanterna känner hopplöshet. Det är dock ett 

tillstånd som infinner sig under kortare perioder. En av informanterna mår dock sämre 
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än de övriga och berättar att det känns jobbigt och hopplöst varje helg. Hon berättar 

om hur hon gnäller hela söndagen och tycker att allt känns jobbigt på måndagen och 

att veckan går långsamt. En annan informant talar målande om hur hon känt intill 

hopplöshet när det gäller att få ett liv som innebär trygghet och självbestämmande. 

Ibland känner hon sig som en docka och som någon annan styr och detta upplever 

hon är mycket jobbigt. När flera av informanterna hamnar i svackor och tvivlar på den 

egna förmågan pratar de med andra människor om sina känslor, de skriver dagbok om 

hur allt känns, de funderar kring hur de skulle kunna arbeta mer med till exempel sin 

självkänsla och de har idéer om att ringa runt till olika företag eller gå till potentiella 

arbetsgivares kontor och visa upp sig. 

Det funderar jag väl på, alltså när det gäller att påverka, jag skulle säkert kunna göra 
mer. Det jag iså fall behöver påverka är min självkänsla, eller gå runt den. Jag måste 
bortse från att jag kanske inte är bra på att sälja mig själv. Jag tror inte att jag kommit 
dit än, jag fortsätter fortfarande att söka jobb. Jag filar mycket på min CV. Nej, jag 
tycker inte att jag kan göra så mycket, inte som jag är i alla fall. Jag tror att jag kan 
göra något om jag bara får möjligheterna framför mig. (Johan)  

 

En av informanterna går dock mot de övriga och är mer positiv. Hon menar att hon 

definitivt känner att hon kan påverka sin nuvarande situation. Hon menar att hon vet 

hur hon ska formulera sig för att få upp arbetsgivarens intresse. Detta är något som fått 

henne mindre stressad och fått självkänsla att hela tiden ligga på en jämn nivå. 

Vikten av att ha ett arbete 
Samtliga informanter menar att arbete är en enormt stor och viktig del av livet som 

bland annat innebär kamrater, tillhörighet, livsuppehälle, stimulans och utmaningar. 

För informanterna innebär arbete trygghet och upplevs vara en nödvändighet. 

Drömmen för samtliga informanter är att få en fast tjänst, eftersom detta skulle ge 

trygghet, en stabil ekonomi och så att de kan gå vidare med sina liv. Två av 

informanterna upplever att de inte kan få resten av livet på plats förrän de får ett jobb, 

eftersom de anser att det ger dem balans i livet. Flera av informanterna talar om hur de 

istället kan känna sig deprimerade, mindre värda och känna misstro till sig själva och 

samhället om de upplever att de lagt ner mycket tid och möda på att söka arbeten 

men ingen visar något intresse. Samtliga informanter har ett socialt kontaktnät, men de 

känner ändå att det är något stort som saknas, vilket påverkar självbild och 

självförtroendet negativt. De intervjuade vill känna att de gör nytta och detta kopplar 

de till att ha ett arbete. De upplever att rutiner är viktiga, som till exempel att gå upp 

på morgonen, komma hem, njuta av ledigheten och känna att det är skillnad på helg 

och vardag. De menar att  ha ett arbete stärker ens personliga värde, den egna 

självbilden och självförtroendet förstärks och det ger individen en position i samhället 

som man som arbetslös annars saknar. Informanterna upplever även att det finns en 

risk att hamna utanför som arbetslös. De anser att det är viktigt att komma med i 
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systemet och känna tillhörighet men vill samtidigt inte ses som dem som tillhör 

arbetslöshetsgruppen. 

För mig är alltså att må bra oerhört kopplat till för mig. Jag blir otroligt passiv 
hemma. Det är jätte tråkigt att inte få något jobb, jag tror att man lätt gör så, man 
kopplar liksom till jobb och prestationer på det viset med att man kan se att man 
verkligen gör något. Det man gör utöver det kopplar i alla fall inte jag till att man 
känner att man mår bra av det. Jag vill känna att man presterar och jag blir oerhört 
deprimerad när jag inte får ett jobb. Känna att man tillhör någonstans det är jätte 
viktigt. För det gör man ju inte, tillhöra arbetslöshetsgruppen, det vill man ju inte. 
(Sebastian)      

Vikten av erfarenhet 
Flera av informanterna upplever att bilden av samhället har förändrats under tiden som 
arbetslös. De menar att de fått en annan syn på hur arbetsmarknaden fungerar, det handlar inte 
längre enbart om att vara högutbildad utan de har även kommit till insikt om hur viktigt det är 
att ha arbetslivserfarenhet. Det räcker alltså inte att enbart ha en universitetsexamen utan de 
måste även ha erfarenhet inom sitt yrkesområde. En informant beskriver att han känner en stor 
besvikelse över att samhället inte tar tillvara på de utbildade personer som faktiskt kan en hel 
del och har mycket att bidra med. Han menar att det kostar samhället ännu mer att inte 
utnyttja den kompetens som finns och att det är en ekvation som han anser inte går ihop. 
Informanterna upplever att samhället ställer relativt hårda krav på dem som är arbetslösa. De 
menar att det krävs att personen själv ständigt är aktiv, tror på sig själv och hela tiden har 
förmågan att motivera sig till att söka nya arbeten, vilket ibland kan upplevas som 
övermäktigt. 

Jag längtar efter det där att komma med systemet. Dels den här känslan att nu jobbar 
jag oh är en del av samhället. Det här idealet att det är bara när du jobbar är du en 
värdig medborgare. (Åsa)   

Jobbsökandet 
När det gäller att söka arbete berättar två av informanterna att de upplever att de är 

dåliga på att söka jobb. Detta förklarar de med att de inte är säkra hur de bäst ska gå 

tillväga samt koppla detta till svag självkänsla och ett svagt självförtroende. De andra 

fyra informanterna anser sig däremot vara aktiva jobbsökare och tycker att de gör allt 

som står i deras makt för att hitta ett arbete. De låter sig inte nedslås av att självkänsla 

och självförtroende ibland kan svikta utan hittar hela tiden nya sätt att motivera sig. 

Jag har skrivit 100 olika CV, jag tittar nog i stort sett varje dag på AMS. Jag sitter 
säkert 3-4 timmar per dag. Jag har skrivit in mig på alla de här Proffice, Manpower, 
alla jag kunde hitta, Academic Search, alla dem. Jag är extremt aktiv hela tiden. Jag 
kollar i tidningar, pratar med alla jag känner och berättar att jag är arbetslös och att 
jag vill ha ett arbete. (Åsa) 

 

När informanterna söker arbete går de tillväga på lite olika sätt. Merparten av 

informanterna har ingen direkt kontakt med arbetsförmedlingen, men använder sig av 

AMS hemsida för att söka lediga arbetstillfällen. De söker huvudsakligen arbete som är 
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utlysta på arbetsförmedlingens hemsida samt tittar på platsannonser i olika tidningar. 

En av informanterna nämner att hon finns registrerad hos en mängd 

bemanningsföretag. Flera av informanternas upplevelser är att de inte anser att det 

finns någon direkt hjälp att hämta ifrån arbetsförmedlingen, oavsett om de haft kontakt 

med dem eller inte. De flesta anser att man som arbetssökande får sköta sig själv, att 

till exempel rådet ifrån arbetsförmedlingen är att man själv ska undersöka vad det finns 

för lediga arbeten på hemsidan. En av informanterna berättar om hur de har släkt eller 

bekanta som har kontakt med arbetsförmedlingen och hur ofta de flesta är negativt 

inställda till arbetsförmedlingens insatser. Informanten anser sig även blivit negativt 

påverkad av släkt och bekantas förmedlade bild av arbetsförmedlingen, vilket i sin tur 

gör att han drar sig för att kontakta arbetsförmedlingen. En av informanterna går dock 

mot de övriga genom att ha verklig erfarenhet av att ha kontakt med 

arbetsförmedlingen. Detta beroende på att hon har a-kassa. Hon upplever att 

arbetsförmedlingen ständigt är ”på” henne och att de arbetar på ett ”konstigt sätt”. Hon 

berättar att de ibland säger att de ska höra av sig så hon kan redovisa de jobb som 

hon har sökt, men sedan inte gör det. Detta upplever informanten vara förvirrande och 

hon berättar att hon ibland känner att hon själv kan mer en den som ska förmedla 

arbeten åt henne. Hon menar att arbetsförmedlingen behandlar henne med bristande 

förståelse trots att de borde vara väl insatta i det svåra läget på dagens arbetsmarknad. 

Sedan några månader senare skickar de brev med två tjänster, sök det här, och 
försäkrar sig om att man har gjort det. Jag känner enbart krav och får ingen direkt 
hjälp. Har inte fått någon positiv bild alls, utan dålig. Jag har hört mycket skit mot 
dem innan jag hade med dem att göra och tänkte då att det måste vara oförtjänad 
kritik, så illa kan det inte vara. (Åsa) 

 

Två av informanterna uttrycker att de inte har någon direkt bild av vad 

arbetsförmedlingen faktiskt skulle kunna göra för dem och talar mer om att de tror att 

de finns andra som behöver deras tjänster mer än de själva gör i dagens läge. 

Eftersom man inte varit arbetslös så länge har ingen bild egentligen, för jag ser dom 
inte som ett hjälpmedel så, utan jag använder deras sidor. Jag har liksom aldrig tänkt 
så för att jag behöver någon personlig hjälp så utan jag har nog sett mer som att jag 
klarar det själv faktiskt. Det känns som att det finns andra som har större behov av 
hjälp än vad jag har. (Sebastian) 

Jag har inte varit i kontakt med dem, men jag tror inte mycket på dem. Jag har hört 
andra så det går på hörsägen. Det verkar som att alla bara får veta att det är bara att 
söka på platsannonserna. Det är ju ingen coaching precis, det tycker inte jag inte. 
Men det är ju oprövade för min del, jag har ju aldrig varit där. Jag tror inte att jag är 
så intressant att lägga ner någon energi p . (Bianca) 

 

Vikten av att ha ett arbete är något informanterna är helt eniga om. De upplever att 

arbete ger dem en identitet, ett personligt värde och en position i samhället, något som 

de anser är viktigt för att förstärka själbilden samt ger dem ett gott självförtroende. Det 

anses, av informanterna, som viktigt att känna tillhörighet och de upplever att det finns 
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en risk att hamna utanför som arbetslös. Att ha erfarenhet förutom universitetsexamen 

är något informanterna fått klart för sig är nödvändigt för att få chans till ett arbete. 

Samtliga informanter har en negativ inställning till arbetsförmedlingen och dess 

insatser. 

Framtid 
Informanterna berättar att de anser att tankarna på framtiden både känns upp och ner. 

De beskriver hur självkänsla och självförtroende påverkas av hur de pendlar mellan 

hopplöshet och framtidstro. Merparten av informanterna tror att de kan få ett roligt och 

stimulerande arbete men upplever att de har små möjligheter att just nu kunna påverka 

sin nuvarande situation. En synvinkel, som framkommer under intervjuerna, är att en 

informant berättar om att hon har en vän som har lyckats få fast arbete. Hon upplever 

dock att denne aldrig är ledig och hela tiden känner krav, samtidigt som hon känner 

sig tacksam över att ha ett jobb. Detta har gett informanten en bild av att det är så här 

som det kommer att vara när man får en fast anställning, vilket har fått informanten att 

känna mindre tilltro till den egna förmågan och att se mer negativt på framtiden än 

innan. Informanterna berättar om hur de dels kände just realism när de tagit sin 

examen, de var medvetna om att det skulle bli mycket svårt att få ett arbete, men att 

de idag även ser ljust på framtiden och menar att det gäller att entusiasmera sig själv 

och hela tiden hitta nya utvägar. Ingen av informanterna tycks ha gett upp hoppet utan 

kämpar på för att ta sig ur arbetslöshetssituationen. 

   Idag, med tanke på arbetsmarknadsläget, känner en av informanterna att chansen att 

få ett jobb inom sitt område om två till tre år är cirka 85 %, om han inte skulle få det 

då tror han att det blir ännu svårare. Informanterna tror även att det är svårt att få ett 

fast jobb och längre projektanställningar utan att man får förlita sig på kortare 

anställningar eller praktik. Samtliga informanter berättar även att de tror att 

arbetsmarknaden kommer att bli bättre då 40-talisterna börjar gå i pension. När det 

gäller valet att utbilda sig så ångrar sig inte någon av informanterna, eftersom de tror 

att chansen att få ett bra jobb är större i och med att de har akademisk utbildning. En 

av informanterna ångrar dock att hon läst fristående kurser och önskar att hon satsat 

på ett utbildningsprogram istället. Hon tror att detta hade underlättat vid 

jobbsökningen. De flesta informanterna är optimistiska när det gäller framtiden och 

tror att de kommer få ett arbete de trivs med framöver. 

Jo, jag tror ju att jag kommer få jobb, det har jag nog trott hela tiden. Det är ju bara 
en fråga om när 40-talisterna går i pension, man kan inte vara annat än optimistisk. 
De sitter ju på våra jobb. (Johan)     

 

Informanternas tankar om att hitta ett arbete inom snar framtid pendlar mellan 

hopplöshet och förtröstan, vilket även påverkar självkänsla och självförtroende. Dock 

är merparten optimistiska, de tror att arbetsmarknadsläget kommer att förändras sinom 

tid och att de då kommer få en chans till ett för utbildningen relevant arbete. 
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Resultatdiskussion 
Den arbetslöshetsforskning som finns idag är mest generell. En stor del av forskningen 

är inriktad på betydelsen av att ha ett arbete kontra inte ha ett arbete (se t ex Bolinder 

2005). Forskningen som finns när det gäller unga arbetslösa är främst fokuserad på 

dem som inte har någon högre utbildning och får därför inte chans att etablera sig på 

arbetsmarknaden (se t ex Hammarström 1996). Det finns mycket forskat kring 

arbetslöshet och då främst kring ungdomar och hälsa (se t ex Rantakeisus 2002), det 

finns däremot ytterst lite forskning som berör just arbetslösa akademiker.  

Jobbsökarprocessen 
Enligt Cullberg accepterar en person med god självkänsla och gott självförtroende sig 

själv som den han eller hon är.341 En god självkänsla ger personen en inre balanspunkt 

så han eller hon kan återvända till ett jämviktsläge även efter omilda törnar. Detta har 

en klart stabiliserande funktion. En god inre självkänsla kan tjäna som skydd mot 

känslor av ångest och ansatser till depression. 

   En del av informanterna lägger ner mycket tid på att söka efter arbeten och 

formulera så bra ansökningar som möjligt. De upplever hopplöshet och blir nedstämda 

då de inte får någon respons på sina ansökningar och att de inte leder till något arbete, 

detta påverkar informanternas självkänsla och självförtroende negativt, men de har en 

förmåga att återhämta sig från dessa motgångar och kunna se ljust på tillvaron igen. 

Försörjningsbördan 
Bolinder skriver ”desto högre de arbetslösa värderar arbete, desto sämre mår de av att 

vara arbetslösa”.342 Informanterna har drabbats av psykiska påfrestningar i samband 

med arbetslösheten. Flera av informanterna har drabbats ekonomiskt och menar att det 

är en av de mest påfrestande faktorerna med att vara arbetslös. Flera informanter 

uppger att de inte kan leva som de vill och uppfylla sitt mål på grund av att de saknar 

regelbunden och fast inkomst.  Känslan av att känna sig ”mindre värd” uppstår hos 

informanterna då de inte kan försörja sig själva, vilket har påverkan på självförtroendet. 

Informanterna menar även att de, som arbetslös, har tid att utöva olika aktiviteter men 

att det inte finns ekonomiska resurser till detta. 

Att ha något att pyssla med/kunna påverka eller inte/jag är inte 
ensam/erfarenhet 
Med coping: anses individuella strategier för att hantera stressande händelser. Detta 

innebär att individen utför psykiska, fysiska och sociala aktiviteter för att klara 

                                       
341 Marta, Cullberg (2005) Ditt inre centrum: Falkenberg: s 98 
342 Margareta, Bolinder (2005) Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 

handlingsstrategier och jobbchanser :Umeå  s 6 
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belastningen i olika situationer.343Informanterna har ett socialt kontaktnät såsom 

vänner, familj och aktiviteter, det vill säga faktorer som kan underlätta vid arbetslöshet. 

Genom att ha vänner som befinner sig i samma situation de själva har de någon som 

förstår vad de går igenom. De kan därmed också peppa varandra genom när det känns 

som tyngst.  De informanter som aktiverar sig mycket trots arbetslösheten tenderar 

också att hantera arbetslösheten bättre än de som inte gör så mycket. En regelbunden 

typisk sysselsättning för informanterna är jobbsökande.  

   Informanterna söker olika arbeten och omarbetar sina CV, det vill säga de riktar in 

sig på att lösa och undanröja problemet, nämligen att vara arbetslös.  

   Emotionell coping handlar om sätt att hantera de känslor som uppkommer i en 

stressande situation, framförallt inriktar sig individen på att bevara självförtroende och 

självkänsla. Emotionell coping kan även medföra att den som är arbetslös försöker 

ompröva innebörden av att vara utan arbete genom att till exempel hålla sig sysselsatt 

med olika aktiviteter.344Informanterna försöker aktivera sig och se ljust på framtiden 

även om de ibland tillfälligt drabbas av hopplöshetskänslor som då inverkar negativt 

på självkänsla och självförtroende. De ser inget positivt alls med att vara arbetslösa. De 

känner att de inte kan kontrollera arbetslösheten och säger att de inte tar tillfället i akt 

att vara fria att göra det de vill. De anser sig snarare bli passiva och får dåligt samvete 

när de till exempel umgås med vänner i stället för att vara hemma och söka efter 

arbeten. 

Omgivningens krav 
Genom att informanterna har tagit en universitetsexamen upplever de att de har fått en 

stärkt självkänsla och ett bättre självförtroende. De har efter examen höga 

förhoppningar om att hitta ett arbete men när de inte lyckas med detta leder detta till 

att de känner sig misslyckade och får lägre förväntningar. Detta får negativa 

konsekvenser för informanternas självförtroende och kan göra att benägenheten att 

söka efter arbeten därmed minskar. Från den arbetslöse förväntar sig samhället ett 

aktivt jobbsökande.345 

   Informanterna söker hela tiden efter ett arbete då de menar att ett arbete stärker det 

personliga värdet. Den egna självbilden och självförtroendet ger individen en position i 

samhället som man som arbetslös annars saknar. Informanterna vill inte ha titeln 

”arbetslös” eller tillhöra arbetslöshetsgruppen eftersom detta inte säger mycket om dem 

som personer. Informanterna upplever även att det, om arbetslös, finns en risk att 

hamna utanför. De anser att det är viktigt att komma med i systemet och känna 

tillhörighet men vill samtidigt inte ses som dem som tillhör arbetslöshetsgruppen. 
                                       
343Bolinder 2005 :Umeå  s 8 
344Margareta, Bolinder (2005) Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 

handlingsstrategier och jobbchanser :Umeå  : s 9  
345 Ulla, Rantakeisu (2002), Arbetslöshetens olika ansikten – Fyra studier om arbetslöshetens sociala och 

hälsomässiga yttringar :Karlstad  s 16 
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Glimell och Lidgren anser att levnadsstandarden är det viktigaste för vissa människor 

medan andra människor hellre vill ha ett utvecklande och stimulerande arbete. För 

dessa människor är livskvalité det viktigaste och därför vill de oftast inte ha ett arbete 

som riskerar att komma i konflikt med deras värderingar eller mål.346 

Samtliga informanter menar att arbete är en enormt stor och viktig del av livet som 

bland annat innebär livsuppehälle, stimulans, utmaningar och en stabil ekonomi. Men 

de vill ändå inte ha vilket arbete som helst utan det ska vara ett arbete som motsvarar 

deras universitetsutbildning. Detta hör även samman med självvärderingen, 

informanterna vill känna att de får användning av det de lärt sig och något i utbyte för 

den tid de investerat i utbildningen. Får informanterna inte ett arbete de anser 

motsvarar utbildningen finns en risk att deras självkänsla och självförtroende därmed 

sjunker.  

Vikten av att ha ett arbete/arbetsförmedlingens roll och eget 
sökbeteende/framtidstanker 
Flera av informanterna saknar den sociala delen av arbetet men säger att de till viss del 

får detta behov uppfyllt på annat håll, bland annat genom familj och umgänge med 

vänner men att detta dock inte kan ersätta fullt ut. 

   Informanterna beskriver just hur viktigt det är för dem att få struktur i tillvaron till 

exempel att komma upp på morgonen och kunna skilja vardag från helg.  

Det är viktigt att stanna upp och tänka efter om livet bara är arbete.347 

   Några av informanterna menar att arbetsförmedlingen, som borde vara en instans 

som är till för att hjälpa och stötta de arbetslösa, behandlar dem med bristande 

förståelse, trots att de borde vara väl insatta i det svåra läget på dagens arbetsmarknad. 

De upplever att arbetsförmedlingen ser på arbetslösa som just personer utan arbeten 

och inte som människor med olika behov, personligheter och kunskaper. När det 

gäller att söka arbete berättar två av informanterna att de upplever att de är dåliga på 

detta. De förklarar att de inte känner sig säkra på hur de bäst ska gå tillväga samt 

kopplar detta till svag självkänsla och ett svagt självförtroende. Personer med svag 

självkänsla nedvärderar sig själva och lever med en ständig rädsla för olika sociala 

situationer.348 

   Informanterna känner trots sin situation som arbetslösa akademiker, optimism inför 

framtiden. De verkar se framtida möjligheter att uppfylla sina mål, även om de inte kan 

göra det för tillfället. Informanterna hoppas att de sinom tid ska få ett arbete som 

                                       
346Hans, Glimel & Mats, Lindgren (1988) Framtid i arbetssamhället?: Stockholm: s 36  
347Glimell & Lindgren 1988: s 60  
348 Margareta, Bolinder (2005) Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 

handlingsstrategier och jobbchanser :Umeå  s 90 
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motsvarar deras utbildning och verkar ha uppfattningen om att trots det svåra läget på 

dagens arbetsmarknad, kommer det lätta när 40-talisterna börjar gå i pension. 

Slutdiskussion 
Känslan av att inte kunna påverka sin situation som arbetslös akademiker, upplevelsen 

av att det är yttre omständigheter som styr, att inte få den stimulans ett arbete ger samt 

att inte veta hur man ska försörja sig, skapar en känsla av hopplöshet och stress hos de 

intervjuade samt inverkar negativt på humör, självförtroende och självbild. 

Informanterna får mindrevärdekänslor samt känslan av att inte duga. De egna 

förväntningarna och känslorna så som stoltheten av att inneha en universitetsexamen 

ställs mot omgivningens krav, förväntningar och kommentarer. 

   Informanterna ger inte upp med jobbsökningen utan med förnyade krafter fortsätter 

de att söka efter jobb. En del av informanterna hanterar arbetslöshetssituationen 

genom att vara positiva, hålla sig sysselsatta och ha tilltro till framtiden. De känner 

optimism inför framtiden och tror att arbetsmarknadsläget kommer förändras.    

Förslag till fortsatt forskning 
   Det skulle vara av intresse att göra en större undersökning om hur olika individer 

mentalt hanterar och upplever arbetslössituationen och vad de själva anser är 

anledningarna till arbetslösheten. 

   Jag tycker att det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan unga och äldre 

arbetslösa akademiker när det gäller att få arbete efter examen. 

Vad kan samhället göra för att hjälpa arbetslösa akademiker ut ur arbetslössituationen 

skulle vara intressant att undersöka. 
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Gemensam avslutande diskussion 

Vi vill här återknyta till vår inledning och besvara de övergripande frågorna vi ställde 

oss där. Vilken relevans och innebörd har klassbegreppet i dagens samhälle? Är klass 

mer än en ekonomisk realitet?    

   Att klass i grund och botten är nära förknippat med individens livsvillkor och 

ekonomiska förutsättningar är ett gemensamt drag som framkommit hos de 

representanter för arbetarrörelsen som intervjuats inom ramen för denna antologi. 

Vilket inflytande man har i samhället och vilka möjligheter man har att förverkliga vissa 

mål i livet anses till viss grad begränsas, eller främjas av klasstillhörighet. Frågor om 

materiell standard, möjlighet att resa, boende etcetera är alla frågor som kan kopplas 

till klasstillhörighet och är i mycket en fråga om individens ekonomiska situation.  

Men, möjligheten att finna de rätta kanalerna för att påverka sin omgivning och bilda 

opinion, beskrivs även de vara privilegier som följer med utbildning och status.   Klass 

kan likaså ses som avgörande för möjligheten att kunna välja hur man vill leva sitt liv. 

För gymnasieeleverna är de ekonomiska förutsättningarna för att klara sig en 

avgörande faktor när man planerar och funderar över framtiden. Att klara sig 

ekonomiskt under den förlängda ungdomstiden är också beroende på deras föräldrars 

möjlighet att försörja dem under tiden. 

    Den socioekonomiska bakgrunden kan också ha betydelse för valet av utbildning 

senare i livet. Samtliga av informanterna på arbetsmarknadsutbildningen för elektriker 

valde medvetet bort en akademisk utbildning eller karriär. För flera av dessa tog sig 

klassbakgrunden uttryck i ett biografiskt schema där det inte fanns utrymme för högre 

studier. För dessa elever var deras samhällsposition viktig för identitetsskapandet. 

Genom att utbilda sig till ett facklärt arbetarklassyrke så kunde de få en mer 

accepterad roll än deras tidigare position som arbetslös eller inom yrken där de kände 

att de inte passade in eller inte trivdes på.  

   För andra ses klass mer som en underordnad kategori. När informanterna på 

invandrarföreningen beskriver sin situation kan det tolkas som att deras etniska 

tillhörighet är den mest väsentliga faktorn i identitetsskapandet. Andra tillhörigheter 

såsom klass, kön och ålder blir således sekundära identiteter i etnicitetens skugga.  

   För väktarfältet kan den sociala stratifieringen upplevas som ett fenomen som 

uppkommer när ekonomisk- och social klass och status diskuteras inom och mellan 

olika grupper. Faktorer som skapar denna sociala stratifiering är lönesättning, 

erfarenhet och yrkestitel.  

   När diskussionen avser relationen mellan arbete och status är stratifieringen en 

nödvändighet eftersom det inom olika grupper finns en mångfald av människor med 

olika bakgrunder och erfarenheter som i sin tur skall bidra med sina kunskaper. Denna 

typ av kategorisering kan också ge individen en möjlighet att se var hon passar in och 

hör hemma. Att på gymnasiet kategorisera eleverna utifrån dess studiemotivation är ett 

konkret sätt att finna en grupp som man känner att man passar in i. 
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   Tidigare upplevelser och värderingar av sig själv kan också ses som ett resultat av 

individens position i samhället. De arbetslösa akademikerna upplever ett 

mindervärdeskomplex, de känner att de inte duger när de inte har ett arbete. 

Stoltheten av att inneha en universitetsexamen ställs mot omgivningens krav och 

förväntningar på att individen ska kunna försörja sig själv. Likaså värderar eleverna på 

gymnasiet sina framtida möjligheter till viss del av deras tidigare erfarenheter. Vad de 

sagts vara bra på och vad de kan är viktiga komponenter i deras planer för framtiden. 

   Att ge en exakt definition av klassbegreppet och dess värde idag anser vi omöjligt 

men heller inte nödvändigt. Utifrån våra studier vill vi dock påvisa att klassbegreppet 

fortfarande är ett användbart verktyg för förståelsen av relationen mellan samhället och 

individen. Ur ett makroperspektiv är klass ett av flera element som strukturerar 

samhället. Ur ett mikroperspektiv kan man även se hur individens socioekonomiska 

förhållanden har stor betydelse för hur hon upplever sina möjligheter och eventuella 

begränsningar i livet. Klassgränser och skillnader upprätthålls och reproduceras genom 

kulturella konstruktioner vilka kan ta sig uttryck i både symboliska värden, inofficiella 

hierarkier och statusskillnader i utbildning och yrken.  

 


