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Inledning
Ungdomar var en av de samhällsgrupper vars levnadsförhållanden utvecklades mest negativt under 1990-talskrisen. Även
om ungdomar i vissa avseenden tillgodogjorde sig de förbättringar som skedde i slutet av årtiondet var livsvillkoren överlag
fortfarande mer problematiska för de unga vid decenniets slutskede än vad det var 1990. Detta gäller i synnerhet ungdomars
egen ekonomi och arbetsmarknadssituation.1

Norrköping delas i öst västlig riktning av Motalaström. På södra sidan
av strömmen bodde och levde borgerligheten och finkulturen, och på
norra sida arbetarna och arbetarkulturen.2 På var sida om Strömmens
forsande vatten fanns fabrikerna. Vid strömmens norra strand precis där
söder blir norr låg och ligger Skvallertorget.
Nästan varje dag går jag över Skvallertorget. Här passerade en gång
Norrköpings textilarbetare, också de på väg till och från arbetet. Kanske
stannade de på torget för att skvallra en stund.3 Säkert gick någon gång
också Albert Engström och Moa Martinsson här. 1906 stod Kata Dahlström på torget och agiterade för väverskornas egna fackförening. I slutet av 1950-talet och under 1960-talet fiskade Plura Jonsson, tillsammans
med sin generations ungdomar i Strömmen.4 De måste ha gått på
Kungsgatan och då passerat över Skvallertorget, innan de nådde fram till
Bergsbron. Och när Ulf Lundell gick på stans Södra promenad5 är jag
ganska säker på att han efter Halvars gick upp mot Parken och tog till
höger norrut på Kungsgatan, ner till Skvallertorget.

SOU 2001:79,Välfärdsbokslut för 1990-talet, s. 63.
Björn, Horgby, (1989), Surbullestan, Stockholm: Carlssons, s. 13.
3 I sanningens namn skall dock sägas att torget har fått sitt namn efter de skvaltkvarnar (vattenhjulsdrivna kvarnar) som låg i närheten och inte av att norrköpingsborna
stått och ”skvallrat” på torget.
4 Eldkvarn, Limbo, CD, (MNW, 1999). Gruppen Eldkvarn och deras musik är i det närmaste kultförklarade i Norrköping. Gruppens medlemmar växte upp i Norrköping
under 1950- och 1960-talet. De beskriver sig själva som arbetarbarn uppväxta på Norr
och de hade caféet Broadway som ”stamställe”.
5 Ulf Lundell, Vargmåne, LP, (EMI, Stockholm 1975).
1
2
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När jag var barn och tonåring under 1960- och 1970-talet var Skvallertorget en rörig gatukorsning intill ett tillbommat och förfallet textilindustriområde. Enda skälet att då gå över Skvallertorget och Kungsgatan var att
ta sig till pizzerian Wivex eller till Hultman & Ådermans sportaffär som
låg längre söderut invid Kungsgatan.
I dag är Skvallertorget åter ett torg. Runt torget finns fik, pub, affärer
och universitetslokaler. Nu sitter här studenter och andra innevånare vid
fiket. Biltrafiken är livlig men på något sätt samsas bilar, studenter på
rangliga cyklar och flanerande norrköpingsbor. När jag stannar upp vid
torget kan jag genom dagens brusande fontän och studenternas diskussioner höra dem, Surbullarna, och andra tidigare generationers ungdomar.
Skvallertorgets betydelse har förändrats men torget har behållit sin plats
genom historien. Skvallertorget symboliserar i denna studie det kulturella
arv och den samhällsförändring som är en del av studiens fokus.

Brytningstider
Studierna är många om Norrköping, staden vid Strömmen, Sveriges Manchester, Peking – kärt barn har många namn. Författare har i olika sammanhang och med olika utgångspunkter berättat om staden, om dess invånare ”Surbullarna”6 om dess arbetarkultur7, ohälsosamma fabriker8,
”vanartiga barn”9, fattiga arbetarbefolkning10, kulturarv11 och år 2000 gavs
boken Norrköpings Historia 1900-talet12 ut, i vilken ett bokslut över stadens
1900-tal tecknas. Flertalet studier om Norrköping och andra industristäder
i förändring är historiska och flera har artefakter som fokus. 13
Den här studien handlar om det vardagliga livet för några av vår
samtids norrköpingsungdomar. I studien är det inte artefakter som staBjörn Horgby, (1989).
Björn Horgby, (1986), Den disciplinerade arbetaren, Stockholm: Carlssons och Björn
Horgby, (1993), Egensinne och skötsamhet, Stockholm: Carlssons.
8 Maria Arvidsson, (2002), När arbetet blev farligt: arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919, diss., Linköping: Tema, Linköpings universitet.
9 Maria Sundkvist, (1994), De vanartade barnen, Uppsala: Hjelm.
10 Birgitta Plymoth, (2002), Fostrande försörjning: fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914, diss., Stockholm, Stockholms universitet: Almqvist &
Wiksell International.
11 Annika Alzén, (1996), Fabriken som kulturarv, Stockholm: Symposion.
12 Hans Nilsson, red., (2000), Norrköpings Historia 1900-talet, Centrum för Lokalhistoria,
Linköpings universitet.
13 Se ovan samt Rune Åberg red., (1990), har t.ex. i Industrisamhälle i omvandling.,
Stockholm: Carlssons, skrivit om Katrineholm, och Jonas Anshelm red. (1993) om
modernisering och kulturarv i boken med samma namn.
6
7

12

Inledning

dens torg och byggnader som studeras. I fokus finns istället vuxenblivandet och hur ett samhälle med dess institutioner och kultur skapar
möjligheter och sätter gränser för ungdomar.
Kultur och det kulturella arvet förstås här som normer, värderingar
och försanthållanden. Samtiden förstås i ljuset av Norrköpings (arbetar)historia.
Brytningstid råder, heter det. Industrisamhället är på väg bort
och kommer aldrig åter och med industrisamhällets borttynande dör de klassiska motsättningarna i samhället bort, ja själva
arbetarklassen anses höra en svunnen tid till så att det numera
bara existerar en stor medelklass samt ett mindre skikt underklass.14

Göran Greider ifrågasätter i själva verket i sitt bidrag till boken Brytningstider om det verkligen är så att industrisamhället och arbetarklassen
håller på att försvinna. Greider är oroad över hur det ska gå för människorna i det industribaserade tjänstesamhället15 men avslutar ändå med
en förhoppning;
Den som går över bron till Arbetets museum går rakt in i förvirringen - eller rakt in i en värld som både är gammal och ny
och därför möjlig att förstå och ingripa i.16

Det är en grupp ungdomars villkor i denna tid av förändring och ’förvirring’ som den här studien handlar om.

14 Göran Greider, (1998a), "Världen är ny och gammal", i Kristina Hultman, red., Brytningstider: en bok om vår föränderliga värld, Stockholm: Atlas bokförlag, s. 10.
15 Ibid., s. 12.
16 Ibid., s. 17.
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1

Från Surbullestad till framtidsstad
Norrköping möter nu ännu en brytningstid i stadens historia.17 I offentliga sammanhang benämns idag staden som:
Industristaden som just nu omskapar berättelsen om sig själv.18

Brytningstider var namnet på tre utställningar vid tre olika museer i
Norrköping i slutet av 1990-talet. Utställningarna och boken Brytningstider (1998), vilken gavs ut i samband med dem, uppmärksammar de
förändringar som skedde i västvärlden under slutet av 1990-talet. Utgångspunkten för utställningarna var staden Norrköping.
Brytningstiden återspeglas inom en rad områden i Norrköping, allt
från kommunledningens måldokument och medias bild av staden till
den fysiska upprustningen av stadens förfallna textilindustriområde och
Linköpings universitets etablering av ett campus i Norrköping. I en tidning till norrköpingsborna skrev stadens kommunstyrelseordförande om
hur staden förändras. Texten andas optimism och framtidstro:
Norrköping är mitt inne i en spännande förvandlingsprocess.
Staden vid Strömmen håller på att förvandlas från en utpräglad
industristad till en modern universitetsstad där näringslivet och
kulturen blomstrar. I de gamla fabrikslokalerna, längs strömmens skummande forsar, flyttar moderna företag inom främst
elektronik, IT/Data, medieteknik och transport/logistik in.

17 Gunilla Peterson, (2000), talar under rubriken, ”Arbete och utbildning” i boken
Norrköpings Historia 1900-talet, Hans Nilsson, red., Centrum, för Lokalhistoria Linköpings universitet, s. 94 ff., om att Norrköping genomgått åtminstone tre stora förändringsprocesser främst kopplade till förändringar på arbetsmarknaden.
18 Kristina Hultman, red., (1998), Brytningstider: en bok om vår föränderliga värld, Stockholm: Atlas bokförlag, förordet, s. 6.
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… Norrköping är på väg att utvecklas till en av landets mest
spännande tillväxtregioner.19

Kommunen har även tagit fram ett dokument som benämns Målbild 2010.
Detta dokument är visionärt och anger inriktningen på ett långsiktigt
och partipolitiskt gemensamt förändringsarbete i staden. I inledningen
till Målbild 2010 konstaterar kommunfullmäktige att:
Norrköping har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas som
en kommun med framgångsrikt näringsliv och samhällsservice
på hög nivå. Här finns aktiva och framtidsorienterade företag
inom olika branscher. Kvaliteten inom omsorgsverksamheten,
det mångsidiga kulturlivet och det geografiska läget med goda
kommunikationer är några andra viktiga framgångsfaktorer.20

Man talar om en genomgripande strukturomvandling, byggnader renoveras och får ny verksamhet, nya vägar byggs, miljöer rustas upp och
kommunens organisation förnyas.
Det betonas hur viktigt det är att höja utbildningsnivån hos befolkningen i staden och förhoppningarna på Linköpings universitets etablering i staden i slutet av 1990-talet blir inte minst via media tydliga:21
Campus Norrköping är ett sätt att bryta det historiska arvet
som industri- och arbetarstad.22

Stadens byggnader, sociala struktur och kultur har i mycket formats genom de (textil)industrier som nu är nedlagda. Förändringarna på arbetsmarknaden har under flera perioder varit dramatiska. Slutet för stadens närmare 400-åriga tradition av textilindustri var i princip nedläggningen av Förenade yllefabriken AB (YFA) 1971. Nedläggningen av YFA
beskrevs ha skapat en ”hela stadens kris”.23

19 Kjell Norberg, Norrköpings dåvarande kommunstyrelseordförande, i tidningen
Vårt Norrköping: tidningen för kommunal information, nr. 3. 1999. (Tidningen utkommer tre ggr./år till boende i Norrköpings kommun).
20 Norrköpings kommun, Målbild 2010: en ledstjärna för framtidens Norrköping. www.
norrkoping.se.
21 Se även Sten Andersson, (2000), ”Politik och demokrati”, i Hans Nilsson, red., Norrköpings Historia 1900-talet, Centrum för Lokalhistoria, Linköpings universitet, s. 347 f.
22 Norrköpings Tidningar, (NT) 00-09-04. Vi måste satsa på utbildning. Artikeln är skriver av Henrik Kennedy. Jfr även artikel i NT 00-09-02.
23 Sten Andersson, (1986), Textilen som försvann: en studie av strukturomvandling, arbetarrörelsen och det nya Norrköpings framväxt, Norrköping: Norrköpings kommun, s. 50.
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Mitt eget första minne av att man kunde förlora arbetet är tv-bilder med
upprörda och oroliga arbetare vid nedläggningen av Goodyear 1975-1980,
då 1100 personer successivt förlorade jobben.
När ”kungarna från Broadway” på 1980-talet återvände till staden
beskrev de hur ”fabrikerna stod som stora röda tegelskal”, allt var förändrat.24 Under 1990-talet försvann sedan Ericsson och senast Solectron
som lades ned hösten 2002. Under 1990-talet skedde samtidigt nedskärningar inom stadens offentliga sektor.25
Parallellt med förändringar på arbetsmarknaden har under lång tid
föreställningen om Norrköping som problemstad funnits på den politiska agendan och återkommande uppmärksammats bl.a. via media.
… Samtliga politiker som NT talat med betonar att Norrköping
på drygt tio år förlorade 15000 arbetstillfällen. Det i kombination
med dålig utbildningstradition och hög andel flyktingar har
skapat tunga sociala problem.26

En del av Norrköpings ’problem’ har kopplats och kopplas alltjämt till
förhållanden på arbetsmarknaden, den låga utbildningsnivån och vissa
gruppers negativa attityder till högre utbildning.27
De styrande i staden har under lång tid mött industrinedläggelse och
andra förändringar med en mycket offensiv näringslivs- och arbetsmarknadspolitik.28 Redan 1963 visades filmen ”Spiralen” som förspel på
landets biografer. Denna PR-film (tillsammans med två senare 1973 och
1983) skulle tvätta bort arbetarstaden och visa ”Framtidsstaden” Norrköping.29 Stadens politiker har även länge varit övertygade om att utbildningsnivå och näringsliv speglar varandra. Man menar att en låg utbildningsnivå och brist på högskoleutbildning kan avskräcka högteknologiska branscher från etablering i staden.30 1970 talar kommunalråden om att
Norrköping behöver verksamhet som kan ge sysselsättning åt välutbildad ungdom.31 Vidare hänvisas återkommande till att identiteten hos
Eldkvarn, Kungarna från Broadway (EMI, Stockholm 1988).
Norrköpings kommun, (2000), Kalla fakta: välfärdsutvecklingen under 1990-talet i Norrköping.
26 Norrköpings Tidningar, (NT) 00-09-04. Vi måste satsa på utbildning. Artikeln är skriver av Henrik Kennedy. Jfr även NT 00-09-02.
27 Norrköpings kommun, Målbild 2010: Utbildning.
28 Gunilla Peterson, (2000), s.186 ff.
29 Sten Andersson, (2000), s. 311.
30 Gunilla Peterson, (2000), s. 225.
31 Björn Horgby, (2000), ”Identitet och vardagsliv”. I Norrköpings Historia 1900-talet
red. Hans Nilsson Centrum för Lokalhistoria Linköpings universitet. s.406 ff. Horgby
refererar till den kommunalpolitiska debatten i arbetarekommunen 1970.
24
25
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staden (det är oklart om man menar norrköpingsborna eller om man faktiskt menar att staden har en identitet) medverkar till att färre norrköpingsbor har övergått från gymnasium till akademiska studier än i jämförbara städer.
… Inte helt obetydlig torde identiteten av arbetarstad vara;
många familjer saknade tradition av akademiska studier.32

Dagens brytningstid möts på samma sätt som de tidigare. Stadens företrädare (politiker, tjänstemän från kommun och näringsliv samt i viss
mån medier vilka återger företrädarnas tal om staden) har förhoppningen att högteknologi skall ersätta traditionell tillverkningsindustri och att
dagens generation ungdomar skall skaffa sig högre utbildning. Man har
under 1990-talet drivit en offensiv arbetsmarknadspolitik33, och 2002 startat ett marknadsföringsbolag som återigen skall göra Norrköping känd
som en attraktiv stad.34
Stadens politiker bygger om staden och dess näringsliv såväl konkret
som mer kulturellt då man försöker ”förändra kulturella föreställningar
om staden”. Samtidigt måste ”surbullarna” förändras, detta är kanske
inte fullt så enkelt.

Från Surbullar till subjektivister
Norrköpingsborna har ibland i folkmun kallats för Surbullar. Surbulle
har ibland kommit att användas för att beteckna norrköpingsbons karaktär. Beteckningen har dock en sannolik historisk förklaring. Att vara yllearbetare var att gå på ’Bullan’ och deras arbetsmiljö var sur och våt.
Dessa arbetare spred en odör av vått ylle omkring sig, därav namnet
”Surbullar”.35
Det förefaller som om en ”surbullementalitet” kommit att förknippas
med arbetarklassen i staden. Det förekommer att denna ”mentalitet” beskrivs som en ”arbetslöshetskultur”36, en ”attityd”37 eller en ”omhänder-

Gunilla Peterson, (2000), s. 223. Se även Norrköpings kommun, Målbild 2010: en ledstjärna för framtidens Norrköping. www.norrkoping.se
33 Håkan Johansson, diss. (2001), I det sociala medborgarskapets skugga: rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talet, diss., Lund: Arkiv, s. 158 ff.
34 Norrköpings kommun, Vårt Norrköping: tidningen för kommunal information, nr. 1,
2002.
35 Björn Horgby, (1989).
36 Nils-Eric Hallström, (1998), Arbete eller bidrag, CKS rapport 1998:2, Linköpings universitet.
32

18

Från Surbullestad till framtidsstad

tagandekultur”38 präglad av en ovilja, hos vissa befolkningsgrupper, att
satsa på högre utbildning och krav på att samhället ordnar arbete eller
annan sysselsättning. Nu skall denna surbullementalitet ännu en gång
”tvättas” bort.
Norrköping var tidigt en skolstad39, men högre utbildning var i första
hand något för den borgerliga eliten i staden. Arbetarnas barn skulle inte
studera utan skaffa sig ett ordentligt arbete. Yrkesutbildning var fram till
början av 1900-talet, då de första yrkesskolorna inrättades, en angelägenhet för arbetslivet. Därefter kom ansvaret alltmer att överföras från arbetslivet till skolan. Norrköpings skolor har erbjudit ett brett urval av
yrkesutbildning. 1962 ombildades dessa yrkesskolor samt handels- och
tekniska aftonskolor till fackskolor, och inordnades 1969 i den statliga
gymnasieskolans tvååriga linjer. 1971 hade gymnasiet ombildats från en
utbildning för en liten grupp ekonomiskt gynnande ungdomar till en så
gott som allmän ungdomsskola.40
Det fanns tidigt en delning mellan arbetarna och borgerligheten och
därmed fanns tidigt en uttalad klasstillhörighet i staden. Under sent
1800-tal fanns en sorts klasskamp mellan ”Getter”, läroverkseleverna,
”Kalvar”, folkskoleleverna, Surbullar och Spolpinnar, skriver Björn
Horgby.41 Getter och Kalvar var de mer belästa och ”Surbullar” (yllearbetarna) och ”Spolpinnar” (bomullsarbetarna) var arbetarbarnen som införlivades i arbetarkulturen i stället för att få en borgerlig högre bildning.
Kulturen skapades genom att ungdomar redan i tidiga ungdomsår antingen slussades (socialiserades) in i en borgerlig kultur genom utbildning eller ut i arbetslivet och därmed in i arbetarkulturen. Arbetarnas
barn lärde sig arbetet och arbetarkulturen genom sina fäder, äldre syskon eller äldre arbetare. Man började som lärling, biträde eller så kallad
hjälpare och arbetade sig sedan upp i hierarkin på arbetsplatsen.42
Det tidiga 1900-talet i arbetarstaden Norrköping präglades av arbetarnas strävan att skapa en självständig arbetarkultur och kamp för bättre
villkor.
Under 1950- och 1960-talet förbättras levnadsvillkoren successivt för
Norrköpings arbetare. På femtiotalet blomstrade fabrikerna och arbetarnas barn blev ”kungar från Broadway”.43 Denna samhällsutveckling var
37 Norrköpings kommun, Målbild 2010: en ledstjärna för framtidens Norrköping. www.
norrkoping.se, under rubriken Utbildning.
38 Berit Sundgren Grinups, (2001), Välfärd i Norrköping, Norrköpings kommun.
39 Gunilla Peterson, (2000), s. 198 ff.
40 Ibid., s. 210.
41 Björn Horgby, (1989), s. 11. Se även Björn Horgby, (1993).
42 Gunilla Peterson, (2000), s. 170 ff.
43 Eldkvarn, Kungarna från Broadway (EMI, Stockholm 1988).
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naturligtvis på många sätt positiv. Det innebar dock samtidigt att den
sociala kontrollen bland fattiga arbetarfamiljer kom att försvagas. Björn
Horgby skriver om en försvagning av arbetarnas skötsamhetskultur.44
Utökade konsumtionsmöjligheter bidrog till att det under 1950-talet
och främst under 1960-talet utvecklades självständiga ungdomsstilar.45
Idrotten som, främst via fotbollen i Sleipner och IFK Norrköping, varit
ungdomens och arbetarnas signum fick nu konkurrens av mer ekonomiskt krävande fritidsaktiviteter. Nu skapades en fri tid (fri från arbete,
sysslor i familjen och föräldrars ’kontroll’) och ungdom blev en allt tydligare åldersgrupp med fritid och egna stilar.
Med ungdomars ökade konsumtionsmöjligheter kom ”Surbullar”,
”Spolpinnar”, ”Getter” och ”Kalvar” att ersättas av ungdomsgrupper
mer skapade utifrån t.ex. livsstil, fritidsintresse och politisk medvetenhet. Klasstillhörighet och kulturell tillhörighet uttrycktes nu inte längre
bara av yrke eller skolbakgrund utan även via benämningen på ungdomarnas fritidsintressen.
Jonas Frykman skriver om fyrtiotalets ”Swingpjattar och ”Nalensnajdare”.46 Nu vet inte jag om det fanns ”Swingpjattar” i Norrköping, ”Nalensnajdare” fanns det nog inga. Troligen fanns de som höll på ”Snoka”
(IFK Norrköping) och de som favoriserade ”Sleipner”. På 1950- och 1960talet utvecklades allt friare ungdomsstilar. Under 1950-talet var min mor
en av dem som roade sig med dans på ”Kakhuset”. Raggarna intog
Gamla Rådstugugatan och under en period på 1960-talet klädde sig en
grupp ungdomar i duffel och lät håret växa. De kom att kallas ”Mods”.47
I början av 1970-talet kom hårdrocksstilen, ”proggen” och hippiestilen
och strax efter mitten av 1970-talet kom discofreaksen och punkarna.
Dessa följdes av musikstilar som synt och rasta.
Den alltmer kommersialiserade fritiden ansågs mot slutet av 1970talet hota barns och ungdomars uppväxt. En politisk strategi för en bättre fritid togs fram.48 I 1970- och 1980-talets samhällsförändring blev teman

Se även Björn Horgby, (1993).
Erling Bjurström, (1994), "Det moderna som tradition: ungdomskulturforskningens
utveckling och framtid", i Thomas Öhlund & Göran Bolin, red., Ungdomsforskning: kritik, reflektioner och framtida möjligheter, Edsbruk: Akademitryck, s. 13 ff. Jfr även Erling
Bjurström, (1997), Högt & Lågt: smak och stil i ungdomskulturen, Umeå: Boréa, s. 257 ff.
46 Jonas Frykman, (1988), Dansbaneeländet, Stockholm: Natur och Kultur, s. 44 ff.
47 Björn Horgby, (2000), s. 406 ff. För mig som växte upp på senare delen av 1960- och
1970-talet var ”Mods” däremot liktydigt med det som Stefan Jarl skildrade i filmen
”Dom kallar oss mods”. Dessa filmer (Stefan Jarls trilogi) gjorde stort intryck och
väckte samhällsengagemanget och socialarbetaren i mig.
48 Statens Ungdomsråd, (1981), Ej till salu, Rapportserien: Till varje pris, Slutrapport,
Stockholm: Liber förlag.
44
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som kön och etnicitet synliga i ungdomskulturen.49 Åttiotalet blev ett årtionde när ungdomars fritid organiserades.50
Under 1970-talet skedde också ännu en gång dramatiska förändringar
på arbetsmarknaden i staden. När jag 1982 lämnade gymnasiet fanns
”ungdomsarbetslösheten” men det framstod snarast som något tillfälligt,
man fick nöja sig med vikariat innan man kunde få ett ”fast arbete”.
Så kommer vi fram till ännu en generation. Den generation som är
född i slutet på 1970-talet och kan vara barn till ”kungarna från Broadway” och är ”arbetarstadens barnbarn”51.
Jag har haft glädjen att under närmare fem år lära känna några av ’arbetarstadens barnbarn’. Våren 1998 då Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders
var på väg att sluta gymnasiet och vuxenvärlden väntade52 fick jag följa
deras vuxenblivande i ett etnografiskt inspirerat fältarbete.53
Dessa ungdomar har andra livsvillkor än vad Surbullarna, Spolpinnarna, Kungarna från Broadway och min generation hade. Liv beskrev
hur osäker framtiden kändes:
L

Egentligen är det faktiskt ingenting att fira att man ska gå
ut i arbetslösheten. (980505)

Samtidigt beskrev Nora hur hon ville att hennes framtid skulle se ut.
N

Mm .. egentligen skulle jag vilja ha ett sånt liv .. som min
mamma och pappa fast inte .. så .. trå- (skratt) alltså, inte
tråkigt men som dom har .. ja, dom har ju fast anställning
och aldrig varit arbetslösa och så där .. hyfsat med pengar och bra ekonomi. (980505)

Möte med fem gymnasieelever, våren 1998
Den 6 februari i år (1998) fick jag per telefon tag på en av rektorerna på gymnasieskolan och den 11 februari besökte jag gymUnder slutet av 1970-talet och långt in på 1980-talet var idrotten identitetsskapare
för mig. Fotboll i Åby IF men främst handbollen, först i Nais och sedan i den klubb vi
själva bildade i Åby –Hultic.
50 Statens Ungdomsråd, (1981).
51 Med ”Arbetarstadens barnbarn” avser jag här inte i första hand åldersgenerationer
utan snarare faser i det moderna samhället: Industrisamhället med dess uppbyggande av ”folkhemmet” och nu en ny fas vilken benämns t.ex. senmodernitet.
52 Ungdomarna heter något annat i verkligheten. I kommande excerpter förkortas Liv
till L, Nora till N, Sofi till S, Mats till M, Anders till A och Kerstin förkortas till K.
53 Se t.ex. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, red., (1999), Etnologiskt fältarbete, Lund:
Studentlitteratur.
49
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nasieskolan och presenterade mig för rektor och en av mentorerna (klassföreståndarna). Den 26 februari stod jag sedan öga
mot öga med klassen, 26 elever som var mycket artiga, lite avvaktande, men positiva ”till att få en ny medlem i klassen”. Min
ursprungliga tanke att följa klassen fick överges omgående av
den enkla anledningen att klassen inte fungerade som en skolklass. Varje individ gör idag en mängd val vilka medför att det
finns i det närmaste 26 olika scheman i en gymnasieklass. Endast vid ett tillfälle i veckan träffades hela klassen, detta var på
mentorstiden på onsdagsmorgnar. Jag tvingades därmed att tidigare än jag tänkt ta individuella kontakter. Jag bad helt enkelt
första bästa ”frivilliga” elev att jag skulle få hänga med en vanlig dag i skolan. Två tjejer, Liv och Nora erbjöd att jag skulle följa dem, därmed hade min fältfas inletts.
(fältanteckningar februari 1998)

Studien behandlar inte primärt gymnasieskolan men detta fältarbete utgjorde en startpunkt i studien. Våren 1998 tillbringade jag så mycket tid
jag kunde i skolan. Ibland följde jag med på lektioner eller informationsmöten, ibland gick jag bara runt i skolbyggnaden och pratade med
elever och lärare jag mötte. De individuella valen medförde att eleverna
inte läste tillsammans med sina klasskamrater utan tillsammans med de
elever (från samma program) som gjort liknande val. Detta innebar att
jag mötte elever från samtliga avgångsklasser på programmet. Rätt snart
överlät jag åt mina ”klasskamrater” att tala om vem jag var och varför
jag var där. Jag upplevde aldrig mötet med så många gymnasieungdomar som problematiskt. De accepterade att jag fanns med och svarade
gärna på mina frågor.
I samtalen med gymnasieungdomarna var det tydligt hur omtumlande sista terminen under gymnasiet var för flertalet. Dels var det de stundande festligheterna som upptog mycket tid, dels var det många som
inte riktigt hade gjort sina arbeten klara och därför kände sig mycket
pressade. Då jag frågade om den närmaste framtiden var det frågor runt
arbete och försörjning som upptog mycket tid och tankar. Dessa teman
har sedan funnits med i samtalen med de fem ungdomarna.
Valet av gymnasieprogram och senare gymnasiebetygen har en avgörande betydelse för ungdomar, vilket vi kommer att se. Samtliga ungdomar jag mötte var mycket medvetna om detta, mer medvetna och mer
bekymrade än vad jag var när jag lämnade gymnasiet i början av 1980talet. 54

54

Jag avser ej att göra en jämförelse, min reflektion bör ses som en metodkommentar.
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Under denna gymnasietermin av fältarbete infann sig samtidigt en känsla av igenkännande hos mig. Flera gånger blev jag påmind om min egen
gymnasietid. En tid då man som ung står mellan två världar, en ganska
sluten institutionell värld och en värld utanför som man både längtar till
men även kan känna osäkerhet och oro inför. På rasterna pågår fortfarande de många samtalen om fester som varit och fester som komma
skall. De långa raderna av plåtskåp där man förvarar sina böcker och ytterkläder är fortfarande en central plats, inte bara som klädskåp. Här vid
plåtskåpen kan man möjligen hitta den man söker eller lämna ett meddelande. I skåpen förvaras mycket mer än vad skolan möjligen finner lämpligt. Plåtskåpen är privata, där förvaras attribut för ungdom. I en mening
förvarar man ”sin identitet” där, väl skyddad med ett stadigt lås. Min
bestående känsla var dock en känsla av arbetsvillkor som jag inte tror att
jag hade accepterat. Elevernas möjlighet till egna val i kombination med
skolans resurser gjorde undervisningen och skolvardagen fragmentiserad och uppskruvad.
Efter påsklovet inledde jag nästa fas av fältarbetet.55 Jag tillfrågade
nästan hela klassen om de ville bli intervjuade. En del ville. En del menade att de inte hade tid eller helt enkelt inte ville och flera hade försvunnit från klassen redan innan terminen var slut.56 Jag genomförde ett
antal ibland kortare, ibland längre intervjuer. De första handlade om den
stundande skolavslutningen, vilka festligheter man skulle delta i och hur
familjen skulle fira. (På skolan var det dels det traditionella ’utspringet’
dels firade man med en lärarmiddag och en studentbal). Intervjuerna
handlade också om känslor och tankar inför vad som skulle komma sedan. Denna oro fick dock vänta till efter skolavslutningen. Redan i dessa
första intervjuer fick jag en bild av ungdomarnas familjer. I några intervjuer framkom att studenten skulle firas med stort släktkalas, kläder
skulle köpas, maten skulle beställas från en cateringfirma och det var
viktigt att bli mött vid ”utspringet” med blommor och fotografi av dagens student som barn. I andra intervjuer nämndes inte alls familjen.
Studenten firades med kompisar och föräldrarna skulle inte alls delta.
Under intervjuerna frågade jag om de kunde tänka sig att hålla kontakten med mig under minst två år. Jag presenterade min idé till studie.57
Jag sa att jag ville göra flera och återkommande intervjuer och att jag
Lars Kaijser & Magnus Öhlander, red., (1999).
Enligt elever och lärare kunde det finnas två skäl. Antingen att man var klar med
sina arbeten och betygen var satta, eller att man faktiskt givit upp då man inte skulle
komma att bli godkänd och helt enkelt struntade i att gå dit.
57 Vid denna tid var studien bara en idé. Jag visste att den skulle handla om de första
åren efter gymnasiet med fokus på utbildning och arbete, tanken, som jag hela tiden
hållit kvar vid, var att det var deras berättelser som skulle forma studien.
55
56
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gärna följde med till t.ex. Arbetsförmedlingen och till kommunen. Det
blev till slut Mats, Anders, Liv, Nora och Sofi som jag kom att följa och
lära känna.

Mats
Mats tyckte det skulle bli ”underbart” att sluta skolan och det kändes bra
att allt snart var klart. Hans föräldrar hade förberett firandet hemma och
dit skulle släkt och vänner komma. Lärarmiddagen i skolan skulle han
delta i men inte balen.
K
M
K
M
K
M
K
M

Vad är det som upptar dina tankar, just idag?
Förväntan att det är snart klart och verkligen. Ja, att det
är sjutton dagar kvar och det är så underbart, nä men att
allting är nästan inlämnat och färdigt så där då.
Hur ska det gå till när du tar studenten då? Ska ni ha fest
eller?
Ja vi har .. mamma och pappa har ju förberett hemma och
sådär, ja .. släkt och vänner, kompisar och så där .. så vet
jag inte mera, .. går ut på kvällen då kanske...
Om du tänker liksom när du har slutat, vad ska du göra,
första dan efter att du har slutat?
Ta igen för baksmällan! (skratt)
Ja, just det. Hur många dar tar det? (skratt)
Jaa, veckor ... nä, men jag vet faktiskt inte .. det blir väl att
verkligen tänka ”vad skönt att det är avklarat nu”, att
verkligen ta igen mig så där, verkligen njuta av det, sen
är det dags att börja jobba, vet du! Sen är det sommarjobb
då och grejer. (980519)

Mats skulle vara ledig en kort period efter att skolan slutat, sedan väntade sommarjobb. En vecka skulle han jobba på barnkoloni och resten av
sommaren med trädgårdsarbete. Båda jobben hade han fått genom att
han var aktiv inom föreningar. Två dagar skulle han vikariera på ett fritidshem, ett jobb som hans mamma hade ordnat.
Som det såg ut då, skulle Mats inte komma att vara ledig någon längre tid under sommaren, han ville hellre jobba och tjäna pengar.
Inför hösten 1998 hade han sökt in till högskoleutbildningar, men
hade fått besked att han skulle rycka in i det militära, så högskoleutbildning fick vänta. Han såg fram mot militärtjänsten. Det skulle innebära att
han mognade och växte som person, trodde han.
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M

Det är en grej man ska göra liksom, sen tycker jag om natur och friluftsliv och ut och röra på mig, ut och springa i
skogen och allt det där. (980519)

”Dessutom får man vänner för livet”, resonerade han. Mats kunde sedan
tänka sig en rad olika yrken, bl.a. ville han gärna åka iväg som FN-soldat
och sökte därför till befälsutbildning vid mönstringen.
Han ville ha ett bra arbete och tjäna pengar och så småningom ha familj. Han hade flera yrken han kunde tänka sig i framtiden och han hade
tagit reda på vilka utbildningar som krävdes för de olika yrkena.
Mats pappa var byggnadsarbetare och Mats mamma var barnskötare.
Familjen bodde i lägenhet och hade ett sommarhus utanför staden. Mats
hade en yngre bror.

Liv
De två tjejerna som jag lärde känna allra först i februari anmälde sig som
frivilliga till en intervju. Då Liv och Nora var kompisar, intervjuade jag
dem gemensamt.
Liv berättade om en stressig sista termin. Hon tyckte att det var
mycket som skulle lämnas in nu på slutet. Hon funderade också över hur
hon skulle överleva sommaren utan pengar. Varken Liv eller Nora var
speciellt engagerade i studentfirandet tillsammans med klasskompisarna. De tyckte att balen var för dyr (400 kr), dessutom tillkom inköp av
kläder. De skulle inte heller gå på lärarmiddagen som kostade 150 kr.
Liv skulle flytta till egen lägenhet under sommaren eftersom det inte
längre fungerade att bo kvar hemma hos mamma. Hon hade fått hjälp
via kommunens socialtjänst till egen lägenhet. Liv hade sökt sommarjobb
men visste inte hur det skulle bli med det. Hon hade ingen aning om vad
som skulle hända om hon inte fick jobbet, men trodde att ”socialen”58
skulle betala hyran i alla fall. Liv hade inte sökt till universitetet därför
att hon inte orkade just då. Hon trodde inte heller att hennes betyg räckte och att hon i så fall måste komplettera på Komvux.59 Liv trodde att
hon kanske kunde komma in på någon utbildning där de inte bara tittade på betygen utan också på ifall hon haft något jobb. Hon kunde tänka
sig praktikplats på särskola men helst skulle hon vilja resa utomlands
och ”bara ta nåt jobb, vilket som helst”. Kanske kunde hon arbeta som
aupair i England, nästa år eller nästa höst. Hon skulle kunna tänka sig att
resa utomlands utan att jobba där men i så fall insåg hon att hon måste
jobba innan så att hon hade råd till det.
58
59

Ungdomarnas ordval.
Se begreppsbilaga.
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Hennes mamma sa att hon fick göra som hon ville. Ett år framåt trodde
Liv att hon satt på en tråkig praktikplats om hon hade otur. Hon ville ha
ett fast jobb som hon trivdes med men det var ingenting hon vågade
hoppas på.
Liv hade två äldre syskon vilka hade flyttat hemifrån. Hennes föräldrar skildes när Liv gick i högstadiet och hon flyttade då med sin mamma
in till stan. Livs mamma var arbetslös och arbetade just då inom ett arbetsmarknadsprojekt. Hon hade tidigare arbetat inom vård och i butik
men hade inte någon yrkesutbildning. Livs pappa var lagerarbetare. Liv
hade inte så mycket kontakt med sin pappa.

Nora
Nora var kompis med Liv och tyckte likadant som Liv vad gällde studentfirande och skolarbete. Liv och Nora var nästan alltid tillsammans.
Första lediga dagen på sommarlovet skulle Nora packa för att resa till
Hultsfredsfestivalen vilket skulle bli hennes semesterresa. Hon hade inga
andra resor inplanerade under sommaren. Sedan skulle Nora jobba. Hon
hade ”fast anställning” några timmar över månadsskiftena på ett kontor.
Hon hade jobbat där förra sommaren som semestervikarie. Det skulle bli
åtminstone två veckors extrajobb under sommaren, trodde hon.
Nora funderade inte mycket över hur hon skulle försörja sig för övrigt. Nora bodde hemma hos sina föräldrar och behövde inte betala mat
eller husrum. Pengarna hon tjänat på extrajobbet och sommarjobbet, cirka 2000 per månad hade hon använt som fickpengar. Nora tänkte också
skriva in sig på Arbetsförmedlingen direkt efter skolan och till hösten
trodde hon att hon skulle vara arbetslös och att hon därmed skulle bli
tilldelad en praktikplats.
N

Jag skulle vilja försöka få en praktikplats på särskolan eller hos nån som håller på att restaurera möbler eller nånting sånt där och .. sen göra det ett tag och sen kanske
resa lite grand. (980505)

Nora hade inte heller sökt vidare till någon utbildning eftersom hon inte
orkade. Hon trodde inte att hennes betyg räckte utan även hon måste i så
fall komplettera på Komvux. Nora som bodde tillsammans med sina föräldrar och två yngre systrar ville inte vara beroende av sina föräldrar,
utan ville klara sig själv och bo själv.
N
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Hennes föräldrar uppmanade henne inte att läsa vidare men hennes
mamma tyckte att hon kunde gå någon kurs. Nora hade ingen aning om
vad hon skulle göra om ett år.
N

Kanske är man ute och reser. (980505)

Hon var ganska säker på hur hon ville att framtiden skulle se ut.
N

Framtiden .. vill jag ha en ganska ordnad ekonomi, så att
jag inte behöver bli försörjd av socialen utan jag vill kunna försörja mig själv. (980505)

För Nora var det viktigt att ”ha en ordnad ekonomi och dessutom skall
man ha lite över”.
Noras mamma arbetade som undersköterska inom vården och Noras
pappa arbetade som försäljare. Noras föräldrar hade villa, bil, husvagn
och del i en båt men var inte, som hon sa, stenrika.

Anders
Anders hade samma dag som vi träffades lämnat in sista arbetet i skolan,
vilket han var tvungen till för att bli godkänd. Han skulle få ett slutbetyg
från gymnasiet, dvs. godkänt i allting. Det skulle bli studentfirande, folk
var hembjudna till hans föräldrar och senare på kvällen skulle han festa
med sina (skol)kamrater.
Anders planerade att vara ledig en vecka efter skolavslutningen. Sedan väntade sommarjobb på ett läger för barn och ungdom. Det var tack
vare hans extrajobb på en fritidsgård som han flera somrar erbjudits att
arbeta med detta. Han skulle tjäna ungefär 8.000 kr på sitt sommarjobb
och eftersom han fortfarande bodde hemma, räckte dessa pengar hela
sommaren.
Efter nian gick Anders ett år på det individuella programmet60 för att
läsa upp sina betyg. Anders beskrev sig själv som ganska strulig när han
gick på högstadiet och de två första åren på gymnasiet. Det var först i
trean på gymnasiet som han förstod att han måste skärpa sig:
A

Gör jag ingenting åt det här nu så kommer jag ju inte
komma nån vart. (000630)

Han hade inte skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, inte heller sökt till någon utbildning eftersom han skulle rycka in i det militära i augusti. Där
skulle han tillbringa tio månader och kände därför inte någon större
60

Se begreppsbilaga.
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brådska att bestämma sig för vad han skulle göra nästa sommar och höst.
Militärtjänsten hade Anders valt att göra så nära hemorten som möjligt eftersom han inte ville tillbringa helgerna på tåg fram och tillbaka.
K
A
K
A
K
A
K
A

Har du skrivit in dig på arbetsförmedlingen? (A: Nej)
Varför inte?
Slöhet ..
Tänker du ...
Ja .. jag vet inte .. jag tänkte komma in på högskolan, [här
avser Anders folkhögskola] eller liksom söka arbete ..
Varför tror du att du skulle skriva in dig på arbetsförmedlingen nu? Är det nån poäng i det? Som du tycker eller ser det?
Ähh jag vet inte .. jag vet inte mycket om det där .. jag har
hört att under tiden man skriver in sig får man A-kassa
och såna här grejer .. fast jag vet inte ..
Det är inget du tänker på att du kanske borde ta reda på?
Nä, jag känner mig inte så stressad än. Jag ska ju in i lumpen i augusti .. så har jag ju ett år där. (980602)

Efter lumpen tänkte Anders söka en fritidsledarutbildning med inriktning mot idrott. Han hade inga planer på att söka någon högskoleutbildning efter gymnasiet, varken intresse eller tillräckligt bra betyg fanns
till det. Anders var föreningsaktiv, han spelade innebandy och fotboll.
Han arbetade extra flera kvällar i veckan på fritidsgården i samhället där
han bodde. Anders framtidsplaner var ett bra arbete med bra betalt och
så familjebildning.
Anders bodde tillsammans med sina föräldrar i en villa utanför Norrköping. Fadern var elektriker och modern arbetade med administration.
Anders hade tre äldre syskon, vilka alla flyttat hemifrån.

Sofi
När jag intervjuade Sofi första gången var hon rätt stressad.
K
S

Vad går du och tänker på mest just nu?
Alla arbeten som ska vara klara, att det är så himla
mycket arbete och så finns det såna man inte har börjat
på som man kommer att sitta med dag å natt. (980429)

Hennes stress handlade om flera saker, dels alla arbeten och nervositet
inför avslutningen men också om osäkerheten inför att lämna skolan.
Sofi talade om den trygghet som skolans värld innebar för henne:
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Det är ju en trygghet ändå man går ju till skolan .. då vet
man ju vad man ska göra varje dag sen efter så vet man
ju inte riktigt, det är oklart. (980429)

Sofi hade inte sökt någon utbildning direkt efter gymnasiet. Hon berättade
att hon hade tänkt plugga så hon skulle få bättre betyg. Men hon var nu
jättetrött på skolan så även om hon orkat plugga mer skulle hon inte orkat
läsa direkt efter gymnasiet. Sofis föräldrar hade förståelse för detta och
försökte, via sina arbetsplatser, att hjälpa henne söka arbete. Sofi tänkte att
hon ville arbeta i alla fall ett år, sedan fick hon se vad hon ville.
Vi pratade också om vad som händer när studiemedlen slutar komma.
K

S
K
S
K
S

Har du funderat på, om du tänker dig att du jobbar på
det där jobbet under sommaren, och sen slutar du där ute
och sen har du semester och sen i mitten av augusti vet
du då hur du ska bära dig åt hur ska du få pengar? Vet
du det? Har du funderat på det?
Näe
Så det är ingen som informerat dig om vad som faktiskt
händer nu när du slutar skolan?
Man får ju absolut inga pengar alls, det är praktikplats.
Det är ju bara två tusen så bor man hemma så klarar man
sig ju på det men annars.
Så du menar att praktikplatslönen klarar man sig på om
man bor hemma, det är som fickpengar?
Ja, så kan man ju spara lite av dom, man gör ju inte av
med två tusen eller på sommaren gör man ju det men
inte resten av året. (980429)

Sofi visste att man kunde få någon form av praktik och hennes tankar
om lönen visade att hon ännu såg sig själv som en skolungdom då hon
varken skulle försörja sig själv eller bo i eget hushåll. Jag frågade också
under den första intervjun om framtiden:
K
S

K
S

Har du tänkt på framtiden? Vad vill du bli? Har du tänkt
dig universitet i framtiden?
Jag funderar på att söka så man kan bli reseledare och
jobba utomlands och jobba som reseledare eller inte bara
som reseledare utan att man kan komma utomlands
överhuvudtaget.
Du är inte så målinriktad så du vet att nu ska jag göra det
här och sen ska jag söka in på den här utbildningen?
Nä, inte så man har inte blitt liksom informerad, så man
har inte fattat att det kommer att ta slut nu -utan det är
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K
S

nu när alla arbeten ska in det är då man förstår att det är
sista chansen.
När började du förstå det?
Nyss bara – efter påsklovet .. å då är det ju inte lång tid
kvar. Men jag ska skaffa familj i alla fall så långt har jag
kommit fram. (980429)

Sofi är osäker inför framtida utbildnings- och yrkesval. Hon har haft fullt
upp med att klara av sina gymnasiestudier och har ännu inte några tydliga framtidsplaner, men hon vet dock att hon vill ha familj.
Sofi jobbade extra på ett solarium och spelade lite fotboll. Sofis pojkvän, Roger, arbetade som snickare. Roger planerade att flytta till egen lägenhet så fort han fått ett fast jobb. Sofi och Roger tänkte dock inte flytta
ihop. Hon ville först flytta till egen lägenhet och klara sig själv. Sofi bodde hemma hos sina föräldrar i en villa i utkanten av staden och de hade
även ett lantställe vid kusten. Sofi hade två systrar, båda var äldre än vad
hon var. Sofis pappa arbetade som serviceman och Sofis mamma saknade yrkesutbildning och hade varit arbetslös i långa perioder och jobbade
nu tillfälligt inom vården.
I den här avhandlingen skall vi nu följa Liv, Nora, Mats, Sofi och Anders under de närmasta åren efter gymnasiet.

En resa om och i tid, rum och plats
Minervas uggla lyfter först i skymningen, sa en gång Hegel. Med det
menade han att de förändringsprocesser som ständigt sker i ett samhälle
i sig är mycket svårtolkade och egentligen kan de först bli begripliga i ett
senare skede av samhällsomvandlingen. Att då försöka skriva om samtiden ter sig som en svår uppgift.
I den här studien griper jag mig ändå an uppgiften att studera vad
denna tid, ännu en brytningstid, betyder för dagens generation, ’arbetarstadens barnbarn’, och deras vardagsvillkor. Kunskapsintresset i studien
är ungdomarnas vuxenblivande.61
Studien utgår från och bygger framförallt på intervjuer med de fem
ungdomarna. Som komplement används också en fallstudie från en

Henrik Berggren, (1995), diskuterar retoriken runt ungdomsbegreppet i Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, Stockholm: Tiden. För en diskussion om
begreppet ungdom se vidare Lars Ohlsson & Hans Swärd, (1994), Ungdom som samhällsproblem, Lund: Studentlitteratur, s. 9 ff. och Michael Mitterauer, (1991), Ungdomstidens sociala historia, Göteborg: Röda bokförlaget. Se även Philip Lalander och Thomas Johansson, (1999), Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
61
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kommunal verksamhet för ungdomar, intervjuer med tjänstemän, kommunalpolitiska dokument och tidigare studier av staden.
I analysen lyfts tre nyckelövergångar till vuxenhet fram; utbildning, arbete och ’det egna livet’. Vidare beskrivs ungdomarnas möten med samhällets institutioner. Som övergripande tema finns kultur, individualisering,
modernitet och samhällsförändring.62 Jag har strävat efter att placera dessa
unga vuxnas berättelser i en tidsmässig och rumslig kontext. Tiden är de
allra sista åren av 1900-talet och de allra första på 2000-talet. Tiden är också
en tid då det sägs att epoken industrisamhället lämnas, det svenska folkhemmet rämnar och individualisering tar vid.63 Platsen är Norrköping, en
arbetarstad i förändring, och några av stadens institutioner.

Studiens övergripande syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att beskriva en grupp ungdomars vuxenblivande och
identitetsskapande i en stad med tidigare stark arbetarprägel och även
relatera det till, kön, klass, institutionella praktiker, kulturellt arv och
samhällsförändring. Projektets övergripande frågeställningar är:
•

Vad framstår som betydelsefullt i en utvald grupp ungdomars beskrivningar av vuxenblivande och identitetsskapande?

•

Vad sker i interaktionen mellan ungdomar och de lokala institutionerna? Kan sådana interaktioner betraktas som normaliseringspraktiker? Vilka konsekvenser får denna interaktion i ungdomars vuxenblivande och identitetsskapande?

Avslutningsvis diskuteras huruvida dessa möten mellan individ och institution i en lokal kultur kan förstås i termer av kulturellt arv och vad
detta eventuellt kan säga om samhällsförändring och en arbetarstads
”kulturella identitet” i det senmoderna.

Disposition
I bokens andra kapitel problematiseras för denna studie relevanta delar
av ungdomsforskningsfältet. Vidare diskuteras vuxenblivandet, vilket
leder fram till en diskussion om vuxenblivande i brytningstid och de tre
valda nyckelövergångarna för dagens vuxenblivande; utbildning, arbete
Zygmunt Bauman, (2002), Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos.
Zygmunt Bauman, (2002), Göran Ahrne, Christine Roman, & Mats Franzén, (1996),
Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal, Göteborg:
Bokförlaget Korpen.
62
63
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och det egna livet. Kapitlet omfattar också en diskussion om samhällsförändring samt historiens och kulturens betydelse för denna. Avslutningsvis introduceras några av studiens mer teoretiska begrepp.
I kapitel tre presenteras och diskuteras den metodologiska ansatsen
och studiens empiri. Vidare diskuteras tillvägagångssätt och analys. Avslutningsvis tas etiska frågor upp.
I kapitel fyra, fem och sex möter vi åter Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders. Kapitlen behandlar de tre nyckelövergångarna som jag valt att fokusera i studien. Varje kapitel avslutas med en kommentar som knyter
an till annan forskning och aktuella samhällsfrågor inom de aktuella fälten. En gemensam avslutning för kapitlen fyra, fem och sex görs under
rubriken Självbilden och de andra där bl.a. det senmoderna livets ”möjlighetshorisont” diskuteras.
I kapitel sju beskrivs möten mellan ungdomar och lokala institutioner. I kapitlet möter vi sex fiktiva fallbeskrivningar som handlar om
Anna, Benny, Dan, Eva, Jenny och Lasse, ungdomar som inlett det jag
kallar ”institutionella karriärer”. Kapitlet handlar även om hur man i
Norrköping institutionaliserat arbetet med social- och arbetsmarknadspolitik riktad mot ungdomar.
Kapitel åtta och nio avslutar denna studie. I det åttonde kapitlet analyseras ungdomarnas vuxenblivande och institutionella möten ur ett sociologiskt och samhällskulturellt perspektiv. I sina vuxenblivanden har
de ofta och i flera sammanhang mött tvetydiga budskap. Dessa tvetydiga
budskap belyses och diskuteras utifrån begrepp som social reproduktion, biografiska scheman, karriär, habitus och kapital.
Det nionde och sista kapitlet utgörs av reflektion över en senmodern
arbetarstad – en arbetarstad som förändras men samtidigt är en bevarande praktik.

Läsansvisningar
I föreliggande avhandling återfinns en rad begrepp och termer bl.a. från
utbildnings- och arbetsmarknadspolitikens område. Jag har, för att inte
störa texten eller skapa allt för långa noter, valt att förklara dessa begrepp och termer i en begreppsbilaga vilken hänvisas till i not och återfinns långt bak i boken.
Studiens fältarbete har pågått under fem år (1998-2002). Jag har arbetat
på flera olika sätt och parallellt med olika datainsamlingsmetoder vilket
genererat ett stort och innehållsrikt empiriskt material. Analys och skrivande har också skett parallellt med insamlande av data. Som en metodbilaga långt bak i föreliggande text presenteras en översikt över fältarbetets faser och studiens empiriska material.
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Jag har fingerat personnamn, föräldrars yrken och vissa platser. Namn
som har stor relevans i studien är dock inte fingerade, detta gäller t.ex.
Barn- och fritidsprogrammet, Ungdomsresursen och naturligtvis staden
Norrköping.
I inledningen och kapitlen fyra, fem och sex finns delar av studiens
intervjumaterial redovisat som ett antal excerpter. Dessa excerpter är
transkriberade och återgivna ordagrant. Jag har valt att återge excerpterna i talspråksform då man annars förlorar en del av ungdomarnas sätt
att uttrycka sig. För att samtidigt underlätta läsningen har jag dock satt
ut komman och punkter samt redigerat oklarheter som gjorde läsningen
svår.
Då ungdomarna tvekat under intervjun eller varit tysta återges det
som ... (tre punkter) i excerpten. För att underlätta för läsaren har jag i
något fall förtydligat excerpterna. Förtydligandet finns då markerat inom
[hakparentes]. I excerpterna förkortas Liv till L, Nora till N, Sofi till S,
Mats till M, Anders till A och Kerstin förkortas till K.
I några fall återfinns utdrag från mina egna fältanteckningar. Dessa är
sammanfattningar av anteckningar från den, mer eller mindre noggrant
förda, fältdagbok jag skrivit under arbetets gång.
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Ungdom och vuxenblivande i brytningstid
Det råder inte någon brist på svensk ungdomsforskning.64 Ändå har jag
funnit att det finns luckor att fylla. Den här studien skall försöka fylla en
lucka samtidigt som jag försöker undvika att bidra med ännu en ungdomskulturstudie om identitetsskapande, ungdomsstilar, symboler eller
ungdom som avvikare. Jag skall i detta kapitel introducera denna studies
begreppsliga och teoretiska utgångspunkter.
I studien analyseras ungdomarnas vuxenblivande bl.a. utifrån genus
och klass. I ungdomarnas vuxenblivanden återfinns ett antal processer
och avgörande händelser så som vändpunkter, vilket diskuteras nedan.
Den symboliska interaktionismens tankegångar om social interaktion
och sociala processer utgör en vetenskaplig grund i studien.65 Det är via
möten och den interaktion som då sker som relationen mellan individ
och samhälle blir synlig och därmed möjlig att analysera och beskriva.
Beskrivningen av ungdomarnas vuxenblivande relateras även till institutionella praktiker, kultur och samhällsförändring. Ungdomarnas vuxenblivanden relateras till biografiska scheman, karriärer samt social- och
kulturell reproduktion.
I början av 1940-talet kunde grunden till en mer klart definierad samhällsvetenskaplig och sociologisk ungdomsforskning urskiljas, skriver
Erling Bjurström.66 Under 1960-talet började sedan ungdomskulturbegreppet användas i Sverige via den amerikanske sociologen James CoSe t.ex. Erling Bjurström, (1997).
George Herbert Mead, (1967/1995), Medvetandet, jaget och samhället, Lund: Grahn,
Johan Asplund, (1970), Sociologiska teorier, (tredje upplagen) om ”Charles H. Cooley”
och ”George Herbert Mead”, Stockholm: Almqvist & Wiksell. Anders Boglind, Ann
Lundén & Elisabet Näsman, (1974), Jag; Den Andre, Lund: Studentlitteratur, samt
Lars-Erik Berg, m.fl., (1975), Medvetandets sociologi, Stockholm: Wahlström & Widstrand. Se även Lars- Erik Berg, (1998), ”Den sociala människan: om den symboliska
interaktionismen”. i Per Månson, red., Moderna samhällsteorier: tradition, riktningar, teoretiker, Stockholm: Rabén Prisma.
66 Erling Bjurström, (1997), s. 32.
64
65
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leman.67 Forskning om ungdom och ungdomsbegreppet kom att kopplas
ihop med avvikelse, ’socialisationsproblem’, missbruk, kriminalitet,
ungdomsvård och arbetslöshet.68
Ungdomskulturforskningen, som dominerat svensk ungdomsforskning under 1980- och 1990 talen, kan sägas ha uppstått i skärningspunkten mellan de två bredare forskningsområdena, ungdomsforskning och
populärkulturforskning. Ungdoms (kultur) forskningen kom därmed att
till stor del handla om detta på olika sätt. T.ex. handlade många studier
under 1980-talet om ungdomsstilar och forskarens roll var att försöka
förstå dessa stilar och minska samhällets moraliska panik.69
Svensk ungdomskulturforskning kom att influeras starkt av Centre for
Contemporary Cultural Studies (CCCS), den s.k. Birminghamskolan.70 Birminghamskolan har på senare år kritiserats bl.a. för dess forsknings
”strukturella frånvaro”.71 Förenklat kan sägas att birminghamforskarna
både i sina teorier och konkreta analyser lade tonvikten vid de stilar som
olika subkulturer skapade, snarare än att studera mekanismerna bakom
dessa stilar.72
Det tydligaste undantaget i detta avseende är Paul Willis studie Fostran till lönearbete, där han analyserar en grupp unga arbetarklasskillars
”antiskolkultur”.73 Willis visade hur dessa med sin stil och sitt gemensamma förhållningssätt –sin kultur– identifierat sig själva som individer
och grupp, framförallt i förhållande till skolan och till andra, ’anpassade
grupper’. Paul Willis har också i en senare studie visat att då ungdomar
utestängs från arbete utestängs de samtidigt från sin egen arbetarklass-

Erling Bjurström, (1994), s. 13 ff.
Se t.ex. Jan Carle, & Hans-Erik Hermansson, red., (1991), Ungdom i rörelse: en antologi om ungdomars kultur och uppväxtvillkor, Centrum för ungdomsforskning, Göteborg:
Diadalos. Johan Wennhall, (1994), Från djäkne till swingpjatt: om de moderna ungdomskulturernas historia, Uppsala: Etnologiska institutionen, Univ.
69 Redan 1939 skapas via ”Ungdomsvårdskommittén” ungdomspolitiken i Sverige Erling Bjurström, (1994), s. 22. Senare kom studierna 222 Stockholmspojkar av Gustav
Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten (1964) och Ej till salu (1981). Syftet med dessa verk
var att utreda ungdomars situation i samhället. De kan alla sägas vara uttryck för
den ”Sociala ingenjörskonsten”.
70 Se tex. Thomas Johansson, m.fl., (1999), ”Kultur och identitet i förändring”, i Samtidskultur: karaoke, karnevaler och kulturella koder, Nora: Nya Doxa samt Erling Bjurström (1997), s. 73 ff.
71 Thomas Öhlund & Göran Bolin, red., (1994), Ungdomsforskning: kritik, reflektioner och
framtida möjligheter, Edsbruk: Akademitryck s, 8. För en genomgång av svensk ungdomskultur och ungdomskulturforskning se Bjurström, (1997).
72 Bjurström, (1997), s. 106 ff.
73 Paul Willis, (1981), Fostran till Lönearbete, Göteborg: Röda bokförlaget.
67
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bakgrund, vilket innebär att de aldrig socialiseras in i arbetarklassens
strategier att hantera vardagen. 74
Nyckelbegrepp inom denna typ av forskning var klass, ras och stil. Så
småningom, efter viss kritik, kom även kön att ses som ett nyckelbegrepp i denna forskningsinriktning.75 Tidigare, menar Hillevi Ganetz, då
man fokuserat mot ”väl synliga” ungdomsgrupper, vilket vanligen är
killar, hade man inom ungdomskulturforskningen inte ”sett” tjejerna.76
I en studie om unga arbetarklasstjejers övergång från skola till arbetsliv visar Christine Griffin att unga arbetarklasstjejer inte protesterar öppet mot skolan. Tjejerna drar sig istället undan och protesterar i tysthet.77
Såväl Willis ”lads” och Griffins ”Typical girls” gör motstånd mot makthierarkier. Protesterna ter sig olika men förefaller dock leda till åtgärder
såväl för killarna som för tjejerna.
Under 1980-talet genomförde Paul Willis m.fl. ännu en studie om
ungdomars villkor. I The Youth Review78 visar Paul Willis resultaten av
flera års kartläggning av ungdomars livsvillkor i Wolverhampton.79 Studien synliggör ungdomarnas utsatthet och begränsade tillträde till såväl
kulturen som ekonomin och politiken.80 I studien talas om de ”nya sociala villkor” under vilka ungdomar idag lever. Dessa villkor handlar om
ekonomisk utsatthet, beroendeställning till föräldrar och samhälle, utestängdhet från kultur och politik, skillnader beroende på klass, etnisk
tillhörighet och utbildning, fattigdom samt om hur traditionellt ”vuxenblivande” förändrats beroende på arbetsmarknadens utseende. Willis talar om hur man i England fortfarande håller på att anpassa ungdomar till
en arbetsmarknad och samhällsstruktur som inte längre finns. Finns likPaul Willis, (1989), "Ungdomskultur och arbete på 90-talet", Benny Henriksson red.,
Ung på 90-talet, Saltsjö – Bo: Glacio, s.113.
75 Angela McRobbie, (1984), ”En feministisk kritik av subkulturforskningen”, i Johan
Fornäs, m. fl. red., Ungdomskultur: identitet och motstånd, Stockholm/ Stehag: B. Östlings bokförlag Symposion. Se även Drotner, Kirsten, (1991), ”Kulturellt kön och modern ungdom”, i Johan Fornäs, m.fl., Kön och identitet i förändring, Stockholm/Stehag:
B. Östlings, Symposion.
76 Hillevi Ganetz, (1991), ”Inledning: Unga kvinnor?” i Hillevi Ganetz & Karin Lövgren red. (1991) Om unga kvinnor. Lund: Studentlitteratur.
77 Christine Griffin, (1985), Typical girls?: young woman from school to the job market,
London: Routledge & Kegan Paul.
78 Paul Willis m.fl., (1989), The Youth Review: Social Conditions of Young People in Wolverhampton, Aldershot: Avebury.
79 I undersökningen arbetade man med flera metoder för att få en så bred bild av
ungdomarnas livssituation som möjligt. Inte minst kom undersökningen att fokusera
på arbetslöshetens konsekvenser. Mot slutet av 80-talet stod var tredje ung i staden
arbetslös. Studien handlar om yngre ungdomar vilket är en viktig skillnad jämfört
med min studie.
80 Paul Willis mfl., (1989)
74
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nande sociala villkor, som de Paul Willis visar i The Youth Review81 i Sverige och i Norrköping?
Till föreliggande studie har jag hämtat inspiration från båda ovan
nämnda studier av Willis men dessa två studierna skiljer sig på flera
punkter från min egen.82 Min studie handlar t.ex. om ungdomar från 18
år och uppåt. De har lämnat den obligatoriska skolan bakom sig. De är
därmed i en livsfas som innebär en övergång från ungdom till vuxen.
Kirsten Drotner menar att aspekter som kön och klass blir svåra att
använda som analytiska kategorier när ungdomar främst kategoriseras
utifrån ålder.83 Dock argumenterar t.ex. Johan Fornäs och Kirsten Drotner själv för att kön är en grundläggande dimension av identitetsskapandet.84 En viktig aspekt i ungdomarnas vuxenblivande är genus.85 Genom att se ett samhälle utifrån det rådande genussystemet synliggörs
maktfördelningen mellan könen. Det råder ingen tvekan om att denna
fördelning är till det manliga könets fördel.86 Vi socialiseras in i det rådande genussystemet och lär oss hur vi bör bete oss.87 Genus är en viktig
del av identiteten och har betydelse inte minst vad gäller utbildningsoch yrkesval vilket är en viktig aspekt jag belyser i föreliggande studie.
Begreppet klass används i studien ur två aspekter. Med klasstillhörighet (i detta fall arbetarklass) avser jag en objektiv socioekonomisk
klassindelning (SEI) mätt med hjälp av föräldrars eller den egna yrkestillhörigheten. Klass ur en subjektiv bemärkelse syftar på klassidentitet
och måste i sin tur skiljas från klassmedvetande.88 Klassidentitet handlar
om känslan av tillhörighet, att identifiera sig med en samhällsklass.
Ibid.
Jfr. även Hans-Erik Hermansson (1988) Fristadens barn –Om ungdomars livsstilar, kulturer och framtidsperspektiv i 80-talets Sverige. diss., Göteborg: Daidalos.
83 Kirsten Drotner, (1986), Flickkultur och ungdomsforskning: motståndare eller medspelare?, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1, 4-13.
84 Johan Fornäs (1991) ”Narcissus och det Andra: könsordningens särskiljande och
sammanfogningar”, i Johan Fornäs, Ulf Boëthius & S. Cwejman red., Kön och identitet i
förändring. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag, Symposion. Kirsten Drotner, (1993),
”Køn og kulturel ambivalens”, i Kirsten Drotner & M. Rudberg red., Dobbeltblikk på det
moderne: unge kvinners hverdagsliv og kultur i Norden, Oslo: Universitetsförslaget.
85 Med genus avses här sociala och kulturella könsaspekter. Vad som uppfattas som
manligt och kvinnligt kan alltså inte enbart förstås utifrån biologiska olikheter utan
även utifrån ett samhälles social och kulturella kontext. Se Inger Berggren, (2001)
Identitet, kön och klass: hur arbetarflickor formar sin identitet, diss., Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.
86 Inger Berggren, (2001), s.21.
87 SOU 1990:44, Yvonne Hirdman, (1990), ”Genussystemet”, i Demokrati och makt i Sverige, Maktutredningens huvudrapport, Stockholm: Allmänna förlaget, s. 14 ff.
88 Göran Cigéhn & Mats Johansson, (1997), Klassidentitet i upplösning?: om betydelsen av
klass, politik och arbete i 90-talets Sverige, Umeå: universitet, s. 11.
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Klassmedvetenheten bygger på klassidentitet men förutsätter också en
föreställning om ojämlikhet och om gemensamma intressen som skiljer
sig från andra gruppers intressen.89 Hur köns- och klassmässiga identifikationsprocesser vävs samman i specifika historiska sammanhang beskriver Skeggs i sin studie om respektabilitet.90 I den här studien finns
genus och klass med som två aspekter. Förutom genus och klass är det
ungdomars vardagliga situation vad gäller utbildning, arbete och det
egna livet som är centralt i den här studien.
Enligt Peter Waara kan svensk ungdomsforskning idag sägas ha fyra
olika inriktningar; ungdomsforskning som värderingsforskning, ”den
sociala ingenjörskonsten”, sektorsforskning samt ungdomskulturforskning.91 Inom sociologisk sektorsforskning har man bl. a. fokuserat på
forskning om ungdom och arbetsmarknad. Under främst 1990-talet uppmärksammas ungdomsarbetslösheten i flera studier, antingen ur den arbetslöse ungdomens perspektiv92 eller via mer kvantitativa studier byggda på offentlig statistik93.
Peter Waara pekar dock på att denna typ av sektorsforskning med inriktning mot arbete hittills varit ensidig och att fler dimensioner i vuxenblivandet behöver lyftas fram.94 I dag är ungdomars förhållande till arbetsmarknaden, eller snarare arbetsmarknadens (och andra marknaders)
förhållande till ungdomar ett område där ungdoms(kultur) forskning
bör användas i en vidare bemärkelse och ungdomars vardag studeras i
sin kontext.
Enligt Waara fokuserar även allt för få studier på de ungdomar som
möjligen kan kategoriseras som ’mainstream’ eller ’vanliga ungdomar’.95
Generationers olikheter och generationsklyftor överdramatiseras menar
Peter Waara.96
Ibid.
Beverley Skeggs, (1997/2000), Att bli respektabel. konstruktioner av klass och kön, Göteborg: Daidalos.
91 Peter Waara, (1996), Ungdom i Gränsland, diss., Umeå: Boréa, s. 35 ff.
92 Se exempelvis: Anders Gullberg & Martin Börjeson, (1999), I vuxenlivets väntrum,
Umeå: Boréa. Annika Härenstam, m.fl., (1999), I vanmaktens spår, Umeå: Boréa. Verica
Stojanovic, (2001), Unga arbetslösas ansikten, diss., Lund: Sociologiska institutionen, Univ.
93 Lena Schröder, (1991), Springpojkar och Språngbrädor: om orsaker till och åtgärder mot
ungdomars arbetslöshet, Stockholm: Institutet för social forskning. Stig Blomskog &
Lena Schröder, (1999), ”Vilka ungdomar blir arbetslösa?” i Anders Gullberg & Martin Börjeson, red., (1999), och Ungdomsstyrelsen utredningar, (2000), nr 18, Ungdomars vägval: en studie om utbildning och arbetslivets början.
94 Peter Waara, (1996), s. 44.
95 Peter Waara, (1996), pekar på hur ungdomskulturforskningen till stor del ägnats åt
forskning om ungdom i storstad och subkulturella uttryck, s. 46 ff.
96 Ibid.
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En viktig uppgift för forskningen är, förutom att studera ungdomars
praktiker, också att studera hur individuella bekymmer och samhälleliga
problem skär in i varandra. Bland andra argumenterar Martin Börjeson för
att en undersökning av möten mellan ungdomar och institutioner förutsätter ett flerdimensionellt angreppssätt och sådan forskning bör enligt Börjeson även i högre grad bygga på studier av svenska förhållanden.97
Den här studien belyser aspekter av ungdomars vuxenblivande så
som utbildning, arbete och det egna livet. Det är också viktigt att påpeka
att den här studien handlar om ungdomar från 18 år och upptill 24 år, en
grupp som ungdomsforskningen traditionellt inte behandlat.

Vuxenblivande i brytningstid
Efterkrigstidens diskussion om ungdomar och ungdomars villkor har i
hög grad utgått från föreställningen att ungdomstiden blivit allt längre
och att alltfler ungdomar under längre tid kommit att befinna sig i en
mellanställning mellan barndom och vuxenliv. 98 Även om detta synsätt
kan spåras ända till Rousseaus tankar om ungdomstiden som en bildningstid fri från arbete har utvecklingen mot allt längre ungdomstid
främst betraktats som ett resultat av den snabba samhällsutvecklingen
under 1900-talet, och då framför allt under efterkrigstiden.99
Föreställningen om en förlängd ungdomstid är nära förbunden med
synen på övergången från barndom till vuxenliv som problematisk. Detta synsätt har sin grund dels i ett socialpsykologiskt perspektiv, där vuxenblivandet ses som en mognadsprocess och där ungdomstidens mål är
att uppnå en väl sammanhållen identitet, dels i ett samhällsperspektiv
där villkoren för övergång till vuxenliv står i fokus.100
I dag blir barn både vuxna tidigare, genom exempelvis medias inflytande, och senare då utbildningstiden förlängts och inträde på arbetets
arena senarelagts. Ungdomars fostran har förskjutits från familjen eller
hushållet till olika instanser i samhället.101
97 Martin Börjeson, (1995), ”Från arbetsmarknadspolitik till ungdomspolitik”, i Kerstin Bergqvist, m. fl., Korsvägar: en antologi om möten mellan unga och institutioner förr
och nu. Stockholm: Symposion, s. 98.
98 Mats Jacobsson, (2000), Att blifva sin egen: ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och
1800-talens övre Norrland, Umeå: Univ.
99 Johan Fornäs, m. fl., (1984).
100 Erik Homburger Eriksson, (1971), Ungdomens identitets kriser, Stockholm: Natur och
Kultur. Michael Mitterauer, (1991), samt Jan Ramström, (1995), Tonåringen i välfärdssamhället: om svårigheter att bli vuxen i dagens västerländska kultur, Stockholm: Natur
och kultur.
101 Roger Qvarsell, (1996), Vårdens idéhistoria, Stockholm: Carlssons, s. 30.
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Den danska ungdomsforskaren Joi Bay talar om ’de unga vuxna’ för att
uppmärksamma det faktum att allt fler ungdomar under etableringsfasen är formellt, och i juridisk mening, myndiga, samtidigt som de saknar
möjlighet att försörja sig själva.102 Dessutom sägs villkoren för att leva i
samhället idag, i början av ett nytt sekel, vara annorlunda vilket påverkar ungdomars identitetsval.103 Enligt Giddens måste självet, identiteten,
utforskas och konstrueras av var och en, det finns inga givna, utstakade
stigar att följa längre.104 Detta sökande sägs omfatta inte bara ett sökande
efter en fast plats i livet (avseende t.ex. utbildning, arbete och familj)
utan har i stor utsträckning kommit att uppmärksammas som ett sökande efter en (kulturell) identitet.105
Det är bl.a. detta sökande som utmärker individualiseringsprocessen i
det senmoderna samhället.106 Thomas Ziehe menade att ungdomar idag
utsätts för ’kulturell friställning’:
...idag pågår en friställningsprocess vilken kan tänkas analog
med kapitalismens genombrott, men nu som sociokulturell friställning, som befrielse från den kulturella traditionen. I denna
mening anser jag att vi upplever en oerhörd friställning i vår
tid.107

Thomas Ziehe ser den ökande individualisering som en effekt av en kulturell friställning med utvidgat vetande vilket frambringar ett spelrum
och därmed också medvetandet om att det i hög grad saknas fast
mark.108 Ziehe beskriver individualisering och ökad reflexivitet tillsammans med ökad görbarhet, d.v.s. att fler livsområden blir möjliga att förJoi Bay, (1984), "Dadada - Is all I want to say to you", i Johan Fornäs, Ulf Lindberg
& Ove Sernhede, Ungdomskultur, identitet och motstånd, Stockholm: Akademilitteratur.
Se exempelvis SoS-rapport 1994:10, Social rapport 1994.
103 Gunnar Alsmark, red., (1997), Skjorta eller själ?, Lund: Studentlitteratur. s. 13 ff.
104 Anthony Giddens, (1999), Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, Göteborg: Daidalos, s. 45.
105 Thomas Ziehe, (1989), Kulturanalyser: ungdom, utbildning och modernitet, Stockholm/ Stehag: Symposion.
106 Thomas Ziehe, (1986), ”Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell
modernisering”, i Mikael Löfgren & Anders Molander, red., (1986), Postmoderna tider?, Stockholm: Nordstedt., Thomas Ziehe, (1989), Ulrich Beck, (1986/2000), Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Göteborg: Daidalos. Och Alberto Mellucci
(1989/1991a), Nomader i nuet, Göteborg: Daidalos.
107 Thomas Ziehe, (1984), ”Kulturell friställning och narcisstistisk sårbarhet”, i Johan
Fornäs, Ulf Lindberg, & Ove Sernhede, red., Ungdomskultur: identitet och mostånd,
Stockholm: Akademilitteratur, s. 155.
108 Thomas Ziehe, (1986), ”Inför avmystifieringen av världen: ungdom och kulturell
modernisering”, i Mikael Löfgren & Anders Molander red., (1986), s. 349-350.
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ändra, som en ny ”möjlighetshorisont”, men påpekar att de ”yttre realiseringsmöjligheterna” inte håller jämna steg med denna förändring.109
Göran Bohlin och Karin Lövgren menar att Ziehe inte diskuterar hur
denna samhällsförändring gestaltas på individnivå, utan att han snarare
talar om allmänna tendenser. 110 Thomas Ziehe har inte heller något
könsperspektiv i sin forskning utan hans forskning avser egentligen
unga medelklasskillar, menar Bolin och Lövgren.111 I föreliggande studie
utgör ”möjlighetshorisonterna”, såsom de framstår utifrån ungdomarnas
perspektiv, en del av studiens fokus.
Hur kan ”kulturell friställning”, som Ziehe diskuterar, gestaltas i
praktiken? Och hur oändlig kan ungdomars möjlighetshorisont vara?
Hur skapar ungdomar sin identitet, eller som Anthony Giddens uttrycker det, hur skapas självet?112
I den här studien tar jag, för att analysera hur ungdomars vuxenblivande påverkas i interaktionen med andra människor och samhällets institutioner, hjälp av den symboliska interaktionismen.113
En central fråga inom symbolisk interaktionism är, hur människan
genom interaktion med andra i en social process skapar sin identitet. Ett
grundläggande antagande inom den symboliska interaktionismen är att
det sociala samspelet föregår och skapar individens medvetande och
jaguppfattning. Med detta perspektiv kan inte en människa studeras
som en isolerad individ, utan måste ses i sin kontext.114
Enligt den symboliska interaktionismen är det via rolltagande som en
identitet successivt formas. För barnet utgör föräldrarna och syskonen
signifikanta andra. Det är genom rolltagande i interaktion som individens
identitet och självbild utvecklas och därmed anpassningen till normer,
värderingar och försanthållanden, det jag i denna studie benämner som
kultur, grundläggs. För att kunna skapa en identitet krävs att en person
kan ta den andres roll eller attityd och se på sig själv med den andres
ögon. ”Den andre” är den individ, grupp eller det samhälle som individen samspelar med och för en dialog med i ett visst sammanhang. Jaget
blir en social konstruktion, som uppstår genom sociala erfarenheter.115

Ibid.
Göran Bolin & Karin Lövgren, red., (1995), Om unga män, Lund: Studentlitteratur,
s. 21.
111 Ibid.
112 Anthony Giddens, (1999), s. 94 ff.
113 George Herbert Mead, (1995), Johan Asplund, (1970), Anders Boglind, Ann Lundén
& Elisabet Näsman, (1974), samt Lars-Erik Berg, m.fl., (1975).
114 Anders Boglind, Ann Lundén & Elisabet Näsman, (1974), s. 19 ff.
115 Johan Asplund (1970), s. 142.
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Förmågan att överta varandras roller och förmågan att i tänkande fortsätta detta spel, är det samma som att ha ett medvetande. För George H
Mead en av föregångarna till den symboliska interaktionismen, menar
Johan Asplund är medvetandet sålunda inte något psykologiskt tillstånd, utan en social process.116
Identiteten blir inte statisk. Nya situationsbundna jag tillkommer hela
tiden. Självreflektion, och självmedvetande, är grundläggande för identiteten. En individ förhåller sig alltid till hur hon/han blir uppfattad och
definierad av andra i förhållande till vem hon själv anser sig vara. Efterhand som individens erfarenheter utvidgas, kan hon generalisera andras
normer och värderingar från att gälla enstaka individer till att gälla
grupper, organisationer eller samhällen:
Själva det universella och opersonliga hos tanke och förstånd är
från behavioristisk ståndpunkt resultat av att den givna individen intar andras attityd gentemot sig själv, och av att han slutligen kristalliserar ut alla dessa enskilda attityder i en enda attityd eller ståndpunkt som kan kallas för den ”generaliserade
andres”. 117

Individen ser sig själv utifrån den andres position, i början (hos barnet)
utifrån en konkret annan person, den signifikante andre men så småningom även utifrån en allmän och anonym part, den generaliserade
andre. Både den signifikante andre och den generaliserade andre är viktiga, därför att det är genom rolltagande med dessa, som individen konstituerar sin självbild. 118 Enligt den symboliska interaktionismen kan
alltså vuxenblivandet ses som en pågående process av identitetsskapande och det intressanta blir då att studera hur processen ser ut och vad
som händer i interaktion med andra.

Tre nyckelövergångar
Övergången till vuxenlivet har varierat i tid och rum. Sociala strukturer
som institutioner och normer har påverkat när under livets gång man betraktats som vuxen. En person som i en viss ålder fortfarande bor hos
sina föräldrar och är ogift, tillskrivs av den sociala omgivningen i allmänhet andra egenskaper i jämförelse med en lika gammal person som
flyttat hemifrån, bildat eget hushåll och fått barn.
116

117

Ibid.

George H Mead, (1934/1976), s. 80.
Jfr. Anthony Giddens, (1991), begrepp tillit och ontologisk trygghet i Modernity and
Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press, s. 243.
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En människas vuxenstatus handlar om att göra rätt saker utifrån åldersrelaterade normer. Mats Jacobsson definierar och diskuterar i sin avhandling Att blifva sin egen förändringen av fyra nyckelövergångar från
ungdom till vuxen i svenskt bondesamhälle under åren 1770 till 1900.
Han identifierar nattvarden som ett möjligt första steg från barndom till
socialt accepterad vuxen och flyttningen från föräldrahemmet som en
andra nyckelövergång. Den tredje och fjärde nyckelövergången utgjordes av giftermålet respektive föräldraskapet.119
I och med industrisamhällets intåg kom lönearbete att utgöra en allt
viktigare nyckelövergång och en förutsättning för att en individ skulle
bli socialt accepterad.120 Från att lönearbete hade betraktats som nedvärderande kom det att anses vara ett kall och något centralt i vår kultur.121
I det tidiga industrisamhället slussades flertalet unga genom en kort
skolutbildning in i arbetslivet. De som föddes på tjugo- och trettiotalen
hade skolplikt upp till tretton, fjorton års ålder, varefter arbetarklassens
unga började arbeta. Martin Hörnqvist visar att 75procent av männen
födda på tjugo- och trettiotalen vid artonårs ålder gjort sitt arbetsmarknadsinträde.122 Det var normalt att börja förvärvsarbeta efter avslutad
grundläggande skolgång och detta innebar samtidigt för de flesta en definitiv övergång från en barndoms- och utbildningsfas till ett arbets- och
vuxenliv. Tiden för denna övergångsfas mellan barndom och vuxenliv
förväntades vara begränsad. Endast ett fåtal unga fortsatte att studera på
gymnasiet och på högskolor och universitet. Det normala var att varje
individs liv var uppdelat i tre faser; barndom –vuxenliv – ålderdom, eller
utbildning – arbetsliv – pension.
För femtio- och sextiotalisterna har mönstret delvis blivit ett annat.
Dessa generationer hade nio års skolplikt i grundskolan för att sedan vid
16 års ålder eventuellt börja arbeta eller fortsätta två eller tre år i gymnasiet. I och med att den genomsnittliga utbildningstiden successivt förlängdes genom skolreformerna på 1960- och 1970-talen förlängdes övergångsfasen och inträdet på arbetsmarknaden har förskjutits i tid. I dag
när 98 procent123 av ungdomarna påbörjar en treårig gymnasieutbildning, har utbildningstiden förlängts ytterligare.

Mats Jacobsson, (2000), s. 48.
Se även Lena Schröder, (1991).
121 Hans Swärd, (1995), "Straff eller behandling?: 1800- och 1900-talens åtgärder mot
arbetslös, fattig ungdom", i Kerstin. Bergqvist m.fl. red., (1995), s. 65 ff.
122 Martin Hörnqvist (1994) ”Att bli vuxen i olika generationer” i Johan Fritzell & Olle
Lundberg red., (1994), Vardagens villkor: levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier,
Stockholm: Bromberg. s.198 ff.
123 Ungdomsstyrelsen utredningar, (2000), nr. 18, s. 17.
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Generationsstudier visar att det i särklass vanligaste mönstret i vuxenblivandet hitintills, även om det försvagats, varit att ungdomar först avslutar utbildning för att därefter etablera sig på arbetsmarknaden, bli
sammanboende och till sist föräldrar.124 Hur ser det ut idag?
Forskare är samstämmiga i att utbildningsvägarna såväl som arbetsmarknaden blivit alltmer komplex och därför också svårare för de unga att
förhålla sig strategiskt inför.125 Möjligen kan man idag argumentera för
helt andra nyckelövergångar. Talet om en tydligt avgränsad ungdomstid
definierad som en åldersbunden livsfas kan i dagens komplexa samhälle
ifrågasättas. Ungdomar blir straffmyndiga vid 15 år, myndiga vid 18 år
men har inte rätt att handla på systembolaget förrän de fyllt tjugo år.
Utbildningstiden har förlängts. Det talas om ”livslångt lärande” vilket
skulle innebära att man inte längre kan definiera en avslutad ungdomstid utifrån att en utbildningsfas i livet är avslutad. Idag befinner sig
många ungdomar p.g.a. bl.a. arbetslöshet via ungdomsgarantin126 i en
institutionaliserad praktik upp till 25 års ålder.
Ungdomars svårigheter att få en fast förankring på arbetsmarknaden
och den allt längre utbildningsfasen har också påverkat ungdomars ekonomiska situation. Många har inte råd eller möjlighet att flytta hemifrån
och kan inte försörja sig.
I Ny tid nya tankar instämmer de ungdomar som deltagit i studien,
oavsett klasstillhörighet, i att egen försörjning är en viktig faktor för vuxenblivandet.127 Vidare instämmer ungdomarna i studien i påståendet att
”ta ansvar för egna beslut” är viktigt. ”Flytta hemifrån” framträder inte
som lika avgörande för vuxenblivandet. 128
Även om dagens nyckelövergångar och tidtabellen för dem förändrats blev det tidigt uppenbart att de fanns och var betydelsefulla för ungdomarna i den här studien. Utbildning, arbete och ett självständigt liv
utgör forfarande nyckelövergångar i livet. Som viktiga delar i ”det egna
livet” ingår egen försörjning, egen lägenhet, att klara sig själv, och förändrade relationer. De nyckelövergångar jag valt ger texten en struktur
Martin Hörnqvist, (1994).
Anders Gullberg & Martin Börjeson red., (1999), Annika Härenstam, m.fl. (1999),
Tom Hagström, red., (1999), Ungdomar i övergångsåldern: handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet, Lund: Studentlitteratur.
126 Se begreppsbilaga.
127 Ungdomsstyrelsens utredningar, (1998), nr. 10, Ny tid – Nya tankar?, s. 11. I studien
har man inte frågat ungdomar födda 1968-1981 om arbetets betydelse. Det blir därmed oklart om egen försörjning är kopplat till inkomst från arbete eller om det tex.
kan kopplas till studielån som försörjning se vidare s. 17. Det är också oklart hur man
definierat och studerat ”klasstillhörighet”.
128 Ungdomsstyrelsens utredningar, (1998), nr. 10, s. 11.
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men framför allt är de valda därför att jag anser dem framstå som nyckelövergångar utifrån i ungdomarnas perspektiv.
Nyckelövergångarna blir ungdomarnas ”mallar” (dvs. ingår i deras
biografiska scheman) för hur de bör vara. Varje avsteg, och eventuella
misslyckanden, från dessa givna mönster för tillägnandet av ny position
och ny status ”försvaras” såväl i ungdomarnas egna identiteter som
gentemot andra.

Vändpunkter i livet
I denna studie är det vuxenblivandet via dessa tre nyckelövergångar som
lyfts fram. Men som forskningen visar är nyckelövergångarna idag komplexa processer. I dessa processer kan inriktningen ändras och bli något
annat än vad man trodde i förväg. En sådan ändrad riktning kan utgöra
en vändpunkt i livet. Inför en diskussion om denna typ av skeenden har
jag inspirerats av Anthony Giddens129 begrepp ”fateful moments”.
Vi fattar beslut med hjälp av de strategier som vi utvecklat under våra
liv. Ibland händer det att en viss situation är både ytterst avgörande och
problematisk.130
Ödesdigra ögonblick är sådana situationer där det krävs av individerna att de fattar beslut som är särskilt avgörande för deras strävanden eller mer generellt för deras framtida liv. Ödesdigra ögonblick har stora konsekvenser för personens bestämning eller livsöde. 131

Anthony Giddens menar att ödesdigra ögonblick (fateful moments) är
sådana tillfällen när händelser flätas samman på ett sådant sätt att individen står vid ett existentiellt vägskäl, eller där en person får information
med ödesdigra konsekvenser. Ödesdigra ögonblick identifierar Giddens
som tex. beslut att gifta sig, skilja sig eller att säga upp sig från ett arbete.
Ödesdigra ögonblick kan inträffa på grund av händelser som berör en
individs liv vare sig hon vill det eller inte, men sådana ögonblick kan
också vara självskapande, som när en person beslutar sig för att använda
alla sina besparingar för att t.ex. köpa en bostad.
Ödesdigra ögonblick utgör händelser där saker och ting »vrids ur
led», där ett givet tillstånd plötsligt ändras genom några få avgörande
händelser. Ödesdigra ögonblick utgör ett hot mot den ontologiska trygghet, skyddshinna som utgör individens trygghet eftersom »allt-är-som
Anthony Giddens, (1991).
Det är dessa händelser som utgör ödesdigra ögonblick enligt Giddens, (1991/99).
131 Ibid.
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vanligt» -attityden oundvikligen rämnar. Det är ögonblick då individen
måste kasta sig ut i något nytt med insikt om att de beslut som fattas, eller den handlingsinriktning som väljs är oåterkallelig och att det ev. aldrig går att återvända till det ’vanliga’.132 Ödesdigra ögonblick innebär
inte nödvändigtvis att risken är stor för att saker och ting går snett, d.v.s.
att man befinner sig i en situation där sannolikheten är stor för att man
ska förlora. Det som normalt gör det svårt att konfronteras med risker är
snarare de efterföljande konsekvenserna om man gör fel.133
Då begreppet ”fateful moments” fokuserar på vändpunkter har jag i
denna studie tänjt på Giddens definition genom att sätta den i relation
till ett interaktionistiskt tänkande om hur en individ definierar sina
handlingsmöjligheter och deras eventuella konsekvenser, vilket inbegriper att belysa processer och vändpunkter snarare än att fokusera vändpunkterna i sig. Interaktion med andra och individens självreflektion är i
fokus i detta perspektiv.
Jag har lagt mitt fokus på processer som leder fram till vändpunkter
och vad dessa betyder för ungdomarna.134 Jag väljer att tala om processer
då det jag tar upp i denna studie i stor utsträckning är av karaktären processer mer än ögonblick.135 Ögonblick leder min tanke till just ögonblickligt. En process omfattar en förhistoria och ett framtida scenario, och i dessa processer blir interaktioner och individers självreflektion avgörande för
skeendet och dess resultat, t.ex. om det leder fram till en vändpunkt.
Vändpunkter handlar om situationer då individens val och handlingar, eller icke-val, medför en omvärdering eller om en omständighet som
fått till följd att den inriktning individen trodde livet skulle ha ändras,
vilket kan komma att påverka individens självbild.
Giddens menar, att när det gäller den enskilda individen är en stor
del av vardagslivet mindre väsentligt för de övergripande målen och betraktas inte som ödesdigert. I kommande kapitlet skall vi dock se hur en
rad till synes oväsentliga vardagsbeslut kan flätas samman och blir till
vändpunkter vilka påverkar individens framtida karriärbana.

Individ och samhälle i förändring
Industrialiseringen innebar en åtskillnad mellan arbetskamrater och familj, mellan arbetsplats och hem, mellan arbetstid och fritid, mellan ofIbid.
Ibid.
134 Jfr Stig-Arne Berglund, (1998), Val av livsstil, diss., Umeå Univ.: Inst. för soc. arb., s.
37.
135 Jfr. Anders Löfgren, diss. (1990), Att flytta hemifrån, Lund: Lund Univ. Press. s.77.
132
133

47

Kapitel 2

fentligt och privat. Livet delades upp tidsmässigt, socialt och rumsligt.
Denna förändring då individen blev just en från kollektivet urskiljbar
individ skedde successivt och Johan Asplund menar att svensken har
haft särskilt svårt att lämna det kollektiva.136 Möjligen var ”Folkhemmet”
den svenska modellen för en relation mellan samhället och individerna.
Idag sker en ’åtskillnad’ som innebär en individualisering.137 Relationen mellan individ och samhälle förändras åter då välfärdsstaten Sverige
förändras. Samtidigt med denna individualisering sker en förändring i
samhället och världen runt oss vilken beskrivs i termer av modernisering.138
Moderniseringen skapar möjligheter men innebär också svårigheter
och osäkerheter. Ulrich Beck menar att det senmoderna139 samhället skapar risker i samband med alla ställningstaganden och beslut.140 Samtidigt som detta senmoderna samhälle skänker frihet och möjligheter för
individen ställer det också en rad krav på dagens ungdomar om ständig
förändring och lärande, menar Alberto Melucci.141 Samtidigt som dessa
krav ställs på ungdomar begränsas samhällets trygghetssystem. I välfärdsbokslutet över 1990-talet slog man fast att ungdomar var en av de
samhällsgrupper vars levnadsförhållanden utvecklats mest negativt under 1990-talskrisen.142
Samhället, ytterst staten, har sedan folkhemmet givit oss trygghet och
organiserat skola, vård och omsorg.143 Denna välfärdsmodell kunde endast förverkligas genom en stor och väl fungerande offentlig sektor.144
Sverige har dessutom en lång tradition av en vittomfattande socialpolitik
och offensiv arbetsmarknadspolitik.145 Successivt har kommunerna i allt
Johan Asplund, (1985), Tid och rum, individ och kollektiv, Stockholm: Liber, s. 96.
Zygmunt Bauman, (2002).
138 Se exempelvis Manuel Castells, (2001), Nätverkssamhällets framväxt Band 1: Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur, Göteborg: Daidalos. Jonas Frykman & Orvar
Löfgren, (1979), Den kultiverade människan, Lund: Liber Läromedel.
139 Begreppet introducerades i Sverige av Johan Fornäs, (1988), och utgjorde en viktig
utgångspunkt för analyserna i Under rocken: musikens roll i tre unga band, Stockholm:
Symposion. Jag ansluter mig till den definitionen av det senmoderna.
140 Ulrich Beck, (1986/2000), Jfr även Anthony Giddens, (1996).
141 Alberto Melucci, (1991a), och Alberto Melucci, (1991b), ”Möjligheternas tid, tid
utan möjligheter. Ungdomars tidsperspektiv i ett föränderligt samhälle”, i Anders
Löfgren & Margareta Norell red., Att förstå ungdom: identitet och mening i en föränderlig
värld, Stockholm /Stehag: Symposion.
142 SOU 2001:79, s. 63.
143 Vissa av dagens kommunalt tillhandahållna välfärdstjänster diskuteras i kapitel 7
och 8.
144 Joachim Israel & Hans-Erik Hermansson, (1996), Det nya klassamhället, Stockholm:
Ordfront, s. 31 ff.
145 Göran Ahrne m.fl., (1996).
136
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högre utsträckning både ålagts och delvis självmant övertagit statens roll
som välfärdsgarant. Välfärdssamhällets sociala omsorger om individerna
är numer allt oftare utformade som institutionella kommunala praktiker.
I den här studien är det skolan och arbetsmarknadspolitiken, som institutionaliserade praktiker, som särskilt står i fokus.
Det är således det institutionaliserade socialisationsfältet som studeras. Öhlund beskriver detta socialisationsfält som ett komplext nätverk
av relationer mellan olika yrkesgrupper och institutioner som strider,
skapar koalitioner och samarbetar för att fostra, utbilda, vårda eller resocialisera ungdomar. 146
Interaktionen mellan individ och samhälle (ungdomarna och institutionerna med dess professionella företrädare som lärare, socialsekreterare m. fl.) påverkas också av kulturen.147

Arbetarkulturen
I boken Modärna tider talar författarna om kulturbygge.148 Med denna term
vill författarna peka på det föränderliga i individers och gruppers livsformer och tolkningar av världen.149 Frykman och Löfgren menar att kulturbygget sker då det finns ett beroende av och en motsättning mellan
grupper och klasser.150 Arbetarklassens kulturbygge kan inte studeras
för sig. 1900-talets arbetarkultur formades i både beroendet av och motståndet till den dominerande borgerliga kulturen. Arbetarklassens kulturbygge skedde i ett borgerligt samhälle där kulturens premisser skapats av borgerskapet.151
För att förstå dagens arbetarkultur, dess utryck och betydelser tar jag
avstamp i det sena 1800-talets och 1900-talets kulturbygge.
Det har i och för sig inte varit svårt att följa ”Norrköpings kulturbygge.152 Det svåra har snarast varit att dels skilja begreppet arbetarklass
från arbetarkultur dels kunna följa ”arbetarkulturbygget” fram till idag.
Studierna från 1800- och fram till mitten av 1900-talet är många, men vad
hände med arbetarkulturen (och arbetarklassen) under folkhemmet?
Detta leder fram till frågan om hur ungdomars vuxenblivande idag rela-

Ibid.
Clifford Geertz, (1973), The interpretation of cultures: selected essays, New York: Basic
Books, s. 4 ff.
148 Jonas Frykman & Orvar Löfgren red., (1985), Modärna tider: vision och vardag i folkhemmet, Malmö: Liber.
149 Ibid., s. 461.
150 Ibid., s. 466 f.
151 Ibid.
152 Jag har inte gjort något systematiskt urval av de studier jag refererar till.
146
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teras till deras kulturella tillhörighet och hur deras kulturbygge relaterar
till institutionella praktiker.
I boken Den skötsamme arbetaren beskriver Ronny Ambjörnsson hur det i
arbetarklassen i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 skapades en
skötsamhetskultur.153 Grunden till denna skötsamhetskultur fanns hos
fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer, menar Ambjörnsson. Ambjörnsson visar hur skötsamhetskulturen:
tog sig uttryck i beteenden, idéer, attityder, i sådant som vi med
ett gemensamt begrepp kallar mentalitet.154

Skötsamhetskulturen var en anpassning till industriproduktionens och
det moderna samhällets krav samt en:
spontan organisering kring vissa värden, vilka är av betydelse i
ett växande självmedvetande bland arbetarna.155

Med arbetarrörelsens politiska framgångar under 1900-talets tidiga decennier förändrades styrkepositionerna mellan lönearbetare och arbetsgivare. Arbetarrörelsen fick allt mer inflytande och därmed makt på arbetsmarknaden. Trots arbetarrörelsens framflyttade positioner bevarades
arbetarkulturen skild från en mer borgerlig kultur.
I 1930-talets Folkhem anklagades arbetarfamiljerna för kulturkonservatism.156 Arbetarna höll t.ex. i sitt boende kvar vid köket som rum för
vardagliga sysslor och vägrade acceptera att finrummet skulle benämnas
och användas som vardagsrum.157
Även om den moderna arbetaren välkomnades in i Folkhemmet och
tillsammans med borgarklassen tog avstånd från dåtidens underklass av
luffare, tattare och trasproletärer så upphörde inte klassgränserna i mellankrigstidens och Folkhemmets Sverige.
Sten O Karlsson påvisar att industriarbetets historia efter 1940 och
fram till 1965 i stort sett är ett outforskat fält och menar att då arbete, i
synnerhet industriarbete, i framtiden förefaller kunna bli en bristvara
kan arbetets historia komma att ersättas av arbetslöshetens historia.158
Ronny Ambjörnsson, (1988), Den skötsamme arbetaren, Stockholm: Carlssons,
Ronny Ambjörnsson, (1988), s. 9.
155 Ibid., s. 19.
156 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, red., (1985), s. 125 ff.
157 Jag påminner mig plötsligt hur min mormor talade om finrum medan min familj
successivt flyttade in vardagen i just vardagsrummet. Min egen arbetarbakgrund gör
sig påmind!
158 Sten O. Karlsson, (1998), När industriarbetaren blev historia: studier i svensk arbetarhistoria 1965-1995, Lund: Studentlitteratur, s. 262 ff. Se även Gunnar Sillén, (1977), Stiga vi
153
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Denna slutsats kan även relateras till tankegången om det senmoderna
samhället där lönearbete inte är givet för alla och där identiteter och kultur knutna till arbete anses minska i betydelse.
Den förändringspotential som legat inbäddad i den tidigare
strävan efter skötsamhet, långsiktighet och delaktighet i välfärdsstaten ersattes under 1990-talets lågkonjunkturår av ett
upprätthållande försvar av vunna positioner samt ett sökande
efter nya lösningar… 159

Kan denna slutsats i ett ytterligare led relateras till ungdomar idag? Är
det så att ungdomar idag inte kommer att skriva in sig i arbetets historia
utan i arbetslöshetens historia? Är det också så att ungdomars identitetskapande inte längre relateras till arbete och deras position på arbetsmarknaden? Hur ser dagens kultur och kulturbygge ut?

Biografiska scheman, karriärer, social och kulturell reproduktion
I den här studien är det den del av vuxenblivandet som sker under gymnasiet och de närmaste åren efter gymnasiet (18 till 24 år) som studeras.
För att tydliggöra vuxenblivandet lyfts nyckelövergångar fram. I dessa
kan normer som hänför sig till vuxenblivande och vuxenliv synligöras.
Studiens syfte är också att synliggöra hur kategorier av ungdomar (i det
här fallet ungdomar med en viss bakgrund i en specifik kontext) i interaktion med andra definieras och definierar sig själva och sina möjligheter. För att tydliggöra enskilda ungdomars rörlighet från en status till en
annan används begreppet karriär.
Biografiska scheman avser tidstypiska modeller för typiska individers
typiska livsutformning, det vill säga kulturella och strukturella mönster
vilka avspeglas i människors liv.160 Schemana innehåller t.ex. föreställningar om lämpliga utbildnings- och yrkesval för vissa kategorier av individer. Biografiska scheman är element av det sociala kunskapsförråd
som rutinmässigt överförs till medlemmarna i ett samhälle. De är socialt
konstruerade och ordnar handlingssekvenser i tid som sträcker sig över
en individs hela livstid.161 Det är också viktigt att notera att biografiska
mot ljuset: om dokumentation av industri- och arbetarminnen, Stockholm: Rabén & Sjögren, och Sven Lindqvist, (1978), Gräv där du står: hur man utforskar ett jobb, Stockholm:
Brevskolan.
159 Björn Horgby, (2000), s. 432.
160 Anna-Liisa Närvänen, (1994), Temporalitet och social ordning: en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonals uppfattningar om handlingsmöjligheter i arbetet, diss., Linköpings Universitet., s. 39.
161 Ibid., s. 45 ff.
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scheman är både klass- och könsdifferentierade. Biografiska scheman
som förmedlas till en individ som socialt möjliga och sannolika livsförlopp, är betydelsefulla när det gäller den personliga identiteten. De pekar på en framtid och på vad man kan bli. Biografiska scheman som man
tilldelas och/eller tillägnar sig definierar det egna jaget både som möjligheter och omöjligheter.162
Utbildnings- och yrkesval kan även förstås utifrån begreppet habitus.163 Dels kan resultatet av ungdomarnas skilda livsvillkor synliggöras,
dels organiserar habitus det sätt på vilket individerna i en grupp eller
klass uppfattar och bedömer sina möjligheter samt utifrån denna bedömning handlar i sin sociala kontext. Livsstil är habitus omsatt i praktiken. Habitus kan ses som ”en känsla för spelet”. Att besitta rätt habitus
ger individen position och möjlighet att spela spelet. Habitus är den totala kapitalvolymen och dess sammansättning.164 Individen kan via olika
kapital visa och utveckla sin sociala position.
Ett kapital kan vara det slag av tillgång en människa har tack vare, eller på grund av, sin sociala bakgrund (socialt kapital), tillgångar man
tillägnar sig genom utbildning och behärskandet av kulturen (kulturellt
kapital) eller symboler och attribut som man behöver känna till för att
kunna uttrycka sin tillhörighet och konkurrensförmåga (symboliskt kapital). Ekonomiska tillgångar spelar också en stor roll menar Bourdieu
(ekonomiskt kapital).
Både resonemanget om biografiska scheman och habitus handlar om
reproduktion av klass och klassintressen. Social reproduktion innefattar
återskapande av sociala klasser och skikt samt vilka individer som erhåller vilken position. Den kulturella reproduktionen fokuserar det kulturella kapitalets betydelse i återskapande av den samhälleliga ordningen.
Poängen med att särskilja social och kulturell reproduktion, skriver Ingrid Jönsson m.fl. är möjligheten att visa den kulturella reproduktionens
roll i den sociala reproduktionen av klasser och individers positioner. 165
Vilket spel förväntas (socialiseras till) ungdomarna i den här studien
av olika aktörer att spela? Har de ”rätt” kapital att spela spelet?

Ibid., s.51.
Jan Carle, (1998), ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” i Per Månson, red., Moderna samhällsteorier. Stockholm: Rabén Prisma.
164 Pierre Bourdieu, (1993), Kultursociologiska texter, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag. Symposion.
165 Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Göran Arnman & Mikael Palme, (1993), Skola –
fritid – framtid: en studie av ungdomars kulturmönster och livschanser, Lund: Studentlitteratur, s. 24.
162
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Studiens metodologiska ansats och empiri
Under fem år (1998-2002) har jag via observationer och återkommande intervjuer följt fem ungdomars liv. Jag har också kompletterat studiens
empiri med en fallstudie.
Empirin har hela tiden varit det centrala men jag har parallellt sökt
tidigare studier och teoretiska resonemang för att ge studien en teoretisk
referensram. Detta tillvägagångssätt kan beskrivas som en strävan mot
en samtidsorienterad kritisk kulturforskning.166 I studien har i första
hand kvalitativa sociologiska forskningsmetoder använts.167 Mångfald i
empirisk data, vilket jag eftersträvat, kan ge fruktbar fördjupning i beskrivning av ungdomars identitetsskapande i dagens samhälle och problematisering av deras villkor i samhället. Inom svensk ungdomskulturforskning diskuterades redan 1990 frågor runt den kvalitativa ungdomsforskningen och behovet av förnyelse av metoder.168
Studien inleddes med en etnografisk ansats169 våren 1998. Jag har sedan arbetat på flera olika sätt och parallellt med olika datainsamlingsmetoder vilket genererat ett stort och innehållsrikt empiriskt material. Metodvalet kan närmast beskrivas som triangulering där fältarbete med observation, olika former av intervjuer och analys av dokument kombine-

Thomas Johansson, Ove Sernhede & Mats Trondman, (1999), s. 27 ff.
Norman Denzin & Yvonna Lincoln, ed., (1994), Handbook of Qualitative Research.
Thousand Oaks, Calif.: Sage. Pertti Alasuutari, (1995), Researching Culture. Qualitative
Method and Cultural Studies. London: Sage.
168 Sabina Cwejman, (1990), ”Kvalitativa metoder” i Johan Fornäs, Ulf Boëthius och
Sabina Cwejman, Metodfrågor inom ungdomskulturforskningen: FUS-rapport, Stockholm/ Stehag. s. 59.
169 William Foote White, (1984), Learning from the Field. Newbury Park: Sage Publications. Se även Billy Ehn & Orvar Löfgren, (1996), Vardagslivets etnologi, Stockholm:
Natur och Kultur., Lars Kaijser & Magnus Öhlander, red., (1999) och Michael H.
Agar, (1980), The Proffessional Stranger. An Informal Introduction to Etnography, San Diego: Academic Press inc.
166
167

53

Kapitel 3

rats.170 Jag har också använt bilder som datainsamlingsmetod. Jag bad
ungdomarna fotografera sin ”vardag” och teckna ”kulturstaden Norrköping” respektive ”deras stad”. Livs och Noras teckningar återfinns i kapitel fem.
Studien i sin helhet handlar om ungdomar mellan 18-24 år. Studiens
kärna har dock utgjorts av intervjuerna med Liv, Nora, Sofi, Mats och
Anders. De hör till den första ”kull” som lämnade det ”nya” treåriga
gymnasiet.171 Jag hade från början tänkt på utbildning, arbete och vardagsliv som teman för min studie. Temat vardagsliv kom slutligen att
kallas det egna livet och handla om utvalda aspekter av vardagslivet vilka, utifrån empirin framstått som betydelsefulla för vuxenblivandet.
Analysen av ungdomarnas vuxenblivande omfattar alltså inte alla livets
dimensioner. Att jag inte kunde skydda ungdomarnas anonymitet helt
och hållet är ett av skälen att avgränsa materialet.
De inledande intervjuerna under fältfasen 1998 utgjorde bakgrundsintervjuer i vilka de tre tänkta tematikerna framträdde tydligt.
Föreliggande avhandling bygger på mina fältanteckningar, ett femtiotal intervjuer, 1 – 3 timmar långa, med Liv, Nora, Sofi, Anders och
Mats. I materialet ingår också telefonsamtal, brev och e-postväxling mellan mig och ungdomarna liksom foton och teckningar. Vidare ingår två
timslånga intervjuer med skolpersonal.
Från fallstudien används i denna text tre intervjuer (indirekt) med företrädare från kommunen och Arbetsförmedlingen, (30 minuter – 1 timma
långa) och sex fiktiva fallbeskrivningar skapade utifrån en aktstudie. Avslutningsvis analyseras offentliga dokument från Norrköpings kommun.
Materialinsamling, analys och skrivande har delvis skett parallellt och
analyserna har modifierats och utvecklats över tid.

Fältarbete på en gymnasieskola
Inför fältarbetet valde jag ut två gymnasieskolor.172 Det gymnasieprogram som denna studie bygger på valdes då det var ett yrkesinriktat
gymnasieprogram och en typ av gymnasieprogram som traditionellt

Michael Quinn Patton, (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, California: Sage. Robert Bogdan & Steven J. Taylor, (1984), Introduction to Qualitative Research
Methods, New York: Wiley. Steinar Kvale, (1997).
171 Se begreppsbilaga.
172 Ursprungligen hade föreliggande studie ett vidare syfte varför jag vårterminen
1998 genomförde två parallella fältarbeten vid två olika skolor. Under dessa fältarbeten blev dock denna studies fokus allt tydligare. Under senare delen av våren valde
jag därför att koncentrera mig på den ena skolan. Denna studie omfattar endast den
ena gymnasieskolan.
170
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väljs av arbetarklassungdomar.173 Jag sökte ”vanliga” ungdomar som
hade det vi kallar en arbetarklassbakgrund174.
I inledningen av studien gjorde jag vidare valet att studien endast
skulle omfatta ungdomar med svensk bakgrund. Denna avgränsning
gjordes av två skäl. För det första finns i studiens syfte en strävan att förstå ungdomars vardagsvillkor i ljuset av Norrköpings arbetarkulturella
prägel. Det kulturella arv jag var intresserad av väntade jag mig finna
tydligast gestaltat hos ungdomar vars föräldrar och far- och morföräldrar själva var uppväxta i denna kontext. För det andra möter ungdomar
med invandrarbakgrund speciella hinder i sitt vuxenblivande vilket
skulle ha komplicerat studien och fört den bortom dess syfte.
För att få tillträde till fältet kontaktade jag gymnasieskolans biträdande rektor som var positiv till min närvaro på skolan. Rektorn i sin tur
förankrade min närvaro hos mentorerna (klassföreståndare) för en gymnasieklass. Mentorerna berättade sedan för klassen att jag skulle komma.
Förankringen på fältet gjorde jag genom att i månadsskiftet januari februari 1998 besöka klassen och berätta om min forskningsidé. Denna
beskrev jag initialt som en studie för att ”se vad man gör på gymnasiet idag
och vad gymnasieelever har för tankar om framtiden efter gymnasiet”.
I början av februari 1998 startade sedan mitt fältarbete. Det empiriska
arbetet i en kvalitativ studie blir aldrig som man ”tänkt sig”. Fältarbeten
fortlöper sällan som lärobokens modeller och så blev även fallet med
detta fältarbete.175
Jag hade tänkt att ”hänga på klassen” och inte ta individuella kontakter förrän jag lärt känna klassen, och de mig, och därmed skapat ett förtroende. Redan första dagen på fältet fick jag ta till en ad hoc lösning.
Som jag skrev i inledningen gör elever idag individuella val, klassen
fungerade därmed inte som en klass med gemensamt schema. Jag blev
således tvungen att omdelbart ta individuella kontakter. Jag blev successivt under fältarbetet introducerad till allt fler i klassen. Konsekvensen
av detta blev både positiv och negativ. Jag lärde känna några ur klassen
ganska bra samtidigt som det var några som jag i princip aldrig träffade.
Flera hade också, av olika skäl, i princip slutat eller ville ’komma därUngdomsstyrelsen utredningar (2000), nr 18, s. 20.
Med arbetarklassbakgrund avses i denna studie ungdomar vars föräldrar arbetar
inom (eller är utbildade) yrken som traditionellt räknas till arbetarklass, t.ex. affärsbiträde, lokalvårdare, undersköterskor, barnskötare och verkstads- och byggnadsarbetare. I den s.k. socioekonomiska indelningen (SEI) återfinns tre huvudsakliga yrkeskategorier (arbetare, tjänstemän och företagare) vilka bildar klasser.
175 Om fältarbete se exempelvis: William B Shaffir. & Robert A Stebbins, ed., (1991),
Experiencing Fieldwork. An Inside View of Qualitative Research, Newbury Park: Sage
Publications.
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ifrån’ och ville av dessa skäl inte bli intervjuade. Jag respekterade att flera tackade nej.
Under denna vårtermin tillbringade jag i regel fyra dagar per vecka i
skolan.176 Jag följde med som något av en ”deltagande observatör”.177 Jag
använde mig själv som ’forskningsinstrument’. Mina egna erfarenheter,
min personlighet och min förmåga att vinna förtroende bland elever och
personal var viktig.178 Under fältarbetet strävade jag efter att föra fältanteckningar efter varje dag på fältet.179
Mitt syfte med fältarbetet var förutom att få kunskaper om ungdomars skoltid, också att möta och lära känna elever som skulle kunna vara
intresserade av att delta i studien. Fältarbetet var också en grund för att
skapa en ”gemensam” erfarenhet samt en relation till ungdomarna som
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Så småningom blev det Liv, Nora,
Sofi, Mats och Anders som jag kom att följa och prata med oftare än andra elever och därmed lära känna lite bättre och som också sedan var intresserade av att fortsätta ha kontakt med mig flera år fram i tiden. Vem
som egentligen valde vem är jag än idag osäker på. I och med skolavslutningen avslutades denna fas av mitt fältarbete.

Kvalitativa intervjuer
I den här studien har jag, då min intervjufas varat under fyra år (1998 –
2001), haft en möjlighet att tillsammans med ungdomarna skapa ett unikt
intervjumaterial.
I intervjuerna finns reflektioner över dåtid, nutid och framtid. Vid
varje intervjutillfälle har vi rört oss över dessa perioder. I intervjuerna
har jag inte sökt den slutgiltiga beskrivningen av ett förlopp utan en poäng har just varit förståelse för varje enskild beskrivning och hur dessa
förlopp format deras vuxenblivande över tid.180 Intervjuerna har skapats
och fördjupats varje gång jag haft kontakt med ungdomarna.
I intervjuerna har vi ofta återkommit till föräldrar och syskon men jag
har av integritetsskäl t.ex. gjort avgränsningen att vi aldrig pratat systematiskt om ungdomarnas barndom. Jag hade inledningsvis tänkt att
Till en början fördelades denna tid lika mellan de två gymnasieprogram jag ursprungligen valt. Under senare delen av vårterminen kom jag att tillbringa alltmer
tid på barn- och fritidsprogrammet.
177 Billy Ehn, & Orvar Löfgren, (1996), s.117 ff.
178 James A. Holstein & Jaber F. Gubrium, (1995), The active interview. London: Sage.
179 Robert M Emerson, Rachel I Fretz & Linda L Shaw, (1995), Writing Ethnographich
Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago Press.
180 Billy Ehn, (1992), ”Livet som intervjukonstruktion”, samt Jonas Frykman, (1992),
”Biografi och kulturanalys” båda i Christoffer Tigerstedt, J.P. Roos, & Anni Vilkko,
red., Självbiografi, kultur, liv, Stockholm/Stehag: B. Östlings bokförlag, Symposion.
176
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även intervjua ungdomarnas nätverk men valde bort det av flera skäl.
Dels tillkom fallstudien varför tiden blev knapp, dels flyttade Liv och
Nora hemifrån vilket förändrade deras relation till sina föräldrar. Då
Mats och Anders gjorde militärtjänsten första året var det inte aktuellt
med några ’familjeintervjuer’ och dessa blev sedan aldrig av. De data om
föräldrarnas betydelse i vuxenblivandet som återfinns i denna studie är
helt byggda på ungdomarnas berättelser.
De första intervjuerna med gymnasieungdomar genomförde jag på
gymnasieskolan våren 1998 då ungdomarna hade någon ledig stund under
skoldagen. Intervjuerna i denna fas genomfördes antingen i uppehållsrummet eller vid något tillfälle utomhus. I de allra första intervjuerna sökte jag främst lära känna ungdomarna. Jag ville veta hur och var de bodde,
vad deras föräldrar arbetade med och om de hade några syskon. Jag frågade också om ”deras tankar just idag” och deras planer och drömmar.
Jag använde bandspelare vilket inte föreföll störa ungdomarna och
för mig utgjorde den ett hjälpmedel för att jag själv skulle kunna koncentrera mig på samtalet med dem. Vid samtliga intervjuer med ungdomarna har jag sedan använt bandspelare. Dessa intervjuer fick karaktären av explorativa bakgrundsintervjuer.
Jag hade vid intervjuerna under våren kommit överens med Liv,
Nora, Sofi, Mats och Anders att vi skulle höras igen i augusti. Då vi sedan sågs igen i slutet av augusti 1998 kändes det helt naturligt att fortsätta våra samtal där de slutat innan sommaren. Fältarbetet fortsatte med
”medföljande observationer” (jag var bl.a. med vid Livs och Noras besök
vid AF) men framför allt som återkommande kvalitativa intervjuer.
Jag har alltid träffat Liv och Nora tillsammans vilket skapat ett speciellt material. Förutom informant har Liv iklätt sig rollen av aktiv observatör eller kanske ”reflektör” då jag ställt frågor till Nora, och vice versa.
Trots att de ibland hade synpunkter på den andres svar upplevde jag att
båda hela tiden gav sina egna självständiga svar. Dessa intervjuer eller
snarare gruppintervjuer har blivit särskilt innehållsrika då informantens
tankar och utsagor oftast sagts emot eller kompletterats av ”reflektören”.
Då Anders gjorde militärtjänsten var vår kontakt nästan helt bruten
under ett år. Detta medför att en av intervjuerna har fått mer tillbakablickande karaktär då Anders reflekterar över och rekonstruerar en period av sitt liv som jag inte följde medan den pågick.
Samtliga intervjuer under denna period har gjorts i offentliga eller
halvoffentliga miljöer (eller i något fall på mitt tjänsterum). Sofi träffade
jag på olika fik, Mats och Anders ofta utomhus, om vädret tillät, eller i
något rum på universitetet. Tillsammans provade Liv, Nora och jag olika
fik för att efter några försök stanna vid det som kom att bli ’vårt fik’.
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Jag har aldrig använt frågeguide utan på sin höjd haft några få noteringar med mig.181 Dessa noteringar har varit frågor eller idéer jag fått under
analysen av det föregående materialet och som jag velat återkomma till.
Varje intervju har inletts med frasen ”berätta om vad som hänt sedan vi
sågs senast”. En annan återkommande fras har varit, ”Sist berättade du
om… vad har hänt med det”? Jag har sedan låtit de ämnen som kommit
upp styra intervjun. Detta har medfört att vissa intervjuer nästan inte alls
berört utbildning, arbete eller sådant som behandlas under tematiken,
”det egna livet”.

Teckningar och foton
Trots att jag upplevde att intervjuerna gav innehållsrik data kände jag ett
behov att söka nya metoder för datainsamling. Under våren 1999 provade jag en tanke som funnits med under en tid. I samband med en intervjuomgång uppdrog jag åt ungdomarna fotografera sin ”vardag”.182 Min
tanke var dels att få ytterligare och fördjupad kunskap om deras vardag,
identitet och kultur, dels ville jag föra in något nytt under intervjuerna,
något som fick mina informanter att leda intervjun.183
Jag erbjöd ungdomarna engångskameror av enkel kvalitet.184 Instruktionen till dem var att fotografera sin vardag; miljöer, händelser eller
personer. Vid ett tillfälle hösten 1999 intervjuade jag sedan ungdomarna
med utgångspunkt från de fotografier de hade med sig till intervjun.
Med fotografier som verktyg har jag gett ungdomarna en mer aktiv roll
under intervjuerna och därmed har empirin tillförts nya aspekter av t.ex.
ungdomarnas identitetskapande.
Fotografierna finns av två skäl inte med i avhandlingen. Det ena skälet till att själva bilderna inte finns med i texten är att jag inte från början,
då jag delade ut kamerorna till informanterna, hade tänkt publicera bilderna och därmed sa jag till ungdomarna att bilderna bara skulle användas vid intervjuerna. Det andra skälet till att jag inte ville publicera bil-

Se tex. Charles L. Briggs, (1986), Learning How to Ask, New York: Cambridge University press.
182 Kerstin Johansson, (2003), ”Två tjejer, två kök. Fotografier som verktyg i kvalitativ
metod”., i Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare red., (2003), Visuella
spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys, Lund: Studentlitteratur. s 216-223
183 Video är exempelvis ett ofta använt hjälpmedel, se vidare tex. Anna Sparrman,
(2003), ”Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. Videoinspelning som visuell
forskningsmetod”, i Sparrman, Torell & Åhrén Snickare, (2003), s 202-215.
184 Mats och Sofi valde att fotografera med egna kameror och Anders nappade inte
på idén varför han aldrig fick någon kamera och inte heller fotograferade med egen
kamera.
181
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derna är att på de allra flesta bilderna fanns personer med vilket innebär
ett etiskt problem.
Förutom det identitetskapande som tydliggjordes via fotografierna och
samtalen om dem fann jag att ungdomars kulturella tillhörighet kunde
blottläggas via bilder. Under intervjuerna föreföll ungdomarna göra en
rumslig delning av staden. Anna-Liisa Närvänen skriver att man ”alltför
sällan ser kvalitativa studier där exempelvis observationsmiljöer illustreras med fotografier eller tecknade skisser på olika platser”, vilka hon menar ”skulle ge läsaren en tydligare bild av studiens rumsliga kontext”.185
För att synliggöra en sådan eventuell rumslig delning bad jag vid ett
tillfälle (2001) Nora och Liv rita Norrköping.186 Dessa teckningar förstås
som kulturella representationer (Detta material återfinns i ett senare kapitel).187 Dessa kulturella representationer använde jag sedan för att tolka
arbetarkulturen och dess betydelse på individnivå.

En fallstudie
Under intervjuerna våren 1998 stod det klart att Liv, Nora, Sofi och Mats
skulle söka kommunala ungdomspraktikplatser (KPU/KUP)188 hösten
1998. Ungdomspraktik var något som då sköttes av kommunen men i
samverkan med Arbetsförmedlingen. Nära kopplat till arbetslöshet är
socialbidrag/försörjningsstöd som också kunde bli aktuellt för ungdomarna. Kommunen och Arbetsförmedlingen samlade i januari 1999 sina
verksamheter riktade mot arbetslösa och/eller socialbidrags/försörjningsstödstagande ungdomar (19-24 år) till en kommunal enhet, Ungdomsresursen. Eftersom samtliga fem ungdomar på något sätt direkt eller indirekt berördes av eller hade kontakt med verksamheten valdes

185 Anna-Liisa Närvänen, (1999), När kvalitativa studier blir text, Lund: Studentlitteratur, s. 53. Se även Pierre Bourdieu, (1989), ”Social Space and Symbolic Power” i Sociological Theory, 1989: 7 (1) sid. 14-25. Paul Willis, (1990), Common Culture, Milton Keynes:
Open University Press. Jfr. även Jane D. Brown, Carol Reese Dykers, Jeanne Rogge
Steele och Anne Bartión White, (1994), ”Teenage Room Culture: Where Media and
Identities Intersect”, Communication Research, Vol. 6, 813-827.
186 Mats och Anders ritande blev aldrig några egentliga teckningar och Sofis teckningar kom att bli personliga mer än att handla om staden. I Livs och Noras teckningar framträder dock data som visar hur de rumsligt delar staden.
187 Ulf Hannerz, (1992), Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning;
New York: Colombia University Press, s. 3. Jfr även sociala representationer i Mohamed Chaib & Birgitta Orfali, red., (1996), Sociala representationer, Göteborg: Daidalos.
188 I denna avhandling används begreppet KPU, då det vid tiden för fallstudien var
den benämning man använde. KPU gäller för ungdomar mellan 18- 24 år. Föreliggande avhandling berör dock ungdomar mellan 19 –24 år varför jag ibland inte skriver
18-24 år. Se begreppsbilaga.
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