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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
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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.
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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
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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
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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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den för en fallstudie.189 Fallstudien inleddes våren 1999 och avslutades
sommaren 2000.
Fallstudien genomfördes även som ett uppdrag från Norrköpings
kommuns, arbetsmarknadskontor. Detta uppdrag innebar att jag fick legitimitet att vistas på enheten och intervjua personal och ungdomar.
Inom ramen för fallstudien genomförde jag observationer och informella
samtal med ungdomar, personal och tjänstemän med anknytning till
verksamheten. Vidare genomfördes ett 25-tal intervjuer med ungdomar
och personal samt en studie av akter.
Inom ramen för fallstudien studerade jag även, via akter, ett urval av
andra ungdomar vilka var aktuella vid Ungdomsresursen.190 För aktstudien gjordes ett urval av samtliga ungdomar som var aktuella vid enheten i september 1999.191 Materialet bearbetades dels statistiskt dels kvalitativt. Den kvalitativa bearbetningen resulterade i ett antal fallbeskrivningar. I föreliggande avhandling återfinns dessa endast i form av sex
korta fiktiva fallbeskrivningar. Akterna sorterades och kategoriserades
och med akterna som grund ”skapade” jag sex olika berättelser för att
beskriva ungdomars olika bakgrund och situation och därmed olika
handlingsutrymmen och sedan relatera dessa fiktiva fall till ungdomarna
i huvudstudien.
De fallbeskrivningar jag gjorde inom ramen för fallstudien ligger till
grund för kapitel sju. I de andra kapitlen refereras till detta material endast vid enstaka tillfällen som jämförelsematerial.

Norrköpingsdokument
I studien används också offentliga handlingar. Här återfinns sekundärdata, såsom historiska studier och beslutsunderlag samt aktuell lagstiftning angående exempelvis försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Jag har även använt mig av material framtaget av Norrköpings
kommun. Det är tidningen Vårt Norrköping, där jag haft tillgång till samtliga nummer från åren 1998- nr 2, 2002 (totalt 14 nummer), måldokumentet Målbild 2010192 samt rapporterna Kalla fakta193 och Välfärdsrapport.194
Enligt Sharan B. Merriam, (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s. 145 ff., är fallstudien lämplig då studieobjektets komplexitet omöjliggör kontroll över situationen och då målet snarare är att beskriva och förklara snarare än att
dra generella slutsatser Arbetet redovisades i tre mindre arbetsrapporter, Kerstin Johansson: (991029) Arbetsrapport, (000530) En mer positiv bild och (000530) Ungdomsresursens
målgrupper. Rapporterna finns i författarens ägo samt hos Norrköpings kommun.
190 Det aktmaterial jag studerade sträckte sig flera år bakåt i tiden (innan Ungdomsresursen startats) och omfattar därmed information från socialkontor.
191 Ingen av studiens fem huvudungdomar finns med i detta material.
192 www.norrkoping.se
189
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Jag har valt just dessa material därför att de är väl spridda.195 Vårt Norrköping erhåller samtliga norrköpingsbor hem i brevlådan med tre nummer /år och tidningen speglar kommunens ’offensiva utåtriktade arbete’
med tex. arbetsmarknads- och utbildningspolitik vilket är relevant för
denna studie.

Tillvägagångssätt och analys
I en kvalitativ studie kan data och analys redovisas på en mängd olika
sätt. Forskaren kan lämna forskningsprocessen utanför presentationen
av data och väljer då att sammanfläta analys, tolkning och dataredovisning.196 I det andra extrema fallet får läsaren först ta del av en mer omfattande empirisk redovisning i vilken de intervjuade själva genom forskarens datasammanfattning ges större utrymme att förmedla sina erfarenheter och upplevelser och först därefter påbörjas en mer syntetiserande
analys och tolkning.197
Jag har försökt att hitta en medelväg där läsaren både lär känna data
(i första hand intervjupersonerna) samtidigt som jag erbjuder läsaren
möjliga sätt att tolka och förstå empirin.
Då jag har arbetat på flera olika sätt och parallellt med olika datainsamlingsmetoder har empirin blivit ”spretig” vilket utgjort ett av studiens problem. Det har varit svårt att välja bort empiri och det har varit
svårt att på ett stringent och pedagogiskt sätt gestalta materialet. Jag har
strävat efter att ”upptäcka” och vara ”explorativ” avseende metod och
analys, en ansats som ligger nära ”Grounded Theory”.198 Dock kan forskningsprocess och analys i denna studie inte sägas vara en strikt tillämp-

Norrköpings kommun, (2000), Kalla fakta: välfärdsutvecklingen under 1990-talet.
Berit Sundgren Grinups, (2001), Välfärd i Norrköping, Norrköpings kommun.
195 Rapporten Kalla fakta är inte lika spridd som de övriga.
196 Erving Goffmans klassiska studie Jaget och maskerna, (1988/1991), Stockholm: Prisma, kan ses som ett extremt exempel på detta tillvägagångssätt. Goffman använder
empirisk data endast som exempel i syfte att förtydliga och verifiera tolkningar, analytiska konstruktioner och begrepp. Läsaren får aldrig någon direkt kontakt med det
empiriska materialet utan bara med exempel hämtade ur för läsaren okänd empiri.
197 Ett sådant klassiskt exempel är Paul Willis, (1981), Fostran till lönearbete, Göteborg:
Röda bokförlaget.
198 Barney Glaser & Anselm Strauss, (1967), The Discovery of Grounded Theory, Chicago:
Aldine. Se även Anselm Strauss & Juliet Corbin, (1998), Basics of Qualitative Research:
Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks, Calif.: Sage,
samt Jan Hartman, (2001), Grundad teori, Lund: Studentlitteratur.
193
194
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ning av Grounded Theory traditionen utan snarare en tillämpning i dess
”anda”199 där jag delvis följt ”upptäcktens väg”200.
Förutom inspirationen av Grounded Theory har kulturanalys, så som
Billy Ehn och Orvar Löfgren beskrivit den utgjort grund för analysen.201
Jag har utgått från tre teman (nyckelövergångarna): utbildning, arbete
och det egna livet. Jag har sedan sökt mig vidare i materialet, ”ställt frågor till det”, jämfört det med andra studier och egen erfarenhet, sökt
mönster och olikheter.202
Analysen av den omfattande empirin har skett parallellt med datainsamling och i växelspel mellan empiri och teori.203
Jag har i princip valt samma ”analytiska tillvägagångssätt” för studiens alla typer av data (observationsanteckningar, intervjuer och dokumentanalys). Som en del av analysarbetet har jag fokuserat på ungdomarnas beskrivningar av strategier, handlingsutrymme och interaktioner. Mönster och kategorier har vuxit fram efter upprepade genomläsningar och sorteringar av data.
Analysarbetet har successivt givit begrepp och teoretisk förståelse
vilket jag vävt in i kapitlen fyra, fem, sex och sju vilka sammanfogas i
kapitlen åtta och nio.

Etik
Jag har på gott och ont spelat en stor roll under intervjuerna. Bakom min
avhandlingsidé finns min personliga erfarenhet. Jag har bl. a. arbetat
som socialarbetare och som utredare på FoU-enhet vilket framgår såväl i
intervjuerna som i avhandlingstexten. Mitt sociala engagemang är en
styrka men inverkar ibland också på ett mindre bra sätt då jag kan bli
både normativ och styrande.
Även om man lyckas klargöra forskarrollen både för sig själv och för
andra så styr man på olika sätt alltid det material man får. Att berätta
och lyssna, att transkribera och analysera – allt detta är en tolkande verk-

Bengt Starrin, (1996), ”Grounded Theory: en modell för kvalitativ analys”, i PerGunnar Svensson & Bengt Starrin, red., Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund:
Studentlitteratur, s. 103 ff.
200 Bengt Starrin m. fl., (1991), Från upptäckt till presentation, Lund: Studentlitteratur,
s. 17 ff,
201 Billy Ehn & Orvar Löfgren, (1982/1994), Kulturanalys: ett etnologiskt perspektiv,
Malmö: Gleerup.
202 Ibid., s. 95 ff.
203 Barney Glaser & Anselm Strauss, (1967). Se även Anselm Strauss, & Juliet Corbin,
(1998), samt Jan Hartman (2001).
199
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samhet, skriver Catherine K. Riessman.204 Jag har strävat efter att konkret
redogöra för hur jag gått till väga för att bjuda in läsaren ”att delta i tolkningsprocessen”205 och skapa en egen förståelse för min data.
Som forskare är det lätt att tilldelas andra roller än den man själv
önskar. Under fältarbetet i gymnasieskolan var det ibland problematiskt
med min relation till lärare. Min upplevelse var att de gärna diskuterade
enskilda elever med mig. Jag fick tydligt markera min roll och valde t.ex.
att i princip aldrig gå in i lärarrummet och att inte bli informerad på annat sätt än på det sätt eleverna blev informerade.
Arbetet har sökt följa etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.206 Våren 1998 gav mig ungdomarna s.k. informerat
samtycke att vara med i studien.207
Under arbetet har jag brottats med att få så mycket information om
ungdomarnas vardag som möjligt men samtidigt inte komma för nära.
Att känna empati och att den är ömsesidig är en förutsättning för den
här typen av studie. Samtidigt har jag försökt att hålla viss distans. Jag
har aldrig bett att få komma hem till ungdomarna, och har inte heller
blivit inbjuden. Denna distansering har inte minskat empatin utan resulterat i en avgränsad men samtidigt ärlig relation.208
Norrköping, och de platser i staden som nämns, är en högst verklig
stad med verkliga platser. Intervjustudiens anonymitetsproblem har lösts
genom att namn fingerats. Jag har valt att tala om att ungdomarna i huvudstudien gått det yrkesinriktade Barn- och fritidsprogrammet vilket
gör att det inte är helt omöjligt att spåra studiens ungdomar. Detta har
jag talat med ungdomarna om och de har inte sett något problem i det.
Det finns alltid ett integritetsproblem i denna typ av studier. Då jag under både lång tid och via intervjuer lärt känna de unga i studiens fokus
och delar av deras nätverk har jag också fått inblick i en del av deras
problem och svårigheter. Likaså har jag, via ungdomarna, lärt känna familjerna. I de fall där jag som vuxen haft synpunkter på ungdomarnas
Catherine K. Reissman, (1997), ”Berätta, transkribera, analysera”, i Lars-Christer
Hydén & Margareta Hydén, red., Att studera berättelser: samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv, Stockholm: Liber. s. 56.
205 Ibid., s. 59.
206 Dessa etiska principer antogs av Humanistisk- Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet i mars 1990 och revideras i april 1999. http://www.hsfr.se/Humsam/etikregelr.html
207 Bente Gullveig, & Örjar Öyen, (1997), Etik och praktik i forskarens vardag, Lund: Studentlitteratur, s. 93. (Samtliga ungdomar var fyllda 18 år då vi träffades.)
208 Jag anser tex. att det är etiskt tveksamt att som forskare låta sig vävas in i vänskapsrelationer av den typ som beskrivs i en del bidrag i antologin Samhällsvetenskap
& vardagserfarenhet. Teori, praktik, etik, Bengt-Erik Eriksson & Elisabet Näsman, red.,
(1994), Stockholm: Liber utbildning.
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liv eller kommit med ”goda råd” har jag varit tydlig gentemot ungdomarna angående min roll (och även deras).
Vid ett tillfälle i början kom diskussionen upp om huruvida jag för
deras berättelser vidare till myndigheter. Jag berättade då att jag som
forskare inte för någon information vidare. Därefter har det inte varit
några problem. Jag berättade dock också att jag som vuxen och med min
erfarenhet från socialtjänsten dels inte kunde lova att avhålla mig från
”goda råd” dels faktiskt också brydde mig om ungdomarna. Vid några
tillfällen under intervjuerna har vi därför stängt av bandspelaren och
diskuterat andra saker än det som denna studie handlar om.
Då manuset var skrivet visade jag vissa avsnitt och lät ungdomarna
avgöra om jag gått för långt då jag t ex. beskrivit deras hemförhållanden.209 Jag har dock inte låtit dem läsa manuset i sin helhet. I samtliga
fall har ungdomarna tyckt att det som jag beskrivit har stämt med deras
beskrivningar och sagt att det är ok att ha med det.
Jag har nu lagt en begreppslig, teoretisk och metodologisk grund som
förhoppningsvis underlättar kommande läsning och bidrar till förståelsen. I kapitel fyra, fem och sex skall vi nu möta det tematiserade empiriska intervjumaterialet i form av de tre nyckelövergångarna.
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Med undantag av Anders som jag inte träffat efter att manuset färdigställts.
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Utbildning
Liv, Nora, Sofi, Anders och Mats har gått samma gymnasieprogram och
de har liknande social bakgrund avseende sina föräldrars utbildning och
yrkestillhörighet. Denna kunskap är emellertid inte tillräcklig för att förstå deras val och beslut under sina utbildningskarriärer. För detta behövs
kunskap om vars och ens vuxenblivande och erfarenheter.
Ungdomarnas vuxenblivande med dess processer och vändpunkter
beskrivs i kapitlen fyra, fem och sex via de tre nyckelövergångarna; utbildning, arbete och det egna livet. I någon mån är kapitlen kronologiska
men i första hand byggs de upp runt teman, vilka även utgör de rubriker
jag valt.
I föreliggande kapitel skall vi följa ungdomarnas utbildningskarriärer.
Utbildning är en nyckelövergång i ungdomars vuxenblivande idag. I det
närmaste alla ungdomar påbörjar ett gymnasieprogram efter högstadiet.210 En eftergymnasial utbildning på högskolenivå framställs av stat och
kommun och dess företrädare och den uppfattas av ungdomar och deras
föräldrar som i det närmaste en förutsättning för ett ”bra arbete”.
Det första förloppet som tas upp i detta kapitel handlar om övergången från högstadium till gymnasium. Här diskuteras bl.a. val av gymnasieprogram. Det andra handlar om att lämna gymnasiet för fortsatta studier eller för arbetslivet. Här lyfts särskilt betygen, behörigheten till högskolestudier och Komvux fram. Jag diskuterar sedan val och möjligheter
till högre utbildning. Kapitlet avslutas med en diskussion under rubriken; problematiserad, sorterad, bestämd.

Av ett urval ungdomar födda 1978 började 94 procent gymnasiet direkt efter
grundskolan, 4 procent vid ett senare tillfälle och resterande 2 procent hade inte påbörjat gymnasiestudier våren 1999. Ungdomsstyrelsen utredningar 18, (2000), s. 17.
210
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Från högstadiet genom gymnasiet med utstakad
framtida karriärbana
Valet av gymnasieutbildning har betydelse för en individs framtida karriär.211 Val av gymnasieprogram leder till olika möjligheter att utbilda sig
vidare och till olika framtida yrkesidentiteter. Valet avgränsar därmed
möjliga framtida identiteter och individens självbild.
Liv, Nora, Sofi, Anders och Mats valde Barn- och fritidsprogrammet –
ett yrkesinriktat gymnasieprogram.212 De gjorde klasstypiska gymnasieval.213 Liv, Nora och Sofi gjorde för kvinnor typiska val av gymnasieprogram medan Mats och Anders gjorde atypiska manliga gymnasieval.214
Anders berättade att han efter högstadiet, för att få gymnasiebehörighet,
läste ett år på det Individuella programmet215 innan han började på Barnoch fritidsprogrammet.
K
A
K
A

K
A
K
A
K
A

Sökte du aldrig till gymnasiet eller hoppade du av ?
Jag sökte men ... det väldigt hög intagningspoäng till
Barn- och fritid.
Det var dit du ville redan då, in på Barn- och fritid?
Jag sökte till fordon också och där kom jag in hur lätt som
helst, men ville inte gå en linje som man inte vill jobba
inom i framtiden, därför så skippade jag det och så gick
jag Skola och arbetsliv [det Individuella programmet] ett
år för att kunna läsa upp betyget ....
Du visste redan när du började på Skola och arbetsliv att
du skulle läsa upp betyget liksom? (A: Ja) Men läste du
heltid där eller hade du nån praktik?
Jag hade ju praktik tre dar i veckan.
Och så läste du två?
Det var då jag började praktisera på fritidsgård.
Jaha. Hur lyckades du ordna den praktikplatsen?
Jag gick ner [till fritidsgården] och pratade med dom och
frågade om jag kunde komma och praktisera ett tag ... ett
halvår från början. Sen när det halvåret var klart så pratade jag lite med dom om jag kunde gå hela året. (980602)

211 Se tex. Ungdomsstyrelsens utredningar, nr. 18, (2000), och Norrköpings kommun,
(2000), Kalla fakta, s. 27.
212 Se begreppsbilaga.
213 Ungdomsstyrelsen utredningar, nr. 18, (2000), s. 50.
214 Skolverket, (2002), Rapport 223, Efter skolan, Stockholm: Fritzes, eller www. skolverket.se.
215 Se begreppsbilaga.
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Anders betyg från högstadiet innebar att han inte kom in på det gymnasieprogram han helst ville. Han kom in på Fordonsprogrammet men
valde att inte satsa på det då han önskade en annan karriär. Då Anders
var aktiv inom föreningar hade han en självbild som innebar att han
ändå såg Barn- och fritidsprogrammet som ett (del)mål och att det kunde
leda vidare till en möjlig framtida karriär. Han sökte sig till det Individuella programmet för att läsa upp betygen. Anders beskrev att han inte
heller där ansträngde sig.
A

K
A

Jag fick ju gå Skola och arbetsliv [det Individuella programmet] tack vare att jag betedde mig som jag gjorde
när jag gick i högstadiet. Jag hade dåliga betyg som bara
den när jag gick ut va. På Skola arbetsliv började jag inte
skärpa mig där heller utan det tog ett tag tills när jag gick
på Barn och fritid innan jag insåg att -nu vet jag vad jag
vill jobba med, -nu måste jag satsa på det lite grann.
Hur kom det sig att du kunde ta dig från Skola och arbetsliv in på ett vanligt gymnasieprogram då, när du inte
skärpte dig på Skola och arbetsliv heller säger du?
Nej, jag gjorde väl det jag skulle göra så att säga men
mycket mer var det inte. Det var ju att praktiken fick jag
ju toppbetyg ifrån. (K: ja) Jag var inte frånvarande en
enda dag tror jag. Under hela det läsåret jag var på fritidsgården hade jag en försenad ankomst när jag försov
mig en gång och det höjde ju betyget att man hade gjort
en sån praktik plus att man höjde ju betyget av att bara
gå på Skola arbetsliv. (000630)

Anders kom in på ett utbildningsprogram till ett traditionellt manligt
yrke, men valde bort för att istället på sikt gå Barn- och fritidsprogrammet. Han såg arbetet med barn som viktigt för samhället och framtiden.
Anders ansåg att det var viktigt att de som har det arbetet har valt det
som ett positivt val –inte som det enda möjliga.
Anders beskrev att han å ena sidan läste ett individuellt program och
sökte praktikplats direkt efter högstadiet, vilket framstod som mycket
målmedvetet. Å andra sidan beskrev han, att han inte satsade särskilt
mycket på det Individuella programmet trots detta. Anders bild av sitt
eget handlande var att han inte gjorde så mycket, men flera av hans val
och handlingar framstod för mig som både aktiva och målmedvetna.
Anders beskrev ett förlopp där han successivt upptäckte vad han ville
arbeta med i sin framtida yrkeskarriär, stegvis fick sina planer bekräftade och han såg att han dessutom hade möjlighet att realisera denna kar-
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riär. Vändpunkten var att besluta att söka Barn- och fritidsprogrammet
och påbörja det när han väl kom in.
Han tycktes se sitt tidigare beteende i skolan (ganska strulig) som
temporärt, något han kunde ändra genom handling. Praktiken som han
gjorde på det Individuella programmet fick betydelse för Anders självbild och var en bekräftelse på en möjlig framtida karriär.
A

Jag höjde ju upp mej tillräckligt för att komma in på Barn
och fritid. Då när vi gick in, då var det ju ändå hyfsat
högt om man jämför med vad det blev. För det märkte
man ju vad det var för folk som kom in [på programmet]
åren efter mig. Det var ju de som inte kom in nån annanstans, de kom in på Barn och fritid. Och de ska ta hand
om våra barn som är framtiden. Det är ju hur skruvat
som helst egentligen. (000630)

Han tog inte avstånd från betygen som urvalskriterier utan tillskrev
höga betyg betydelse. Därigenom tog han indirekt avstånd från sitt eget
tidigare skolbeteende. Dessutom tyckte han att det var fel att andra skulle komma in med låga betyg. Anders underströk detta resonemang med
att ”barn är framtiden” och menade att de därmed var viktiga.
Anders beskrev de val han gjort helt i termer av sitt individuella förhållningssätt (att orka och att skärpa sig) och sitt handlande (att läsa upp
betygen). För Anders var drivkraften i detta att han i sin reflektion över
framtiden såg en yrkesidentitet som fritidsledare som både positiv och
möjlig och därmed det program som kunde bidra till att den yrkesidentiteten kunde realiseras som önskvärt. Han såg detta som en fråga om individuell prestation och individuella val som betygssystemet möjliggör
men som han var ansvarig för.
Anders hade kunskap om hur möjlighetsstrukturen i skolsystemet var
uppbyggd och vilka normer och regler som gällde. Att de val han gjorde
och att hans handlande skedde i samspel med andra där även andras
egenskaper och handlande hade betydelse, ingick inte i hans sätt att
framställa skeendet. De andra (lärare) som värderat (betygssatt) honom
syntes inte i hans berättelse och inte heller signifikanta andra i hans liv.
Den positiva värdering han fått från praktikplatsen framstod också helt
som en följd av hans eget agerande.
Mats valde gymnasieprogram av andra skäl än Anders. Mats beskrev
valet av Barn- och fritidsprogrammet som enkelt, såsom det framstod i
årskurs nio. Det som Mats då fastnade för var att utbildningen var praktisk, istället för teoretisk.

68

Utbildning
K
M

Varför har du valt Barn- och fritidsprogrammet?
Ja du, säg det! I nian lät det jävligt bra. Då lät det som att
det var värsta kanonutbildningen för mig, man får göra
mycket praktiskt.... Men nu när man tänker efter så skulle jag inte gått Barn- och fritidsprogrammet jag skulle
gått Samhäll. (980519

Mats ångrade sitt val under sista terminen på gymnasiet, eftersom programmet inte gav honom de framtida möjligheter som han då önskade.
Han ville läsa vidare och menade därför att Samhällsprogrammet hade
passat honom mycket bättre.
K
M

Jag hör på dig att du verkar liksom nästan lite sur att du
har gått Barn och fritidsprogrammet? (M: Ja, jo) Varför är
det så?
Nää, jag ... man får inte rätt kunskaper liksom. Jag måste
läsa till B- och C-kurser, jag måste läsa till liksom massvis
med kurser för att kunna komma in på högskola och det
måste jag ju eftersom jag ska läsa vidare alltså, och då så
måste jag ju läsa till och då kanske. Om jag gått samhäll i
stället kunde jag ju valt till såna kurser som jag ville läsa.
Nu måste jag läsa till såna kurser, inte så jätteroligt men
jag måste. Det skulle jag vilja ha fått mer information om
i nian. Så det skulle varit rätt bra om gymnasieelever går
ut och pratar med nior som ska välja till gymnasieskolan
... för att redan i nian så måste man tänka på vad man vill
bli sen i framtiden. (980519)

Mats var besviken på sitt gymnasieval eftersom det begränsade hans möjligheter till högre studier. Han fick inte rätt kunskaper för det mål han
hade. Han behövde själv vara aktiv och ta reda på vilka kurser han borde
läsa. Han upplevde att han måste läsa en del kurser på programmet, vilket
han inte tyckte var ”så jätteroligt”. Om han hade valt t.ex. Samhällsprogrammet skulle han läst flera, för särskild behörighet216, viktiga kurser i
själva programmet och därmed haft utrymme att välja kurser han också
velat läsa. I stället blev han tvungen att välja, som tillval, de kurser som
kunde ge honom särskild behörighet till högskoleprogram.217
Mats hade velat få mer information om konsekvenserna av olika
gymnasieval i årskurs nio. Han tyckte att det var skolans ansvar att informera ungdomar om de olika gymnasieprogrammen och vilka konsekvenser olika val kunde få. Det var helt klart i Mats beskrivning att han
216
217

Se begreppsbilaga.
Se begreppsbilaga.
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redan under gymnasiet bestämt sig för en framtida karriär som krävde
högskoleutbildning. Mats beskrev sina val av kurser som målmedvetna
val pekande mot en framtida karriär.
M

Jag fick ju läsa in kurser medan de andra läste ja, lite
plojkurser kanske, jag menar skoj och stimkurser. Så läste
jag in matten och naturkunskapen och engelska och psykologi och lite såna där ämnen. De tyckte väl att jag var
dum i huvudet för att, ja fan, det är ju tråkiga ämnen. Ja,
jo men vänta sen får ni se vad som händer sen, ja, efter
gymnasiet, För att jag menar, jag läste matte C och jag
menar det har ju öppnat portar. Hälften av de här kurserna eller programmen som jag sökte nu till hösten hade
jag inte kunnat sökt om jag inte hade läst matte C, då så
det, ja, det är jag glad över att jag läste den kursen.
(000114)

Mats handlade på ett annat sätt än sina kompisar –vilka betraktade honom som ”dum i huvudet”. Mats, i sin tur, uttryckte sig nedsättande om
värdet av klasskamraternas val och tog avstånd från deras åsikt om hans
val. Mats beskrev hur han skapade en annan karriärmöjlighet än de andra i hans omgivning och hur han gjorde det i motsättning till dem.
Mats påverkade sina egna möjligheter och han lämnade gymnasiet
med legitima möjligheter (särskild behörighet till vissa högskoleprogram) till en utbildningskarriär på högskolenivå. I Mats självbild fanns
en möjlighet till nya framtida identiteter (utbildnings- och yrkeskarriär)
och hans identitetsskapande accepterades av hans signifikanta andra
(föräldrarna). Under gymnasietiden diskuterade han sina valmöjligheter
med sina föräldrar.
K

M

Mm. Dom här valen ... alltså, för du verkar väldigt medveten om vad du vill, eller du har liksom alternativ, men
har ni diskuterat det nånting hemma, med dina föräldrar
eller är det mest du som har...
Njaa, visst har vi diskuterat hemma vad jag vill bli och
vad jag ska satsa på och så men det är ju ... det är ju liksom inte dom som har sagt; det här vill vi att du ska bli,
utan det är ju jag, -Det här vill jag bli och det här ska jag
satsa på, det här vill jag uppnå så liksom ... Sen tycker
dom att det är bra att jag satsar på det. (980515)

Mats beskrev hur de pratat om högre studier hemma. Men då Mats föräldrar inte hade någon erfarenhet av högre studier själva blev diskussionerna
begränsade, upplevde Mats. Mats pappa hade mer förtrogenhet med be70
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tydelsen av ett bra arbete och god ekonomi än av studier. Därmed var det
dessa värden han förmedlade till Mats. Mats beskrev att hans pappa ansåg
det vara viktigt med ett bra arbete. Han var skeptiskt inför att Mats tog
studielån och fick skulder men han respekterade sonens beslut.
I detta resonemang finns en arbetarklasskoppling där lån för att finansiera studier och högre studier i sig ses som en risk och medför en
långsiktighet som traditionellt ligger utanför arbetarklassens normer,
värderingar och tidsperspektiv.218 Även om Mats föräldrar inte kunde
råda honom angående hans val av framtida utbildningskarriär och därmed yrkeskarriär upplevde Mats att hans val respekterades av föräldrarna. De signifikanta andras förhållningssätt medförde att hans val att
påbörja en karriär som kunde leda till ett klassbrott accepterades och han
stärktes i sitt identitetsskapande.219
Sofi, Nora och Liv valde gymnasieprogram utifrån sina självbilder i
relation till de krav som ställdes på de olika gymnasieprogrammen men
också utifrån ett intresse för att jobba med barn. Detta kan tolkas som ett
uttryck av samhällets genusordning.220 Nora hade då en tydlig bild av att
det var vad hon ville medan Liv beskrev att hon i årskurs nio inte hade
något mål, d.v.s. inte någon bild av en framtida karriär, att inrikta sig
mot och göra sina val utifrån.
L
K
N
L
K
L

Men jag visste inte alls vad jag ville bli eller nånting heller och det vet jag fortfarande inte. Så jag trodde att Barnoch fritid skulle bli rätt, men det vet jag inte.
Du då Nora, som pratar om att du vill bli sjuksköterska?
(N: Mm) Visste du inte det då?
Jag kom ju in på Omvårdnad (K: Mm) men jag ville jobba
med barn då, så att det var ju det i nian. Men om jag kanske hade vetat idag så kanske jag hade gått Omvårdnad.
Och då hade jag velat gå estetisk egentligen ... fast
det hade ju varit ännu värre egentligen för då är det ju
ännu svårare att komma vidare sen...
Ja, men varför gjorde du inte det för, varför blev det så?
Nä, ... för att jag var ... när jag slutade nian då var jag så
osäker, då visste jag inte vad jag skulle välja, då ... då
hade jag ju Barn- och fritid eller estetisk och då tog jag
Barn- och fritid och det vet jag inte riktigt varför ... det
bara blev så ... (K: Mm) och det var för att jag inte orkade
plugga heller för jag var så trött på att plugga (No: det

Paul Willis, (1981), s. 9.
Mats Trondman, (1994).
220 Hedvig Ekerwald, (2002), Varje mor är en dotter: om kvinnors ungdomstid under 1900talet, Eslöv: B. Östlings bokförlag, Symposion, s. 61.
218
219
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var likadant för mig) egentligen ville jag väl, eller jag
skulle väl egentligen ha gått, typ, Samhäll eller nånting
men jag orkade inte. (981102)

De motiverade sina gymnasieval med brist på ork och att de valde något
de skulle klara av utifrån sina förmågor till flit snarare än begåvning. Uttalanden som ”brist på ork” och ”något jag kan klara av” var en beskrivning som uttryckte en självbild där deras bristande tro på sin förmåga
var tydlig. De såg detta helt som en individuell fråga –deras förmåga i
relation till kraven –snarare än att utbildningens resultat också kunde
påverkas av lärare och deras kompetens, pedagogiska metoder eller
kamratgruppen i utbildningssituationen.
Både Liv och Nora hade kunnat göra andra val inför gymnasiet. Nora
hade kunnat välja omvårdnad, men valde Barn- och fritid då hon helst
ville arbeta med barn. Liv hade velat gå ett estetiskt gymnasieprogram
men menade att det hade varit ”ännu värre”. Hon sade att det då hade
varit ännu svårare för henne att komma vidare. Hon menade att inte något av de gymnasieutbildningar hon kunde tänka sig skulle leda fram till
högskolestudier. Hon valde ett program som åtminstone gav henne möjlighet till yrkesutbildning, eventuellt arbete och egen försörjning framför
det hon helst skulle velat läsa.
I Livs och Noras respektive uppfattning om möjliga framtida utbildnings- och yrkeskarriärer fanns, förutom deras egna självbilder, en bild
av hur (signifikanta) andra såg på dem och en bild av hur institutionella
andra bedömde dem (där ju grundskolebetyget var en värdering).
Nora hade andra preferenser, än t.ex. Mats, inför sina kursval under
gymnasiet. Mats utgick från vad som kunde vara betydelsefullt inför en
framtida karriär medan Nora valde fotografisk bild då hon tyckte det var
roligt:
K
N

Du visste att du valde ett ämne som inte skulle räcka?
Jaa, det visste jag men jag har ju valt ... jag har ju valt fotografisk bild (K: Ja) och den ligger på 100 (L: 120) 120
timmar (K: Mm) och då på dom där 120 timmarna skulle
jag både kunna ha läst matte B och (K: Mm) och engelska
B men jag valde det för att jag tyckte att ... ja, en kan ju få
göra nåt roligt än att bara sitta och läsa hela tiden.
(980505)

Nora var medveten om att de kursval hon gjorde i gymnasiet inte skulle
ge behörighet till högskoleprogram. Noras preferenser hade ett kort
tidsperspektiv. Liv hade liknande preferenser som Nora men hon hade
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också valt fotografisk bild då det för henne handlade om ett faktiskt estetiskt intresse.
Mats, som också tyckte vissa kurser han valt var tråkiga, hade ett
längre tidsperspektiv kopplat till ett mål, i motsats till Liv och Nora som
hade kort tidshorisont och inte uttalade tydliga mål.
Nora valde att läsa en kurs som handlade om barn och ungdomar
med särskilda behov och en kurs som handlade om barn och natur. Sofis
och Anders kursval liknande Noras och Livs. De kurser Sofi liksom Anders valde var valda efter intresse och att kurserna verkade kul.
Grunden för valet av program i gymnasiet utgjordes i lika hög utsträckning av den värdering (betygen) som gjorts i grundskolan som av
ungdomarnas intresse och framtidsdrömmar. Alla fem hade förmedlats
en föreställning om att utbildningen troligen inte skulle leda till något
arbete utan, som Liv uttryckte det, snarare vara ”en biljett till arbetslöshet”. Denna föreställning fanns innan de valde gymnasieprogram och de
fick den bekräftad bl.a. av lärare under gymnasiet vilka menade att det
inte fanns några arbeten för ungdomar med denna utbildning.

Avslutningen på gymnasiet – en fortsättning på och bekräftelse av
karriärbanan
Då jag intervjuade Sofi första gången (maj 1998) talade hon om ett specialarbete som hon inte riktigt kommit igång med. När jag sedan träffade
henne igen under hösten 1998 återkom vi till den sista terminen i gymnasiet och hur det gick med betygen.
K
S
K
S
K
S
K
S
K
S

Mm, och skolan klarade du av sen, du fick ordning på
arbetena och...?
Nä.
Nähä?
Jag gjorde inget specialarbete.
Det var det där om au-pair?
Nä, vad gjorde jag om? Jag skulle gjort om dödsstraff (K:
Jaha.) och sedan ändrade jag mig och skulle göra om
barnmisshandel, nä ... vad var det?
Vad hände med det då? Är du inte helt och hållet godkänd?
Nää, samlat betygsdokument fick jag ju Nähä. Vad tycker du om det då?
Specialarbetet ångrar jag djupt för det är ingenting som
man kan göra annars. Dom andra betygen kan jag ju
plugga upp på Komvux sen, så det funderar jag ju på till
hösten, att försöka söka in på och plugga upp betygen då
men, nä. Det har jag ångrat, det gör jag, men då hade jag
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K
S
K
S

så himla mycket och då visste jag att då var det en massa
andra ämnen som jag inte skulle bli godkänd i om jag
inte gjorde arbetena.
Vad betyder det att ha - att ha ett samlat betygsdokument
- du har alltså inte riktigt ett gymnasiebetyg, eller vad betyder det?
Nää, det har jag inte utan det är ett samlat betygsdokument heter det bara.
Och vad heter det annars då? Heter det ett gymnasiebetyg då eller?
Slutbetyg heter det annars. (981119)

Under gymnasiet valde Sofi att prioritera andra ämnen för att bli godkänd i dessa varför hon aldrig hann med specialarbetet, en strategi som
föreföll vettig då, men som hon ångrat efteråt. Hon sade att hon ångrade
det eftersom hon inte längre kunde göra något åt det. Även om hon
kunde komplettera sitt betyg på Komvux kan hon inte få ett slutbetyg
från gymnasiet.221
Sofi berättade redan under sista terminen att hon var stressad över
specialarbetet och att hon inte fick något stöd. Hon blev aldrig riktigt
klar med ämnesvalet och hon upplevde att lärarna egentligen inte förväntade sig att hon skulle klara av att genomföra specialarbetet. Specialarbetet framstod i intervjuerna med Sofi som betydelsefullt i förhållande till hennes självbild, eftersom det då blev tydligt hur lärare såg på
henne och definierade hennes förmåga. Detta återspeglades i den bild
hon presenterade av sig själv som en person som inte var ”någon snilleblixt” och att hon hade ”dåligt läshuvud”. Hon nämnde att någon lärare
borde stöttat henne men hon accepterade den värdering hon fått och
därmed gjorde hon denna värdering till en del av sin självbild.
För Sofi innebar det samlade betygsdokumentet en vändpunkt där
hon blev underkänd. Hon klarade inte de grundläggande normenliga
prestationskrav som ett gymnasiebetyg innebar. Sofi såg det samlade betygsdokumentet som ett misslyckande och det gav henne en bild av sig
själv som mindre duktig. Hon accepterade detta tillskrivna negativa som
något objektivt och helt legitimt från skolans sida.

221 Inom APU-programmen har andelen som fullföljt utbildningen och erhållit slutbetyg sjunkit från 77 till 72 procent. Ungefär 25 procent av alla elever som lämnar ett
gymnasieprogram erhåller inte ett slutbetyg inom fem år. Skolverket, Rapport 223,
(2002), Efter skolan, s.5. Rapporten är en utvärdering som bygger på registeruppgifter,
enkäter till och telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av ungdomar födda
1978, 1979 och 1980.
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Sofi återkom ofta vid våra intervjutillfällen till det faktum att hon aldrig
gjorde specialarbetet och därför aldrig fick ett slutbetyg. Under en av intervjuerna ett par år senare förhöll sig Sofi till det oavslutade specialarbetet genom att säga att det ändå var bättre att ha ett icke godkänd (IG) på
ett specialarbete än i något av de andra ämnena.
K
S

Ja, men gymnasiebetygen då, som inte räcker till? Tänker
du på det nån gång?
Det enda jag har ångrat är att jag inte klarade, (K: Ja) att
jag inte gjorde specialarbetet och det ångrar jag lite. Men
(K: Mm) på nåt sätt så känns det bättre att ha ett IG [icke
godkänd ]där än att ha det i några ämnen. (000518)

Efter ytterligare en tid då hon börjat släppa tanken på ytterligare studier
menade hon att det nog ändå varit rätt att prioritera så att hon inte fick
IG (icke godkänd) i något av kärnämnena på gymnasiet.
Vi har kunnat se hur Sofi under gymnasiet tillskrivits egenskaper som
påverkat hennes identitet (att vara duktig) vilket varit negativt för hennes självbild. Hon lämnade gymnasiet utan tydliga utbildnings- och karriärmål.
Anders blev under gymnasiet istället stärkt i sin självbild. Anders fick
ett slutbetyg men hade inte läst kurser på gymnasiet som gav honom särskild behörighet för högskoleprogram vilket han heller inte haft som strategi eller mål. Han lämnade dock gymnasiet med betyg som gav honom
legitima möjligheter, om än begränsade, att sätta den handlingsstrategi
han planerat i verket (först lumpen och sedan en fritidsledarutbildning).
För Sofi, Liv, Nora och Anders innebar gymnasiebetygen att deras legitima möjligheter begränsades. Sofi hade inte grundläggande behörighet. Liv, Nora och Anders fick slutbetyg och hade därmed grundläggande behörighet men inte särskild behörighet. Mats hade både grundläggande behörighet och särskild behörighet till vissa högskoleprogram.

Betyg – en värdering
Den respons ungdomarna får från gymnasiet och tillika det instrument
som handgripligt gestaltar ungdomars utbildningsförmåga är betygen.
Betyg är en värdering av individen från institutionella andra utifrån institutionaliserade normer och görs enligt en skala som sorterar alla ungdomar. Denna skala är förankrad på nationell nivå av offentliga myndigheter och därmed officiellt normerande för hela samhället. Då grundskolan är obligatorisk görs denna värdering inom ramen för en institution som för individen är ”påtvingad” och i vilken individen inte kan
undgå att bli värderad.
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Denna värdering är sedan avgörande för ungdomars tillträde till vissa legitima möjligheter. En låg värdering, ett dåligt betyg, begränsar individens
möjlighetsstruktur. Värderingen innebär en tillskrivning av egenskaper
och en beteckning av handlingar. Handlingar, som för individen kan ha
andra innebörder, omdefinieras i betygen som uttryck för i vilken grad individen efterlevt de normenliga prestationskraven. Betygen värderar individen i en rad olika avseenden och kan därför ses som en tillskrivning av
en identitet av betydelse för självbilden i stort och i nuet. Hur mycket individen påverkas av denna tillskrivna identitet och vilka faktiska konsekvenser den får beror på hur individen förhåller sig till den och uppfattar
att signifikanta andra uppfattar och förhåller sig till den.
Värderingen innehåller en form av övergångsetikett. Den markerar
slutet på en bestämd fas och den status individen uppnått under fasen
och är en etikett som förväntas ha betydelse för framtiden. Värderingens
koppling till möjlighetsstrukturer innebär att denna identifiering får en
räckvidd utanför institutionen, den följer individen i mötet med andra
både sådana som har kontroll över legitima möjligheter (utbildningsväsende, arbetsgivare) och inte minst signifikanta andra (som föräldrar
som tar del av betygen).
Arbetsgivare och signifikanta andra m.fl. kan dock välja att bortse
från denna och göra en annan värdering. Ungdomarna hade under sin
skoltid blivit införstådda med betygssystemet, de såg det som legitimt
och tog dess innebörd förgiven.
Även om Anders, Liv, Nora, Mats och Sofi läste den nya treåriga
gymnasieutbildningen222, vars syfte bl.a. är att öka andelen med behörighet till högskolan223, så var det endast Mats som både erhöll grundläggande behörighet och särskild behörighet att direkt efter gymnasiet
söka till vissa högskoleutbildningar.224 Mats var också den i gruppen som
lämnade gymnasiet med tydligt uttalade karriärmål.
Anders hade en idé om framtida yrke men var mer osäker på hur han
borde agera för att nå målet. Liv, Nora och Sofi uttryckte osäkerhet angående utbildnings- och yrkeskarriärmål såväl på kort som på längre sikt.
Den möjlighet som stod tillbuds för ungdomarna i den här studien att
komplettera betygen var att läsa vid Komvux.
Se begreppsbilaga.
De nya treåriga gymnasieutbildningarna ska förbereda för såväl fortsatt utbildning som yrkesverksamhet och samtliga program ska ge allmän behörighet för högskolestudier. Därför finns vissa gemensamma kärnämnen som alla elever läser oavsett vilket program de har valt. SOU 1994:77, Tillvarons trösklar, Slutbetänkande av generationsutredningen, s. 131 ff.
224 Mats lämnade gymnasiet med grundläggande behörighet (A) och med särskild behörighet att söka vissa utbildningsprogram på högskolenivå. Se vidare begreppsbilaga.
222
223
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Komvux –inte ett karriärbrott
Redan under gymnasietiden blev ungdomarna informerade om möjligheterna att läsa in grundläggande och särskild behörighet på Komvux
till högskolestudier. Flera personer, t.ex. syo-konsulenten informerade
eleverna om att de kunde, och borde, söka till Komvux225 omedelbart efter gymnasiet (till höstterminen 1998). Syo-konsulenten och flera lärare
utgick från att Komvux var det nästkommande steget, och alternativet
till arbetslöshet, för flertalet elever i denna klass.
Efter gymnasiet och efter drygt ett års vikarierande inom kommunal
omsorg stod Liv (hösten 1999) inför en situation där hon vacklade i sin
yrkesroll. Hon hade inte någon fast anställning utan hade hittills endast
haft olika tidsbegränsade vikariat och projektanställningar. Hon beskrev
att hon kände sig tveksam till arbetet och om hon ville och orkade fortsätta med det. Hon visste att Ungdomsresursen hade legitima möjligheter att tvinga henne att delta i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, vilket
hon kallade tvångsarbete, om hon inte kunde försörja sig. Ungdomsresursen hade även makt över hennes ekonomiska situation och makt att
avgöra hennes boende.226
Liv tillskrev sig själv orsakerna till sin situation, och uppfattade sina
möjligheter som starkt begränsade. Hennes handlingsstrategi för att lösa
sin situation var att läsa på Komvux på halvtid och stämpla227 upp till
heltid, för att kunna lösa sin ekonomiska situation. Denna strategi accepterades dock inte av kommunen, eftersom det inte var tillåtet enligt reglerna att göra så.228 Liv gick då arbetslös under en termin (höstterminen
1999). Strategin blev inför nästkommande termin (vårterminen 2000) att
istället studera på heltid, trots att hon egentligen inte ville det eftersom
hon trodde att det skulle bli för mycket. Hon beskrev sina Komvuxstudier utan något större engagemang.
Komvux har under 90-talet kommit att bli ett allt vanligare inslag på ungdomars
utbildningsväg. Komvux handlar som namnet påvisar om kommunal vuxenutbildning. På Komvux är tanken att vuxna som av olika skäl inte har behörighet att läsa
vidare skall ges möjlighet att läsa in denna. Under 90-talet har Komvuxeleven blivit
allt yngre. I de årskullar som undersökts i rapporten Efter skolan hade 13 procent av
de undersökta grupperna påbörjat av Komvuxutbildning året efter gymnasiet. Ytterligare lika stor grupp hade påbörjat Komvux studier inom två år. I årskullen födda
1978 hade 45 procent av kvinnorna och 32 procent av männen börjat på Komvux inom
fyra år. Skolverket, Rapport 223 (2002) Efter skolan, s. 6.
226 Vera Frankova, (2000), När får unga flytta hemifrån? Norrköpings Tidningar 2000-1016. Vid denna tiden pågick en debatt om ungdomars rätt att flytta hemifrån i fall då
de inte kan betala hyran. Denna debatt kände Liv väl till.
227 Se begreppsbilaga.
228 Se begreppsbilaga.
225
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Om vi tar Livs jobbsida då?
Ja, hur jobbar jag? Nä, jag kom in på Komvux, gjorde jag.
Och läser vad?
Ähh.... jag läser historia A, ma - nä, matte läser jag inte,
engelska B, religion B och naturkunskap B, sen valde jag
samhälle A också men den blir det streck i för den har jag
knappt gått nåt på (skratt)
Vad skrapar du ihop för betyg i dom andra?
Ja, det blir nog bara godkänt (K: Mm) jag kommer inte
högre upp (skratt). Det är ju svårt också. Det är så jävla
tråkigt. (000519)

Hon tillskrev sig själv orsakerna till att hon inte gick till Samhällskunskapslektionerna och hon handlade inte under terminen för att påverka
situationen. Historia hade hon inte läst tidigare utan valde det eftersom
hon tyckte det verkade intressant. Engelska, Religion och Naturkunskap
läste Liv på B-nivå eftersom hon på gymnasiet endast läst A-nivån. Den
förklaring Liv gav till de svaga resultaten och frånvaron från samhälle A
var brist på motivation, alltså åter en förklaring förlagd till henne som
individ. Hon trodde egentligen inte att hon kunde höja betygen och att
läsandet inte skulle komma att leda till särskild behörighet. Läsandet på
Komvux blev i ett längre perspektiv därmed motivlöst.
Inför Komvuxstudierna gjordes återigen en bedömning av Liv. Nu
bedömdes hon som inte ’mest behövande’ av plats på matte-B varför hon
inte bereddes plats vårterminen 2000.229 Det paradoxala var att hon värderades högre än andra men för Liv blev det snarare en bekräftelse på
hennes svårigheter att gå vidare till högre utbildning. Resultatet av värderingen blev ju ännu en gång att Livs möjligheter begränsades.
L

Så den kursen kom jag aldrig in på över huvudtaget så
att jag har planerat att läsa den i höst då (K: Ja) eventuellt
då och sen läsa ma - eller historia B men - och sen kanske
göra högskoleprovet i höst då i stället och se om man kan
klara det (K: Ja) vilket man säkert inte gör men i och för
sig för att jag kommer aldrig att komma in på mina betyg, det tror jag inte. (000519)

Trots att hon inte hade någon lust eller något mål hon trodde på, sökte
hon till Komvux för ytterligare en termin.
Enligt studievägledare på Komvux görs en form av behovsprövning. De som bedöms ha störst behov av platsen ges förtur. Med störst behov avses den som är längst
ifrån gällande behörighetskrav till högskola (Telesamtal med studievägledare vid
Komvux i Norrköping 020116).
229
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Men vad ska du göra i höst sen då?
Ingen aning. Jag har sökt till Komvux igen men egentligen har jag ingen lust men jag får se.
Hur mycket behöver du gå där då för att kunna skrapa
ihop till nån ...? [särskild behörighet]
Jaa, om jag ska söka till högskola då lär jag ju inte komma
in.
Det räcker inte med godkänt, menar du?
Nä. Och sen så - dom flesta högskolorna ska man ha matte B på också (K: Mm) och den kom jag inte in på nu sist.
(000519)

Liv fortsatte på Komvux höstterminen 2000 och hon fick då plats och läste bl.a. matte-B.
De ämnen hon valt att läsa var, med undantag från matte-B, inte valda utifrån en strategi att läsa in särskild behörighet till något specifikt
högskole- eller universitetsprogram. Hennes strategi var (då hon inte ville fortsätta arbeta just då) att undvika att tvingas gå ’till socialen’230 och
bli bidragsberoende och påtvingad en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Komvux blev en del i ett förlopp där hennes strategi inte utgjordes av ett
aktivt val att vilja läsa på Komvux utan där hon valde bort arbete eller
att vända sig till Ungdomsresursen. Hennes två vägar ramades in av negativ förväntan.
Då hon inte trodde sig om att kunna höja betygen hade Liv en reservplan231, att göra högskoleprovet, men hon utgick från att hon inte skulle
komma att klara det. Hon trodde inte att hon skulle komma in på någon
högskoleutbildning på sina betyg.
Efter två terminer och inför den tredje uttalade Liv i januari 2001 fortfarande inga planer eller mål vad gäller yrkesval, ”det har bara blivit
Komvux”. Den institutionella värdering hon fick i gymnasieskolan hade
ännu inte förändrats utan den tolkning hon gjorde av sina erfarenheter
från Komvux snarare bekräftade hennes självbild. En självbild där hon
upplevde det som ödesbestämt att hon inte skulle kunna höja sina betyg
eller klara högskoleprovet, det var helt enkelt inte meningen att hon skall
läsa på högskola eller universitet. Då även Nora upplevde svårigheter på
230 Livs uttryck. I detta läge skulle hon bli hänvisad till Ungdomsresursen (se vidare
kapitel sju).
231 Utifrån resultatet på detta prov kan man söka vissa universitetsutbildningar i en
så kallad kvotgrupp. Syftet med detta prov är att kvotera in på universitetet för att
underlätta högre studier mer oberoende av den sökandes formella utbildningsbakgrund. Margareta Hammarström, (1996), Varför inte högskola?: en longitudinell studie av
olika faktorers betydelse för studiebegåvade ungdomars utbildningskarriärer. diss., Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, s. 163 ff.

79

Kapitel 4

arbetsmarknaden sökte även hon till Komvux. Nora började på Komvux
vårterminen 2001.
K
N

K
N

K
N
K
N
L
N

Du har också börjat på Komvux nu Nora (N: ja) och läser
vad?
Historia A, religion B, matte B och naturkunskap B. Skulle läsa engelska också men gick dit och kommer aldrig
mer tillbaka (K: jaha varför då då?) jag märkte att min
gymnasielärare hade inte lärt mej ett shit …
… hon behandlade ju oss som barn och jag är så ledsen
över det att jag fick den läraren för att jag måste liksom A
om jag ska klara B (K: ja just det) det kommer inte att gå
annars.
Hur medvetet har du valt? Har du valt för att du har kollat universitetsstudier eller varför läser du på Komvux?
Ja, jag har, eh… Ja dels för att komma in på nån högskola
för jag har väl kanske tänkt förskollärare, sjuksköterska
eller nånting då va, och då vet jag att man behöver naturkunskap B och man behöver matte B.
Det är du säker på?
Det är jag kanonsäker på och religion
Hur ha du gjort för att kolla upp det då?
Ja, det vet jag bara genom kompisar. Men jag vet inte om
engelskan är ett måste. En del säger att det är och en del
säger att det inte är det.
Det är lite olika tror jag.
Och sen, så har jag valt historian och religion för att jag ska ha
nånting att glädjas åt på skolan så jag ska känna att det är nåt
kul för det tycker jag är väldigt intressant. (010119)

Nora hade inte talat med någon studievägledare inför sina Komvuxstudier. Hon valde att läsa ungefär samma ämnen som Liv. Hon hade också
anmält sig till engelska B men upptäckte att hon egentligen inte klarade
B-nivån utan borde läsa A-nivån. Hennes förklaring här handlade inte
om hennes egen förmåga utan förlades hos gymnasieskolan i form av en
dålig lärare.
Liv och Nora betraktade Komvux som en förlängning av gymnasiet.
De uppfattade att liknande institutionella normer och liknande värderingar gällde. Komvux utgjorde varken för Liv eller Nora ett brott på
karriärbanan. Snarast förstärktes deras självbild med de negativa egenskaper som hade sin grund i deras tidigare erfarenheter av utbildningssystemet.

Vad är målet med att studera vid Komvux?
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Liv och Nora hade efter ett och ett halvt respektive tre år på arbetsmarknaden börjat studera. Liv hade, som vi kunnat se, inte någon långsiktig
strategi. Den var istället kortsiktig och gick ut på att undvika alternativ
som hon ansåg vara sämre (nuvarande arbetssituation eller att tvingas
vända sig till Ungdomsresursen). Det var stor skillnad mellan t.ex. Liv
och Mats vad gällde handlingsmöjligheter. Mats hade grundläggande
behörighet och särskild behörighet till vissa program, Liv hade det inte.
Det var dessutom stor skillnad i hur de definierade sina möjligheter. För
Mats handlade det om att välja, att hitta den mest effektiva lösningen då
han inte ville läsa i onödan och inte heller för länge. Liv hade inte alls en
sådan strategi. Hon såg egentligen inte någon lösning och det handlingsalternativ hon hade (att faktiskt läsa in en särskild behörighet) trodde
hon inte själv på.
K
L

Vad ska det bli av dig då om du läser på Komvux nu?
Det vet du fortfarande inte?
Jag vet inte. Det blir säkert en termin till efter den här sen
måste jag väl fasen börja tänka på. Ja, jag vet inte vad jag
vill göra så att jag har ingen aning. (010119)

Livs strategi var att läsa på Komvux till vårterminen 2002. Fortfarande
visste hon inte vad hon ville göra i framtiden.
K
L
K
L

Men när du tänker så här att du säger att du måste läsa
en höst till, vet du att du måste det för att komma in nånstans?
Nej, det vet jag inte det är bara…
Och du trivs inte särskilt bra på Komvux?
Jo, eller trivs och trivs, en del kurser är ju roliga. Jag läser
ju inte upp mina betyg utan jag läser ju mer kurser som
är lite intressanta typ, men egentligen vet jag inte om jag
har nytta, för det vet jag ju inte, det beror ju helt på vad
jag ska söka. (010119)

Liv läste kurser som var intressanta men utan något uttalat mål. Liv hade
inte tagit reda på vad hon måste läsa för att komma in på något högskole- eller universitetsprogram, eller funderat ut vilka utbildningar hon
kunde tänka sig. Hon uttryckte gång på gång i intervjuerna att hon inte
hade något mål, inte visste vad hon ville studera, eller arbeta med.
Livs mål var kortsiktiga medan Nora uttalade mer långsiktiga och
framåtsyftande mål även om det också för henne var ett sätt att lämna en
oönskad arbetssituation. Nora uttalade, till skillnad från Liv, en möjlig
strategi och ett mål med sina studier. Hon funderade på att söka försko-
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lelärare- eller sjuksköterskeutbildning. Dessa eventuella högskoleval
skulle utgöra ett könstypiskt såväl som ett relativt klasstypiskt val då det
högskoleprogram hon tänkt sig är yrkesinriktat.232
Noras kunskap om vad hon behövde läsa för att få behörighet till
dessa högskoleprogram grundade sig på vad hon hört av andra jämnåriga, inte på vad program och kurskataloger eller studievägledare sagt.
Hon läste också kurser på Komvux som hon tyckte var intressanta och
som hon kunde glädjas åt. Till skillnad från Liv ville Nora inte läsa ytterligare en termin på Komvux utan ville snabbt fortsätta till yrkesförberedande högskolestudier.
Ingen av dem vände sig till t.ex. studie- eller yrkesvägledare på Komvux, Arbetsförmedlingen eller inom kommunen för att få hjälp med en
långsiktig studieplan. De hade ännu mindre tänkt på att vända sig till
universitetet för att få information och studievägledning. Det var istället
genom kompisar som Nora ”visste” vilka ämnen hon borde läsa. Livs
och Noras strategi var att läsa på Komvux, men var deras mål med det
att läsa vidare?
Noras förklaring till varför hon och Liv inte var mer målinriktade
med sitt läsande på Komvux var att då de inte visste riktigt vad de ville
så var Komvux en välkänd plats och de kände sig för ”fega” för att pröva
något okänt.
Livs (och Noras) obeslutsamhet kan förstås utifrån att det är svårt att
upprätta en handlingsplan om man inte tror på sina handlingsmöjligheter, eller har något konkret mål. Det kan också förstås utifrån att om man
saknar faktisk kunskap om möjliga mål och strategier är det svårt att fatta beslut
Komvux blev för Nora och Liv en förlängd gymnasietid, en strategi för
att undvika ett mindre välkomnande arbetsliv men ett dyrt alternativ.

Komvux med studielån som försörjning
När Liv och Nora började studera på Komvux kom frågan upp om hur
de försörjde sig under tiden. De studielån de fick från CSN stod storleksmässigt i relation till om de studerade hel- eller deltid.233
K

Men du läser på heltid? Du läser på 90 %?, men du läser
på heltid?

Statistiska meddelanden, Serie UF, Utbildning och forskning, (2002), Universitet och
högskolor: Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01,
Högskoleverket, Stockholm, s. 2.
233 Se vidare begreppsbilaga.
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N

Nej, jag gick ju ner till 75, men jag jobbar på en skola också så att det går ihop sig då...
Jag tänkte, Nora, när du läser på Komvux nu - vad heter
det du har, är det studiemedel?
Ja, CSN är det väl. Ja, studiemedel eller studiehjälp, studiemedel heter det väl, va?
Studiemedel?
Ja, det stämmer nog.
Hur mycket får du ut i månaden då?
Ja, eftersom jag har pluggat heltid då fast det har jag inte
gjort i och för sig då har jag haft ut 7000 [kronor/ månad].
Ja. Fått ut 7000? (No: Ja) Men då lär du väl bli återbetalningsskyldig?
Ja, det blir jag ju, jag har tagit max.
Ja, just det men du har inte läst upp till max så att...
Nä, det blir inte heller nåt roligt. Jag vet ju inte om jag får
studielån nästa år eftersom jag inte läst heltid så att vi får
väl se hur det blir. (010119)

Nora läste inte, som hon först tänkt sig, heltid på Komvux, utan på ungefär 75 procent trodde hon. Då hon hade tagit lån för att läsa heltid blev
hon återbetalningsskyldig. Nora hade också valt att arbeta några timmar
i veckan med en av de ungdomar hon arbetat med tidigare som personlig assisten. Detta innebar ett visst ekonomiskt tillskott för henne.
Liv var inte heller riktigt på det klara med hur det skulle bli ekonomiskt för henne när hon, våren 2001, studerade på sin tredje termin. Hon
hade inte fått beslut från CSN att de beviljat henne studielån utan hade
ombetts att komplettera ansökan. Trots att hon inte såg några hinder till
att hon skulle få studielån så litade hon inte riktigt på myndigheten.
L

K
L

Ja, nej, det är ju inte färdigt än det är ju alltid en massa
strul med CSN men man får ju ta studielån på 90%. Fast
det är inte färdigt än så jag vet inte än om jag får nåt studielån.
Varför skulle du inte få det?
Äh, man vet aldrig med de där. Det är alltid en massa
strul. Skickade in allting i tid och så där, så fick jag brev i
måndags och då var jag tvungen att komplettera med ett
betyg som jag redan hade skickat in, så det är alltid massa strul. Jag ringde och kollade idag. Man får ju en sån
här personlig kod så man kan kolla hur långt det har gått
men ja, jag vet inte, jag fattar inte så mycket av vad de sa
(ha ha). Men det är väl på väg att förhandlas i alla fall antar jag. (010119)
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Liv följde reglerna men det hjälpte inte p.g.a. myndighetens ”strul” samt
att hon inte förstod informationen hon fått. Liv läste (våren 2001) på ’90
procents fart’. Av dessa 90 procent var det endast matte B som tog henne
närmare ett eventuellt högskoleprogram.
Om Komvuxstudierna skulle medföra att de skulle söka och antas till
ett högskoleprogram skulle det påverka de studieskulder hon nu hade.
Systemet är så upplagt att om de börjar ett program på högskola/universitet avskrivs lånen med 50 procent i annat fall kvarstår lånen helt.234 Detta var inte Liv och Nora medvetna om.

Högre utbildning –”inte för såna som oss”
Under de år som gått har Liv och Nora angivit en hel rad skäl till varför
de inte sökt någon högskoleutbildning. Den enklaste förklaringen är ju
att de saknar särskild behörighet att söka utbildningsprogram och att de
inte handlat strategiskt för att erhålla detta. Varför är det så, när vi idag
erbjuder ungdomar ett individualiserat utbildningssystem fullt av möjligheter? I ungdomarnas berättelser ryms en rad förlopp och vändpunkter vilka tillsamman ger en bild av varför man väljer, eller inte väljer att
satsa på högre studier.
Utsagorna om högre studier handlade om en rad hindrande respektive underlättande skäl till högre studier.235 I Mats utsagor dominerade
underlättande skäl medan Livs, Noras, Sofis och Anders berättelser dominerades av hindrande skäl.
I Livs berättelser fanns en rad hinder för högskolestudier. Skälen var
konkreta men dominerande var skäl som handlade om den egna förmågan och livssituationen.
Liv sade att hon inte hade råd att läsa vidare. Då jag frågade om hon
kunde tänka sig en situation när någon betalade hennes studier sade hon:
K
L
K

Om du kunde få pengar ... nån skulle betala, skulle du
vilja fortsätta på universitetet då?
Kanske inte direkt, men jag hade nog fortsatt att plugga
nånting, sen kanske åkt till USA…
Men ni har ju inte ens gjort val i gymnasiet så att ni kan
börja på universitet, varför har ni inte gjort det? (981102)

Excerpten ovan avslutas med ordet ”ändå”. Det ordet fångar det som jag
menar utgör ett avgörande hinder för att Liv skulle gå vidare till univer234
235
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Se begreppsbilaga.
Se Margareta Hammarström, (1996).
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sitetsstudier. Liv såg inte att universitetsstudier var något för henne. ”Att
det inte skulle bli så ändå” var ett uttryck för en tro på ett oundvikligt
öde som kan förstås i termer av klasstillhörighet. Att inte fullfölja tanken
på fortsatta studier, att aldrig ta reda på vad som egentligen krävs och
att lägga upp kortsiktiga strategier blir då ett begripligt och logsikt handlingsmönster.
Liv uttryckte, samtidigt som hon "vet” att det aldrig blir så, en önskan
att läsa antingen sjukgymnastprogrammet eller alternativt att läsa konst
på högskolenivå.
L
K
L

Ja, konst det är väl det som … Ja det där med sjukgymnast har jag lagt ner tror jag.
För att du har för dåliga betyg eller ?
Ja det också. Jag skulle nog aldrig komma in, det tror jag
inte, men sen så har jag nog tänkt om lite igen. Jag vet
inte vad jag vill längre men, (K: vården och det där?) nej,
jag är nog lite less på det, och sen eftersom jag har ont i
ryggen också så tänker jag på det. Jag kommer ju säkert
inte orka jobba så att … ja konst funderar jag väl på i alla
fall. (010119)

Liv ansåg redan inför sitt gymnasieval att konststudier inte skulle leda
till något hon kunde försörja sig på men hade trots detta konststudier
som något som hon ”funderar på”. Livs andra tänkbara karriärväg var
sjukgymnastprogrammet. Liv visste inte vad som krävdes för särskild
behörighet på sjukgymnastprogrammet, men utgick från att hon inte
skulle klara av att komma i på det, men hon släppte den möjligheten
främst för att hon både av hälsoskäl och bristande intresse inte längre
ville arbeta i vården.
Liv var 22 år gammal när hon sade att hon inte trodde att hon skulle
komma att orka arbeta inom vården (detta återkommer jag till i senare
kapitel). Ett annat återkommande hindrande skäl var, menade Liv, ”om
man skall läsa på universitet så måste man veta vad man vill”.
L
K
L
K
N
L

Jag vet verkligen inte om jag är laddad för fem år ... speciellt inte när man inte vet vad man vill läsa. Man kan ju
inte bara börja på universitetet och sen kanske sluta.
Jo, det är just det man kan.
Nej, inte utbilda sig på flera år och sen så bara nej det här
vill inte jag göra.
Men du kan ju läsa en 5-poängskurs, alltså du läser t.ex.
en kväll i veckan eller nåt sånt där.
Jag tror inte man har vetat om det där.
Nej. (010119)
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Liv och Nora såg universitetsutbildning som något ”jättestort”, något
man håller på med i fem år. Detta var även hos de övriga i gruppen ett
återkommande argument för varför man inte sökte högre studier. Liv
och Nora bekräftade detta då det visade sig att fristående kurser var något de inte alls visste något om.
Liv visste att alla utbildningar inte var på fem år men hon hittade ett
annat skäl till varför hon inte satsat på högre studier, det geografiska avståndet.
L
K
L

K
L
K
L
K
L
N

Jo, det förstår jag men man vet ju inte vad man vill läsa.
Men du behöver inte veta Liv du kan läsa nåt som är kul
(L: ja) kanske konst 5 poäng.
Konst, ja men då har de ju inte så mycket här i Norrköping väl... Jag har en kompis som läser. Jag vill gå måleri
men de har bara skulptur här [här syftar Liv på en utbildning inom Folkuniversitetet].
Var har du läst om måleri då, är det Linköping ?
Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte riktigt, men det finns
på Gotland i alla fall.
Ja, vore det hemskt då?
Ja, det vore mysigt ja, men ska man få arslet ur vagnen
också.
Men du har inte så stort arsle att få ur vagnen Liv (L: ha
ha) nej, jag ska inte hålla på att tjata.
Ja, nu får du vara tyst för nu vill jag inte höra mer.
Men, sen är det väl så här också Liv och jag har varsin lägenhet. Det är inte bara att säga upp den och flytta.
(010119)

Liv menade att de kurser hon skulle vilja gå inte fanns i hemstaden. En
eventuell flytt skulle bli ett stort projekt med tanke på den egna lägenheten. Att Liv och Nora lyckats skaffa egna lägenheter var ett steg i vuxenblivandet som värderades så högt att det vägde tyngre än att geografiskt
flytta på sig för att kunna gå en utbildning.236 (se vidare kapitel fem)
Förutom det geografiska avståndet och deras lägenheter var också pojkvänner skäl till att inte vilja flytta.
L
N

236
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Sen, har jag pojkvän också det gör också att man inte
vill…
Och, sen flytta till Gotland då ja då sitter man där på Gotland och ja, det här ville inte jag, då får man komma tillbaka.

Jfr. Margareta Hammarström, (1996).
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Nej, det är väl mycket därför, man blir feg. Man har lägenhet och man är liksom lite låst känns det som fast det
behöver man ju inte vara fast man känner sig lite låst, och
sen så har man pojkvän också. Jag skulle inte vilja flytta
härifrån för att då sabbar man ju det. (010119)

Hemkänsla och sociala relationer band dem till Norrköping.
L

N

K
L
K
N

Nej, jag har svårt och tänka mej det för att jag tror att jag
skulle jag skulle (No: ja jag tror inte jag är lagd för det)
längta hem nåt fruktansvärt alltså, om jag skulle bo nån
annanstans. Plugga i Stockholm eller nåt. Jag tror inte nej
Jag tror att det är lika dant med mej. Jag skulle inte vilja
flytta ifrån Norrköping. (L: ja, precis) Man har sin umgängeskrets, man har mamma och pappa, ja men, man
har ju i alla fall sitt sociala (L: ja allting här) nät här liksom. Om jag sitter uppe i Stockholm eller nere i Lund då
kan inte de komma till mej när jag sitter och tjuter för
nånting, eller om det är nånting liksom, då är man själv
därnere och då, nej, usch nej, (L: nej det har jag också
svårt att tänka mej)
Men du har ju inte en mamma och pappa på samma sätt
Liv som kommer när du tjuter?
Nej, det har jag väl inte, men jag har min lägenhet (ha ha
ha ha)
Ja, just det.
Som du kan tjuta i. (010119)

Även om man inte bor hemma så är det betydelsefullt att ha tillgång till
sitt nätverk. Att flytta inger osäkerhet och Liv och Nora var övertygade
om att de skulle längta hem.
Ännu ett skäl att inte flytta iväg och studera på en annan ort var att
man kunde misslyckas. Nora menade att hennes signifikanta andra skulle bli besvikna om hon plötsligt avbröt studierna och kom tillbaka hem.
K
N

Är det att misslyckas?
Ja, det är det väl, andra har kanske trott att man ska göra
en sak. Hon ska gå på universitet och mormor och morfar
har glatt sig åt det oh ja, våran dotterdotter ja, och sen
bara redde inte hon ut det. Det tror jag skulle vara väldig
besvikelse…(010119)

Då deras förtrogenhet med högre studier var liten skulle ett misslyckande varit svårt för Nora att förklara och få acceptans för. Nora menade
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också att familjen inte hade den synen på henne. Möjligen skulle ett
misslyckande innebära att Noras signifikanta andra skulle kunna bli besvikna på henne, en risk Nora inte ville ta. En av Noras systrar hade
”läshuvud” och familjens syn på henne överensstämde mer med högre
studier än vad deras syn på Nora gjorde. Nora beskrev hur hon av sina
signifikanta andra hade tillskrivits rollen som den som alltid fanns tillhands och ställde upp för familjen.
För Liv skulle högre studier kunnat innebära en vändpunkt och starten på ett förlopp med ett antal för henne icke önskvärda händelser. Liv
riskerade att inte kunna behålla sin lägenhet samtidigt som hon mot
bakgrund av sina tidigare erfarenheter av utbildning uppfattade sina
framtida studieframgångar som mycket osäkra. Den positiva självbild
Liv byggt upp handlade om den egna lägenheten och om att försörja sig
själv. Att ge upp lägenheten skulle för Liv inneburit ett misslyckande och
därmed ett hot mot självbilden. Hon skulle även riskerat att förlora sin
pojkvän. Högskolestudier såg hon inte i sin möjlighetsstruktur. Efter alla
”osäkerheter” och ”risker” hon beskrivit kunde hon inte hitta särskilt
många eventuella positiva följder av högskolestudier.
Hon kunde inte se rollen som student som positiv och hittills har utbildningsväsendet givit henne negativa värderingar.
Varken Liv eller Nora såg studentrollen som en möjlig identitet. De
uttryckte att ”studentliv inte är något för oss”. Vad studentliv är kunde
de dock inte riktigt beskriva. Liv kunde inte heller se att högskolestudier
skulle kunna leda till högre lön och karriärmöjligheter, vilket Nora, trots
sina studieplaner höll med om. Deras tidsperspektiv och horisont var
begränsade och de talade inte i termer av att studier på längre sikt kan
leda till högre lön eller karriär.
Liv och Nora begränsas p.g.a. upplevt utanförskap och en känsla av
främlingskap inför högre studier och de klassrelaterade karriärbrott högre studier kan föra med sig.
För Sofi och Anders vilka inte heller hade högskolestudier som strategi handlade det mer uttalat om synen på sin egen intellektuella förmåga. Det kan, som Anders beskrev sig själv, vara att inte se sig vara något
läshuvud. Anders hade inte några planer på att läsa vidare. Han kunde
tänka sig utbildning på sikt men inte någon högskoleutbildning.
K
A
K
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Men, alla ungdomar ska ju ha en universitetsutbildning
idag, tror du att du kommer att läsa nån gång i framtiden
Ja, det tror jag inte är omöjligt, men då tror jag inte att jag
kommer läsa nån högskoleutbildning för att jag var inne
på, skulle vilja läsa in snickare. Det är mycket på gång.
Jaha, som gymnasieutbildning?

Utbildning
A

Ja precis, läsa in det på Komvux eller liknande, så man
har den där kunskapen. Det finns ju också mycket jobb.
Fast, för mej känns det som det är kört för mej att få en
hög utbildning och skulle jag utbilda mej så skulle jag
satsa på det från jag var yngre. Men jag är fel typ för att
plugga det passar inte mej alls jag skulle ju jättegärna
delta i familjesnack…[här syftar han på flickvännens familj]. Men det finns ingen chans för mej att komma ikapp
nåt sånt i alla fall och det här med fritidsledare, nej…
010125)

Anders ansåg att det var ”kört” för hans del. Han skulle ha satsat på skolan mycket tidigare. Han menade att han var för gammal, trots att han
bara var 22 år. Detta är både ett manligt sätt att resonera och ett arbetarklassrelaterat tänkande. 237 Han sade att han var ”fel typ att plugga” samtidigt uttryckte han att han kände sig utestängd från samtal och diskussioner i familjen. Anders skulle ”jättegärna” vilja delta i de diskussioner
som förs och uppfattade en hög utbildning som en förutsättning för det,
men såg det som en förlorad möjlighet i sitt liv.
K
A

K
A

Jaha, du har inte funderat på läsa utbilda dig till något
annat?
Nej, eller ja, funderat har jag väl gjort men ja. Jag kom
nog fram till att det är inte riktigt min grej jag kör nog på
att skaffa mig arbetserfarenhet istället och få jobb på den
vägen för jag är inget läshuvud direkt. Om jag ska läsa
måste det bara vara saker som jag tycker är intressant (K:
mm) annars kommer jag ingen vart tyvärr.
Tycker du att det är tyvärr, alltså, hade du velat läsa?
Ja, jag hade ju velat kunna vara en sån som pluggar och
blir välutbildad. Det hade jag ju absolut inte haft nånting
emot, för det vet man ju nu speciellt nu för tiden hur viktigt det är med sånt men jag vet ju att jag inte riktigt klarar det. (000630)

Anders hade från högstadiet en självbild av att han inte var något ”läshuvud direkt”. Den slutsatsen byggde han på att han bara klarade studier om han varit motiverad. Under gymnasiet ändrades Anders motivation och han såg en fritidsledareutbildning som möjlig. Den värdering
han fick under praktiken på det Individuella programmet och via gymnasiebetyget var dock inte tillräckligt för att generellt motivera honom
Jfr ungdomars inställning till högre studier i Britta Jonsson (1999) ”Unga vuxna,
deras livsprojekt och tankar om framtida yrke”, i Tom Hagström, red., (1999), s. 68.
237
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för högre studier. Han var medveten om ”hur viktigt det är nu för tiden”
att ha en bra utbildning och såg det som önskvärt om han varit en annan
än den han var. Den andre –välutbildade– var för honom en positiv bild
men ouppnåelig.
Under gymnasietiden uttalade Sofi att hon ville arbeta med barn. Under de första intervjuerna återkom Sofi till att hon kanske ville arbeta
som fritidsledare men trodde inte att hon skulle klara av studierna.
S

Jag har inte den självdisciplinen till att kunna sitta och
plugga, det är tyvärr så. Jag hade gärna varit en snilleblixt och klarat allt det där men jag har inte den självdisciplinen, jag klarar inte av det. (990906)

Här tycks framgå två klassiska vägar till studieframgång –flit (självdisciplin) eller –begåvning (snilleblixt). Sofi menade att hon saknade både
den goda karaktären och snillet. Liksom tidigare Anders hade hon här
ett helt individualistiskt perspektiv i sin tolkning. Sofi slog till slut fast
att det skulle bli några ytterligare studier för henne. Hon menade att det
var svårt att få jobb som fritidsledare och att det var ett lågavlönat yrke.
Dessutom hade hon ju inte den självdisciplinen. Hon trodde sig inte om
att kunna läsa på högskola eller universitet.
Denna självbild förankras över tid allt djupare hos Sofi. Under den tid
som gått kan jag se hur hennes berättelse om gymnasiebetyget förändrats från en förklaring som handlade om att hon hade mycket att göra
och prioriterade vissa ämnen till att hon i en av de sista intervjuerna sade
att hon ’egentligen inte har något läshuvud’. Under de år efter avslutat
gymnasium jag träffat Sofi har hon varken i interaktion med signifikanta
andra, institutionella andra, eller andra påverkats att fortsätta studera.
Hon tillskrev sig en allt mer konstant egenskap (inte något läshuvud)
som förklaring till att hon fortsatte arbeta inom ett yrke hon egentligen
aldrig velat arbeta inom. De tidigare planerna på studier bleknade och
vid vår sista intervju hade hon helt skrinlagt sina studieplaner. De egenskaper hon tillskrev sig sakna (flit och disciplin) var dock tydligt kopplade till utbildningskarriären för inom arbetslivet ansåg sig Sofi både
vara flitig och disciplinerad.

Problematiserad, sorterad, bestämd
Vi har sett att fem individers utbildningskarriär, och därmed en övergång i vuxenblivandet, trots samma gymnasieprogram och liknande social bakgrund, kan te sig olika.
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Jonas Frykman skriver i inledningen till sin bok Ljusnande framtid att utbildning inte alls ger lika chanser för alla:
Den som kommer ur rätt miljö hittar rätt i systemet medan den
utan studievana stiger åt sidan238.

I det här kapitlet har vi kunnat se vad det senare ledet kan betyda sett ur
ungdomarnas perspektiv. Det var endast Mats som lade grunden för
möjligheten till en, utifrån sin klassbakgrund, atypisk karriär. Mats var
på väg att bli en klassresenär.239 Denna klassresa påbörjade han i gymnasiet och den ifrågasattes såväl av klasskamrater som lärare och signifikanta andra.
Liksom Frykmans uttryck innebär, förklarade ungdomarna både sina
studieframgångar och sina misslyckanden som ett resultat av sina egenskaper och sitt handlande. Med ett undantag (Noras engelsklärare i
gymnasiet) lade de allt ansvar för betygen på sig själva och då både utifrån begåvning och förmåga till disciplinering när det gäller att lära utan
motivation. Omvärldens ansvar låg främst i att ge kunskaper och information om vad utbildningssystemet successivt kräver i form av kurser
och poäng.
Ungdomarnas strategier inför högre studier skiljde sig åt. Som vi
kunnat se accepterade de det rådande institutionella utbildningssystemet. Deras självreflektion över detta medförde att de tolkade och tillskrev sig själva orsakerna till vad som skedde. Deras strategier handlande om att försöka anpassa sig till systemet och hoppas på att lyckas leva
upp till de krav som ställdes.
Ungdomarna hade olika preferenser för sina gymnasieval och de uttalade olika mål och syften med sin utbildning. Mats och Anders valde manliga atypiska gymnasieprogram. Anders, Sofis, Livs och Noras handlingsmöjligheter blev mer begränsade. Anders hade tydliga mål och läste
upp sina grundskolebetyg för att nå sitt uppsatta mål –att läsa Barn– och
fritidsprogrammet, men han kunde inte söka in på något högskoleprogram, då han saknade särskild behörighet och han sade att högskolestudier var ”kört” för hans del.240 Även Sofi bestämde sig för att inte läsa vidare. Mats var den som hade ett handlingsutrymme vad gällde vidare utbildningsprogram på högskola. Han kunde läsa på högskola om han ville,
Jonas Frykman, (1998), Ljusnande framtid!: skola, social mobilitet och kulturell identitet,
Lund: Historiska media, förord.
239 Jfr. Mats Trondman, (1994).
240 Arbetarklassens förståelse tar sig uttryck i att om man själv anser att man inte lärt
sig så mycket bör man sluta studera och arbeta istället. Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Göran Arnman & Mikael Palme (1993), Jfr även Paul Willis, (1981).
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men han valde, då han fått ett bra arbete, att inte studera vidare. Liv, Nora,
Sofi och Anders gjorde klasstypiska utbildningskarriärer.241
Under fältarbetet våren 1998 uppmärksammade jag hur lite resurser
och konkreta åtgärder gymnasieskolan la på att öka den faktiska kunskapen om högre studier hos elever från familjer utan tradition av högre
studier. I detta kapitel har detta via ungdomarnas berättelser synliggjorts. Den värdering som gjorts av ungdomarna bekräftades snarare än
bröts. Mats som ville bryta den bestämning som hans gymnasieval innebar fick själv bryta den inslagna karriärvägen.
Gymnasieskolan gjorde mycket lite för att bryta dessa karriärer och
Mats val uppmuntrades inte heller. Syons funktion var inte ett stöd för
eleverna att bryta den sortering som skedde före och i gymnasiet. Snarare bekräftade syofunktionen sorteringen.242 Ungdomarnas val och strategier, vilka ibland inte gynnade deras handlingsmöjligheter framstår som
varande helt och hållet deras individuella bekymmer. Även lärare lade
misslyckanden, t.ex. Sofis misslyckande med specialarbetet, på elevens
egna förmåga.
Gymnasieskolan lade lite resurser på att förbereda eleverna för den
konkreta och närmaste framtiden efter gymnasiet. Eleverna erbjöds under sista terminen en information av Arbetsförmedlingen om att de, för
att kunna få socialbidrag, måste gå dit när de slutat skolan.
De fick inte vid något tillfälle under sista gymnasieterminen information om högskola och universitet men mentorerna påminde om att det
var dags att söka till högskolan. Detta var den information eleverna fick
om hur de skulle ”angripa” sin närmaste framtid.243 Det var påfallande
vilken brist på kunskap om högre utbildning ungdomarna hade. Liv,
Nora, Sofi och Anders hade varken kunskap om formella krav eller kunskap om vad ett studentliv kan innebära.
Andelen elever med slutbetyg innefattande grundläggande behörighet för högskolestudier har minskat i de årskullarna som lämnat gymnasiet efter Liv, Nora, Sofi,
Anders och Mats. Bland födda 1980 hade 62 procent av kvinnorna och 51 procent av
männen uppnått behörighetskraven. För hela årskullen oavsett program, hade 75%
erhållit slutbetyg och 62% nått behörighetskraven. Skolverket, Rapport 223, (2002), Efter skolan, Stockholm: Fritzes. s. 19.
242 Syons sorterande funktion och därmed dess bevarande av klassbundna yrkeskarriärer uppmärksammades redan 1977 av Sigbrit Franke-Wikberg och Carl Åsemark
(1977), i Något om några aspekter att beakta vid pedagogisk utvärdering i allmänhet och vid
utvärdering av syo i synnerhet, Rapp. Nr. 2 från SYO-projektet, Umeå universitet. Studievägledningens brister uppmärksammas även i Ungdomsstyrelsens utredningar nr
6, (1996), Krokig väg till vuxen: Ungdomsrapporten 1996, Del 1, En kartläggning av ungdomars livsvillkor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, s.55.
243 Detta var en bild som biträdande rektor höll med om (samtal med biträdande rektor, 980529).
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Anmärkningsvärt var också det låga värde eleverna uppfattade att deras
gymnasieutbildning tillmättes av lärare och annan skolpersonal. Eleverna uppfattade därmed att även de värderades lågt.
I stället för att erbjuda hjälp och stöd att erhålla slutbetyg och få viss
särskild behörighet framställdes Komvux som en lösning, dels på studiemisslyckanden dels som ett alternativ till arbetslöshet. Komvux kom
därmed att framställas som ett fjärde gymnasieår och den institutionella
praktik där eventuella misslyckanden från gymnasiet kunde repareras.
I de årskullar som undersökts i rapporten Efter skolan hade i årskullen
födda 1978, 45 procent av kvinnorna och 32 procent av männen börjat på
Komvux inom fyra år.244 Det är dock därmed inte sagt att de som påbörjar Komvuxstudier lämnar Komvux med högre betyg som ger behörighet till högskoleprogram.245 Och ”detta fjärde gymnasieår” blir, vilket
framgår i denna studie, en skuldbörda för ungdomar.
Budskapet ungdomarna fått har varit att högskolestudier är idealet.
Det framställdes och konkretiserades dock inte som ett realistiskt mål för
dessa ungdomar. Alternativet var Komvux. Valde man inte någon av dessa karriärer återstod arbetslöshet och socialbidrag. Valde man att efter
gymnasiet ta ett arbete värderades man lägre än om man fortsatte studera
direkt på högskola eller på Komvux med högskolestudier som mål.
Ingen av ungdomarna i den här studien ifrågasatte uppmaningen att
läsa vidare som de alla via samhället (politiker, media, skola, arbetsförmedlingen och kommunen m.fl.) fick. En treårig utbildning på gymnasienivå var tillräcklig för många yrken ansåg ungdomarna själva, men
vill man få bra jobb och bra lön så måste man ha högre utbildning, det
var alla överens om. Högskoleutbildning var ’nästan ett måste’.
Ur ett individperspektiv har jag upplevt hur skolsystemet kan uppfattas som en problematisering, sortering och bestämning av den enskilde
individen inför framtiden. Nedan vill jag peka på hur detta kan framställas i ett samhällsperspektiv.

Problematiserad, sorterad, bestämd ur ett samhällsperspektiv
Sverige har enligt regeringen behov av att 50 procent av befolkningen
har högskolekompetens och det finns en uttalad ambition att bryta den

Skolverket, Rapport 223, (2002), s. 6.
Detta bekräftas i Skolverkets rapport om utbildningsnivåer hos Komvuxstuderande. Rapporten visar att endast 20 procent av de studerande lyckats höja sina
gymnasiebetygsnivåer under Komvuxstudierna. Skolverket, Rapport, Dnr 1999:633,
Lyft eller bredd?: Utbildningsnivåer före och efter studier i kommunal vuxenutbildning/Kunskapslyftet läsåret 1997/98,
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”sociala snedrekryteringen” till högskolan.246 Man menar att social snedrekrytering till högre studier förekommer då barn med viss social bakgrund oftare än andra når högre utbildningsnivåer.
Social snedrekrytering anses vara ett problem av flera skäl. Förutom
att det är en individuell orättvisa är det också en kvalitetsförlust för samhället att inte alla begåvningsresurser tas till vara.247 Man ser social snedrekrytering såväl som en orättvisa på individnivå som ett samhällsbekymmer kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtidigt lyfts i
ett mer institutionellt skolperspektiv andra funktioner för skolan fram.
Kurt Liljequist hävdar att utbildningssystemet enligt skolforskningen
bl.a. har funktionen att ge eleverna utbildning för näringslivets behov och
att via betygen förbereda eleverna för olika positioner i samhällshierarkin.248 Ungdomarna i den här studien genomgick en gymnasieutbildning
men till ett yrke inom den offentliga sektorn som då, 1998, sades inte efterfråga dessa ungdomar (vilket visade sig inte stämma, se kapitel fem).
En ytterligare funktion skolan har enligt Liljequist (1994) är en sorterande uppgift, att via betygen förbereda elever för olika hierarkiska positioner.249 Sociala hierarkier vilka, tidigare accepterades som självklara,
upprätthålls fortfarande och via utbildningssystemet har ungdomarna i
denna studie problematiserats, sorterats och bestämts. 250
Den hierarkisering som gymnasieprogrammens delning i studie- respektive yrkesförberedande program innebär har en koppling till klasstrukturen vilken innebär att val av program också innebär val av framtida klasstillhörighet – den samma som under barndomen eller en annan.
Trots att även de nya treåriga gymnasieprogrammen skall göra det möjligt för samtliga elever att lämna gymnasiet med såväl grundläggande
som särskild behörighet till högre studier var det långt ifrån självklart att
inhämta denna kunskap under gymnasiet.
Det svenska utbildningssystemet har förändrats och expanderat kraftigt under 1900-talet251. Det har dock hela tiden funnits en spänning melStatistiska meddelanden. Serie UF, Utbildning och forskning. (2002).
SOU 1993:85, Robert Erikson & Jan O. Jonsson, Ursprung och utbildning: social snedrekrytering och högre studier, Huvudbetänkande av Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier, Stockholm: Fritzes.
248 Kurt E. Liljequist, (1994), Skola och samhällsutveckling, Lund: Studentlitteratur, s. 237.
249 Ibid., s. 237.
250 Jfr Pierre Bourdieu, (1976), ”Kulturell reproduktion och social reproduktion”, i Lundberg & Selander & Öhlund, red., Jämlikhetsmyt och klassherravälde: en antologi om skola och
utbildning i avancerade kapitalistiska samhällen, Malmö: Bo Cavefors bokförlag, s. 170.
251 Mac Murray, (1988), Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning: studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering 1993-1985, diss., Göteborg: Acta Universitatis
Gothoburgensis. Torsten Husén, (2002), Bokslut: essäer om utbildning, Stockholm:
Carlsson. Donald Broady, (2000), ”Skolan under 1990-talet: sociala förutsättningar och
246
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lan allmän- och yrkesutbildning. Ju tidigare en koppling till yrkesutbildning skett desto tidigare har en social stratifiering också påbörjats, menar
Mac Murray. Det svenska utbildningssystemet har, menar Murray sökt
”avlänka” ungdomar från att söka klättra så högt de kunnat på den formella utbildningsstegen. Istället har man sökt förmå ungdomar att ägna
sig åt yrkesbestämd och arbetslivsorienterad utbildning eller också gå ut
i samhället och arbeta. Murray menar att ”avlänkningsåtgärderna har
hela tiden varit parallella med åtgärder för, som det ser ut andra syften än
att öka jämlikheten”.252
Idag kvarstår den utbildningsretorik, som jag tolkat att Mac Murray
avsåg. Idag framställs en möjlighet till individuella val. Resultatet blir
dock det samma – den sociala snedrekryteringen fortsätter vilket anses
gagna samhällsutvecklingen. Här finns flera budskap. Man vill från regeringens sida motverka social snedrekrytering samtidigt som skolans
funktion innefattar ett visst mått av differentiering. Samtidigt finns ett
konkret samhälleligt behov av personer med yrkesinriktad gymnasiekompetens såväl som av personer med universitetsutbildning.
Samhället blir allt mer individualiserat253, och därmed bör rimligen
även utbildningssystemet bli alltmer individualiserat och ge möjlighet
till individuella val.254 Ungdomars alltmer individualiserade tillvaro
med alltfler möjligheter och valsituationer ställer höga krav på utbildningssystemet.
Vi kan tolka t.ex. Livs och Noras obeslutsamhet inför högre studier i
termer av att man inte kan upprätta en handlingsplan inför sin utbildningskarriär om man inte tror på sina handlingsmöjligheter, eller har något konkret mål. Om man saknar faktisk kunskap om möjliga mål och
strategier är det svårt att fatta beslut för att nå målen. Om man då samtidigt kommer från en studieovan hemmiljö blir skolan och andra institutionella praktiker avgörande för att ungdomar skall ges reell möjlighet
att erhålla kunskap för att fatta beslut, sätta upp strategier och mål angående utbildningskarriären vilka bygger på kunskap (mer lik den som
ungdomar från studievana hemmiljöer har). I andra studier förstås och
utbildningsstrategier”, Donald Broady mfl., Välfärd och skola, SOU 2000:39, Stockholm:
Fritzes.
252 Mac Murray (1988), s. 10.
253 Zygmunt Bauman, (2002).
254 Thomas Englund, (1996), ”Varför ny läroplan?”, i Tomas Englund, red., Utbildningspolitiskt systemskifte?, Lund: HSL förlag. Denna trend uppmärksammas även av
Andy Furlong och Fred Cartmel, (1997), som i Young People and Social Change: Individualization and Risk in Late Modernity, Buckingham: Open Univerity Press. s. 6 ff, beskriver 1990-talets skolpolitiska process som en förskjutning från att eleven tidigare
var en ”tågresenär” till att eleven idag blivit en ”privatbilist”.
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diskuteras ungdomars utbildningskarriärer ur ett annat perspektiv. I en
översikt över fem års forskning om eventuella samband mellan social
bakgrund och studieresultat skriver författaren:
Hur den sociala bakgrunden än må definieras förefaller det som
om den har en klar och tydlig genomslagskraft för elevers prestationer i skolan.255

I studiens sammanfattning relaterar författaren till en rad forskare och
lyfter fram hemkulturens eller ”hemmets läroplans” betydelse. Som exempel på hemkultur eller ”hemmets läroplan” anger författaren samhörighet och kontakt i familjen, läsintresse och via termen ”instruktiv moder”256 lyfter författaren fram hemmet och familjens uppfostringsmetoder som avgörande för studieresultaten. Vidare refererar författaren till
Arnman och Jönsson257 och talar om skolklassers sociala sammansättning. Ingenstans i rapporten står att finna förklaringsmodeller som lyfter
fram andra institutioners (t.ex. skolan själv) roll och betydelse för studieresultat. Även om författaren påpekar att studien är en översikt och att
ytterligare studier behövs, så framstår det för mig som om att det ytterst
handlar om hur man definierar, förstår och diskuterar situationen. Den
valda definitionen, förståelsen och retoriken utgör sedan grunden för
hur man, bl.a. inom skolan, konkret väljer att arbeta med dessa frågor.
Under 1990-talet har skolans resurser minskat och diskrepansen mellan
ökande behov och mindre resurser blivit tydlig.258 Jag menar dock att det
inte bara är en fråga om resurser, utan även en fråga om ideologi och
traditionella klass- och genusrelaterade utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor.
I regeringens mål att halva befolkningen skall ha högskolekompetens,
ligger implicit även målet att den andra halvan skall ha, en av arbetsmarknaden efterfrågad, yrkeskompetens på gymnasienivå. Bland andra
menar SCB att gymnasieutbildad personal inom vård och omsorg kommer att vara den mest efterfrågade yrkeskompetens på arbetsmarknaden
inom den närmaste framtiden.259
Britt Hallerdt, (1995), Studieresultat och social bakgrund – en översikt över femårs forskning. Skolverket, s 26.
256 Hedvig Ekerwald, diss., (1983), Den intelligenta medelklassen. Uppsala Univ., Stockholm: Almqvist & Wiksell.
257 Göran Arnman & Ingrid Jönsson, (1983), Segregation och svensk skola. En studie av
utbildning klass och boende. Lund: Arkiv.
258 Paula Blomqvist & Bo Rothstein, (2000), Välfärdsstatens nya ansikte: demokrati och
marknadsformer inom den offentliga sektorn, Stockholm: Agora.
259 SCB, (2002), Trender och prognoser 2002, Befolkning, utbildning arbetsmarknad med
sikte på år 2020.
255
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Ungdomarna i den här studien har denna efterfrågade kompetens
men har inte under gymnasiet erfarit att de varit en efterfrågad och för
samhällets utveckling viktig grupp. De har tvärtom värderats lågt och
fått ett budskap att högskolestudier är ett framtida krav från arbetsmarknaden.
I nästa kapitel skall vi titta närmare på hur nästa nyckelövergång och
karriärsteg ser ut. Det handlar om ungdomarnas möte med arbetslivet.
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Arbete
Det här kapitlet handlar om arbete som nyckelövergång. Övergången
från skola till arbetsliv är en viktig del av vuxenlivet. Som ung skall man
nu använda de kunskaper man fått under utbildningstiden i en praktisk
verklighet. Att introducera och etablera sig på arbetsmarknaden är också
viktigt för att etablera en självständig försörjning och med arbete kommer inte bara en tryggad försörjning utan även en mer omfattande tillgång till socialförsäkringssystemet.260
Under 1990-talet har en rad studier uppmärksammat den höga ungdomsarbetslösheten.261 Ungdomarna i den här studien har alla varit arbetslösa, från några få dagar till flera månader. Det är dock arbete och
inte arbetslöshet som präglat deras vuxenblivande. För de här ungdomarna har det handlat om mötet med ett arbetsliv under stark förändring.262 De har alla utom Anders haft kontakt med Arbetsförmedlingen
och Ungdomsresursen och varit berörda av arbetsmarknadspolitiska åtgärder (vilket jag återkommer till i kapitel sex). Liv ansåg sig tvungen att
stämpla på heltid under hösten 1999 eftersom hon inte fick studera halvtid och stämpla halvtid (se föregående kapitel). För de övriga finns inte
några längre perioder av arbetslöshet.
Kapitlet handlar om ungdomarnas möte med arbetslivet och några
aspekter som framträtt som viktiga i förhållande till det. Ungdomarna i
denna studie är exempel på att man kan lämna ett yrkesinriktat gymnasieprogram och omgående få arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Studien visar att även om unga kan få arbete, t. o. m. relativt välbetalt
och fast arbete, har de samtidigt en osäker och problematisk position på
Se t.ex. Håkan Johansson, (2001).
Se t.ex. Ulla Rantakeisu, m.fl., (1996), Ungdomsarbetslöshet: vardagsliv och samhälle,
Lund: Studentlitteratur. Anders Gullberg & Martin Börjeson, red., (1999), Annika Härenstam, m. fl., (1999), Verica Stojanovic, (2001), samt Lena Ståhl, (1997), Kommunernas
ansvar för arbetslösa ungdomar, Arbetsmarknadsdepartementet EFA, Stockholm.
262 Annika Härenstam och Per Wiklund, (1999).
260
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arbetsmarknaden. De aspekter jag valt att diskutera handlar om det första arbetet, om arbetslivskarriären och om karriärbrott. Kapitlet avslutas
med en kort diskussion på temat arbetets betydelse.

Möten och karriärer i arbetslivet
I gymnasieskolan blev ungdomarna uppmanade att skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med att de lämnade gymnasiet. De visste
inte mycket om hur det konkret fungerade när de skulle söka arbete så i
slutet maj 1998 bestämde Liv och Nora att det var dags att besöka Arbetsförmedlingen för första gången. Jag fick följa med på besöket:
Liv tar kommandot och går fram till informationsdisken. Hon
berättar att de slutar skolan nu och vill ha jobb! Kvinnan bakom
disken hälsar välkommen till Arbetsförmedlingen (AF). Hon ber
tjejerna skriva in sig och hänvisar till en speciell avdelning. Vi
går dit och tar en nummerlapp. Handläggaren berättar att tjejerna är ett kommunalt ansvar tills de fyller 20 år men att de ska
vara inskrivna på AF. Han berättar vidare att de kommer att
kallas till information i augusti och att de har rätt till kommunal
ungdomspraktik (KPU) efter sommaren och fram till det att de
fyller 20 år. Handläggaren uppmanar tjejerna att söka praktikplats redan nu. Liv frågar om arbete fram till dess, över sommaren, men får svaret att Af inte kan hjälpa till med det. Handläggaren talar om att de tills vidare, om de inte kan försörjas av
sina föräldrar eller via arbete, är hänvisade till socialbidrag.
Varken Liv eller Nora hade egentligen väntat sig så mycket av
besöket i form av jobb eller så. De har i alla fall skrivit in sig, för
det ska man ju! Båda tycker det är knäppt att man hänvisas till
socialbidrag, det är liksom ingen bra början menar de.
(Fältanteckningar, maj 1998)

Den som inte själv, efter avslutat gymnasium, kunde hitta ett arbete (eller kunde försörja sig på annat sätt) fick som Liv och Nora ovan konstaterade söka socialbidrag. 100 dagar efter avslutat gymnasium blev samtliga vid Arbetsförmedlingen inskrivna ungdomar inbjudna/kallade till
ett möte. Fram till det datum de fyllt 20 år var man sedan, som arbetsförmedlaren sade, ett kommunalt ansvar och hade rätt till KPU-praktik.263 Från 20 år och fram till att de fyllde 25 år gällde sedan Ungdoms-

263

Se begreppsbilaga.
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garantin264 och arbetslösa och eller försörjningstagande ungdomar var
antingen ett ’fall’ för kommunen eller för Arbetsförmedlingen eller möjligen någon annan institution, allt beroende på vilka möjligheter de bedömdes ha på arbetsmarknaden, om de hade behov av socialbidrag eller
om någon annan inkomstkälla (t.ex. A-kassa eller Alfa-kassa265) fanns.

Sommarvikariat –ett första steg i arbetslivskarriären
Liv befarade under gymnasietiden att hon skulle drabbas av arbetslöshet
vilket också skedde. Livs första erfarenhet av arbete efter gymnasiet var,
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, att under sommaren efter gymnasiet
arbeta som cykelvärd. Arbetet bestod i att vakta cyklar som privatpersoner parkerat centralt i staden.
Hon var beroende av kommunen ekonomiskt och kommunen hade
rätt att tvinga henne att acceptera den sysselsättning som man ordnat åt
henne.266 Dessutom hade kommunen ställt upp och hjälpt henne med lägenhet varför hon också kände ett moraliskt ansvar och därför accepterade arbetet.
För Nora blev övergången från utbildning till arbete annorlunda. Hon
blev uppringd av sin praktikplats inom kommunal omsorg från gymnasietiden, erbjöds vikariat och arbetade sedan där under hela sommaren.
Detta arbete hade hon nu i och med avslutat gymnasium formell kompetens för. Nora visste att man där behövde ytterligare vikarier och tipsade
enhetschefen om sin kompis Liv.
Efter några veckor som cykelvärd fick Liv, via Nora, sommarvikariat
inom kommunal omsorg. Liv lyckades förändra sin situation och erbjöds
ett för henne ”riktigt” arbete vilket hon dessutom via sin gymnasieutbildning liksom Nora hade kompetens för. Liv fick nu lön och behövde
därför inte socialbidrag.
Liv bestämde därefter att hon aldrig skulle acceptera att arbeta som
cykelvärd en gång till även om hon skulle bli tvungen att ta kontakt med
socialtjänsten igen. Hon skrattade till då hon sade det, men menade vad
hon sade:
L

Det skulle jag vägra ta! Då skulle jag fan säga; ta lägenheten då! (skratt) (980211)

264 Från 1 augusti 2000 har utvecklingsgarantin blivit en del av de nya arbetsmarknadspolitiska programmen och då bytt namn till ungdomsgarantin. Se vidare, begreppsbilaga och Ungdomsstyrelsens utredningar nr 23, (2000), En på hundra: utvecklingsgarantins tredje år, Stockholm.
265 Se begreppsbilaga.
266 Se Håkan Johansson, (2001).
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Hon beskrev vad denna erfarenhet betytt för henne:
L

Det värsta som händer är att jag blir tvungen att gå till
soc igen. (980211)

En tolkning av hennes starka avståndstagande och beredskap att till och
med ge upp sin lägenhet är att hon uppfattade cykelvärdsarbetet som en
kränkning, en negativ värdering.
Sofi, Mats och Anders betraktade däremot arbetet sommaren 1998
snarast som ett sommarjobb för att tjäna lite extra pengar.
Anders berättade att han aldrig vare sig nu efter gymnasiet eller under tidigare sommarlov behövt söka sommarjobb. Han hade istället blivit erbjuden flera arbeten genom olika kontakter och måst tacka nej till
en del. Anders hade sedan en längre tid erfarenhet av arbete med barn
och ungdomar på kollo och på fritidsgård. Hans gymnasieutbildning
gav honom formell kompetens och stärkte hans bild av en framtida möjlig yrkeskarriär som fritidsledare.
Sofi fick arbete några veckor efter gymnasiet på sin pappas arbetsplats där hon varit två somrar tidigare. Detta arbete hade ingen koppling
till hennes nu avslutade gymnasieutbildning och hon uppfattade det
som ett sommarjobb. Då hon endast fick några få veckor på faderns arbetsplats sökte hon även sommarjobb på andra arbetsplatser. Något annat (sommar)jobb hittade hon dock inte, men hon ville samtidigt ha
”sommarlov” så det var ok för henne att vara mycket ledig under sommaren. Under sommaren efter gymnasiet hade hon ingen annan inkomst
än lönen från arbetet hennes far förmedlat. Då hon bodde hos sina föräldrar klarade hon sig ändå ekonomiskt.
Mats var aktiv inom en förening och genom en ledare där lyckades
han få jobb under sommaren. Även hans mamma hjälpte honom till ett
kortare vikariat på sin arbetsplats. Detta arbete var direkt kopplat till
hans gymnasieutbildning. På denna arbetsplats fick Mats för första
gången prova om hans gymnasieutbildning gett några praktiskt användbara kunskaper.
Efteråt tyckte Mats att det varit mycket svårt att påverka arbetet och
att den etablerade personalen inte riktigt velat lyssna på hans idéer. Det
Mats beskrev kan tolkas som uttryck för en typisk situation för ungas
övergång till arbetslivet. Det kan handla om hur den som är ung och ny
bemöts av de äldre och yrkesseniora. 267 Att vara nyanställd innebär en
267 Anna-Liisa Närvänen (1994) s. 137ff. Jfr även Gerd Lindgren, (1991), ”Makten på
arbetsplatsen” i Bengt Furåker red. Arbetets villkor, Lund: Studentlitteratur. s 131 ff.
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socialiseringsprocess där man förutsätts förvärva rådande rutiner och
normer. Oavsett om man har en yrkeskompetens i kraft av en utbildning
är det först efter det att man uppnått en viss status man har möjlighet att
komma med idéer och förslag. Den så kallade normen om seniorskap
handlar om anställningstiden på arbetsplatsen och definierar tolkningsföreträde och därmed handlingsutrymme.268 Det Mats fick erfara var att
han som nyanställd och dessutom ung inte hade ett egentligt handlingsutrymme att påverka t.ex. rutinerna.

Praktikplats eller timvikaria t- ett andra steg på karriärvägen
Efter sommaren var det dags för ungdomarna att på allvar söka arbete
och i augusti blev samtliga som slutat gymnasiet, ej fyllt 20 år och var
anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kallade till Arbetsförmedlingen. Mötet arrangerades i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Liv och Nora gick dit.
Alla ungdomar som slutade gymnasiet i juni har nu fått kallelser till Arbetsförmedlingen och Liv och Nora är nu på väg till
detta KPU- (kommunal ungdomspraktik) möte. Salen var ganska full och flera möten hade hållits innan. Det gick ut på att fylla
i en ansökan om KPU-praktik. Efteråt gick Liv, Nora och jag och
fikade och pratade lite om hösten. Båda var osäkra och hade
mycket undringar över det här med KPU-praktik. Lönar det sig
att timvicka istället? Kan man göra båda?
(Fältanteckningar 25/8 1998)

Liv och Nora hade två handlingsmöjligheter. Antingen kunde de välja
KPU-praktik vilket skulle innebära en fast inkomst i form av praktikersättning (2900:-/månad brutto) och fasta arbetstider, eller så kunde de välja ’riktigt arbete’ trots att de insåg att det skulle innebära en osäkrare vardag. De valde den osäkra vägen för att bl.a. slippa ha med ’soc’ att göra.
Arbetet under sommaren hade varit en bekräftelse på att de kunde
jobba på den öppna arbetsmarknaden vilket stärkt deras självbilder. De
kunde klara sig själva. Därmed kunde de undvika den institutionella
kontroll som KPU-praktik skulle innebära och som de uppfattade som
negativ. Ett ’riktigt’ arbete var en markör för att man klarade av att arbeta vilket var mycket viktigt för deras identitetsskapande som vuxna.
Anders blev inte kallad till mötet eftersom han fyllt 20 år (han var i
stället aktuell för Ungdomsgarantin). Han hade dock valt att inte anmäla
sig på Arbetsförmedlingen eftersom han skulle rycka in i militären. Inte
268

Gerd Lindgren, (1991), s 131 ff.
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heller Mats valde att gå då han tagit reda på vad mötet gällde och redan
ordnat en KPU-praktik. Han hade genom Arbetsförmedlingen tagit reda
på sina möjligheter och rättigheter och därigenom fått besked om vad
som erbjöds då han inte fyllt tjugo. Han gick dit på eget bevåg och blev
inskriven vid Arbetsförmedlingen som arbetssökande inom vårdsektorn
och fick handledare. Han skaffade själv KPU-praktik vilken kommunen
sedan formellt tog kontakt med och godkände.
K
M
K
M
K
M

Hur vet du vad KPU är överhuvudtaget?
Njaee, det har jag frågat mig till.
Vem har du frågat då?
Arbetsförmedlingen.
Jaha, du har gått upp till arbetsförmedlingen nu i vår, eller?
Ja. Slängde papperna på bordet, nu jävlar ska jag ha jobb!
Nävars! Nä, jag frågade liksom vad som händer och sker
och finns det nåt jobb liksom hur och allting det där och
(K: Ja) tagit reda på all fakta och allt. (980519)

Mats hade tagit reda på ”vad som händer och sker”. Han ställde krav.
Mats resonerade att det var bättre med KPU än att sitta sysslolös hemma,
han ville ha ett jobb och tjäna pengar. Visserligen var det inte speciellt
bra betalt men han tänkte att det ”rör sig om ett halvår, sedan skulle jag
göra min militärtjänst”. Trots att Mats visste att han i januari skulle rycka
in i lumpen hade han ändå funderat över hösten en hel del. Han sade att
han liksom ”vill veta hur det går till”. Han hade KPU-praktik en kort tid
innan han via en bekant erbjöds ett vikariat som lärare på en skola. Detta
vikariat hade han inte formell kompetens för men hans gymnasieutbildning var ändå delvis adekvat för arbetet.
Mats beskrev sin arbetslivserfarenhet efter gymnasiet som mycket givande. Vidare ansåg han att han lärt sig mer under denna tid än under
tre år i skolan. Han tyckte att det varit positivt att komma ut i arbetslivet
och prova sina teoretiska kunskaper i praktiken. Han var samtidigt kritisk till KPU eftersom han ansåg att ungdomar utnyttjades till att utföra
samma arbetsuppgifter som ordinarie personal men för mycket lägre ersättning. Dessutom upplevde han att han inte togs på allvar av kollegorna under KPU-tiden.
Att vara praktikant är ett sätt att komma ut på arbetsmarknaden. Man
lär känna rutiner och normer, och sin plats i den sociala hierarkin, men
syftet att socialiseras in på arbetsplatsen är ju tvetydigt. Som praktikant
skall man inte ha en anställds ansvar och det är inte säkert att man skall
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vara kvar på arbetsplatsen någon längre period.269 Detta kan möjligen
förklara varför Mats upplevde att praktik skiljde sig från ett ”riktigt” arbete och att han liksom under sommarjobbet inte alltid fick ett positivt
bemötande från personalen.
Sofi kontaktade själv kommunen efter sommaren för att få hjälp att
hitta ett arbete. Hon blev då erbjuden KPU-praktik i en butik.
K
S
K
S

Vem ringde du till eller vart ringde du till, kommunen eller AF?
Till AF så fick jag ett nummer där (K: mm) till nån Kristina
Ja, just det! Det är en person som sitter på kommunen.
Jaa. (K: mm, och så?) Och då hade vi pratat om praktikplats nere på Butiken (K: mm) eller jag frågade först om
det fanns några extrajobb och sen det var ingenting de
hade just då utan då blev det – frågade jag i stället om
KPU och det gick ju bra. (981119)

Kort tid efter att Sofi börjat som KPU-praktikant blev hon erbjuden att
timvicka ibland på helgerna i samma butik.
S

Jag har ju KPU på – nere på Butiken och det är ju i veckorna så sen jobbar jag på fritidsgård varje tisdagskväll
och varannan fredagskväll och jobbar helger extra nu på
Butiken. (981119)

Via en person hon kände blev hon också erbjuden att arbete några timmar i veckan som kvällsassistent på en fritidsgård. Detta arbete hade Sofi
parallellt med KPU-praktik och helgvikariat under hösten 1998. Efter årsskiftet meddelade fritidsgårdspersonalen henne att man inte längre hade
råd med kvällsassistent varför hon inte behövde komma fortsättningsvis.
Sofi blev mycket besviken över att hon med så kort varsel inte längre behövdes men visste inte riktigt på vilka villkor hon var anställd på fritidsgården varför hon accepterade beskedet.
Hösten 1998 var Sofi i veckorna praktikant och i helgerna ’riktig’ anställd i Butiken. Hon trivdes men kände sig samtidigt utnyttjad. Hon fick
låg ersättning som KPU-praktikant samtidigt som hon erbjöds extraarbete på helgerna med avtalsenlig timlön.
S

269

Ja fast det är ju, det är ju helsjukt egentligen för man gör
ju, man blir ju så utnyttjad i alla fall i butik (K: mm) så
blir man ju det.

Anna-Liisa Närvänen, (1994), s. 137 ff.
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S

Berätta hur det är. Jag vet att du pratade om det i telefon
(S: jaa) att de kan gå iväg och…
Ja, man är där själv alltså i butik, de kan springa iväg och
de ska gå på lunch och de ska bara sänka lite ute i datorn
och då blir man så där, men när inte jag är där så klarar
de sig utan allt det där (K: mm) då måste de ju kunna
göra det. (981119)

För Sofi innebar introduktionen, via KPU, att hon blev tilldelad en dubbel roll. Ibland sågs hon av kollegor och chefer som fullvärdig arbetskamrat och anställd, fick ansvar och förtroenden och tog då rollen som
löntagare, ibland sågs hon och behandlades som praktikant. Hon ansågs
ha egenskaper som gjorde att hon tillskrevs status som ’vanlig anställd’
samtidigt som hon ibland tillskrevs en lägre position som praktikant.
Sofi var, liksom Mats, kritisk mot hur ungdomar som har KPU-praktik
behandlades och ansåg att hon utnyttjades under denna praktiktid till att
utföra samma arbetsmoment som ordinarie personal gjorde men hon
gjorde det med mycket sämre betalt.
Sofi lämnade sin KPU-praktikplats den 30 november eftersom avtal
fanns att praktikanter ej får arbeta inom handeln under december och
juni-augusti. Sofi hade inte några särskilda planer för december utan
tänkte ta kontakt med kommunen igen efter jul och då be om en ny KPUpraktikplats (hon kunde men ville inte återvända som praktikant till affären).
Under december och fram till i mitten av januari hade inte Sofi någon
inkomst. Då hon bodde hemma och inte betalade något menade hon att de
pengar hon sparat räckte till julklappar och som fickpengar. I januari 1999
erbjöds Sofi ett tidsbegränsat vikariat i butiken vilket hon tackade ja till.

Arbetslivskarriärer
Under hösten 1998 forsatte Nora och Liv att vikariera inom kommunal
omsorg. Liv hade timvikariat fram till årsskiftet. Timvikariatet innebar
att de i förväg aldrig visste hur många timmar per vecka de skulle få arbeta. Att inte veta från vecka till vecka blev ett sätt att leva för Liv och
Nora:
K
L
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vecka, ena veckan verkar det liksom funka och andra
veckan så funkar det inte.
Men så där är det ju alltid. Som nu, nu börjar jag bli orolig igen för nu tror jag att jag inte har någonting efter jul.
(981102)
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Liv var uppgiven inför det faktum att hon inte hade något jobb efter december. Hon orkade inte riktigt ta itu med det problemet. Nora däremot
var optimistisk, både för sin egen och Livs del, och trodde att de skulle få
jobberbjudanden. Liv vågade inte tro på att hon skulle få ”ett riktigt
jobb”.
L
K
L

Äh, jag vet inte, jag tar väl en dag i taget, jag orkar inte
tänka på det.
Vad är det som gör att du inte orkar tänka på det?
Det är så jobbigt allting, det blir bara en massa strul hela
tiden med jobb och tjafs ... nä, jag vet inte, jag orkar inte
tänka på det, jag tar det när det kommer. (K: Mm) Det
kommer säkert att strula ihop sig (skratt). (981102)

Livs förhållningssätt var nutidsorienterat och hon menade att ”jag tar det
när det kommer”. Hon hade också en pessimistisk framtidssyn och var
säker på att det skulle komma att ”strula ihop sig” med arbete.
I februari 1999 hade Liv och Nora fortfarande timvikariat på samma
kommunala enhet, åtminstone fram till sommaren:
K
L
K
L
N
L
K
L

Och du sa sist att du hade jobb fram till fjärde juli?
Mm… jag vet att jag kommer att få sommarvik och sen så
får man väl se, jag tror att det kan finnas mer.
Till hösten då, liksom?
Ja, fast det är inget jag frågar om, det är kanske …
Ja, kanske.
Jag tänker inte så mycket på det (K: Nej) det får bli som
det blir.
Så att du har ingen kontakt på AF eller liksom ...
Nä, jag är nog utskriven därifrån, tror jag ... det var väl i
början av hösten att man skulle skriva i och skicka tillbaka om man skulle stå kvar i kön men att jag glömde bort
dom papperna så jag är nog utskriven men jag ska väl gå
och skriva in mig igen, tror jag ifall det nu är så efter hösten eller i sommar. (990419)

Över sommaren fortsatte Liv vikariera. Under hösten hade hon tänkt
läsa på Komvux på deltid men då detta inte accepterades (jfr. tidigare
kapitel) ’valde’ hon att vara arbetslös och stämpla (hon uppfyllde nu
kraven för att erhålla A-kassa).270 Under våren 2000 läste hon på Komvux
och sommaren 2000 sommarvikarierade hon återigen inom kommunal
omsorg. Inför sommaren blev Liv tvungen att söka socialbidrag eftersom
270

Se begreppsbilaga.
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hon inte skulle få ut någon lön förrän i juli och därmed inte skulle klara
sig ekonomiskt under juni.
K

L

Men det är fortfarande så – jag vet att vi har diskuterat
det här förut – det är fortfarande så att ni väljer att ändå
jobba på vik? Du skulle ju kunna gå till Ungdomsresursen och säga att du är arbetslös, (N: Ja) eller gå till arbetsförmedlingen först?
Jo, jag får ju söka soc-bidrag nu (K: Mm) första månaden
för jag får ju inte lön nu. (000519)

Höstterminen 2000 och då vi sågs vårterminen 2001 studerade Liv vid
Komvux. Livs arbetslivskarriär hittills hade kommit att bestå av timvikariat och kortare tidsbegränsade vikariat. Vikariaten bestod inte alltid av
sjukvikariat utan även av vikariat på vakanta tjänster och rena projektanställningar.
Liv erbjöds dock inte något längre vikariat eller någon fast tjänst. Detta uppfattade Liv som en negativ värdering av henne, hennes tolkning
var att hennes arbetsgivare gjorde en bedömning att hon inte kunde
komma ifråga för en tjänst. Liv hade under denna period (sommaren
1998 till hösten 1999) en oklar yrkesroll och en osäker situation ekonomiskt och yrkesmässigt vilket påverkade hennes självbild.
Nora vikarierade under hösten 1998 och våren 1999. Hon hade ett
tidsbegränsat vikariat och var då garanterad 18 timmar i månaden men
utöver det var hon timanställd.
N

L
N

Jag ... vet ju att jag är garanterad 18 timmar i månaden.
(K: Ja, just det) Men annars är det ju bara dom här timvicken som kommer lite då och då men det är ju så pass
mycket att jag klarar mig på det (K: Mm) och då jobbar
jag ... den här veckan jobbar jag dubbelpass två dar, till
exempel.
Fast du kan ju aldrig vara säker.
Nä, jag kan aldrig vara säker men det har ju flutit på tills
nu liksom (L: Ja) så att det, ja. (981111).

Nora och Liv hade inte samma bild av Noras arbetssituation. Liv pekade
på osäkerheten i timvikariat. Nora menade dock att hon visserligen aldrig kunde vara säker på att det gick runt ekonomiskt men tyckte att det
flutit på och tyckte därför inte att hon behövde göra något åt det. Möjligen kan denna olika syn på vikten av att veta hur mycket man kommer
att arbeta kopplas till Livs situation där hon måste tjäna pengar för att
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betala hyra och uppehälle medan Nora hade sina signifikanta andra att
vända sig till.
I juni 1999 hade Nora fått en fast tjänst på 75 procent som personlig
assistent. Det var inte en heltidstjänst men ändå blev lönen hyfsad, tyckte Nora, då det tillkom ob-tillägg på kvällar, nätter och helger. Nora fick
inte stämpla upp till en heltid men tyckte det var ok i alla fall. För att få
stämpla upp till heltid, måste man ha jobbat heltid och det hade Nora
aldrig gjort. Hon trodde inte att hon hade orkat att jobba heltid som personlig assistent. Samtidigt var det skönt att ha tryggheten i ett fast jobb,
schema och semesterdagar, menade Nora.
Precis som Mats erfor Nora att en av de normer som finns i arbetslivet
handlar om att anställningstiden är avgörande för vilken position man
har och därmed för om man kan peka på fel och brister.271 Nora berättade att hon då hon påpekade ett misstag som kränkte en vårdtagare,
kommit i konflikt med personalen på sin arbetsplats.
N
L
N

Ja, … dom tycker att jag la näsan i blöt och satte mig upp
mot äldre människor där, det gillar dom ju inte.
Som har jobbat inom vården i massor av år.
Ja, i många, många år men liksom när man ser den vanskötsel på dom barnen… Då håller jag ju inte tyst inför
föräldrar utan jag måste ju rapportera, det är min skyldighet så att jag gick till sjuksköterskan. (010119)

Den erfarenhet av arbetslivet som Nora fått innebar för henne att hon av
arbetsgivaren och arbetsplatsen tillskrivits negativa egenskaper, hon ”la
näsan i blöt”, hon ”satte sig upp” och dessutom var hon fysiskt svag och
fick ont i ryggen. Detta påverkade starkt hennes yrkesidentitet och förtroende för arbetsgivaren. I maj 2000 var Nora sjukskriven i fyra veckor
från sitt arbete som personlig assistent på grund av ryggbesvär. Hon
gick på sjukgymnastik och efter sjukskrivningen var det tänkt att hon
skulle påbörja försiktig rehabilitering. Läkaren hade talat om för henne
att hon borde tänka sig för innan hon gick tillbaka till ett så pass fysiskt
ansträngande arbete. Nora hade redan börjat fundera på att söka in till
Komvux men hann inte med att skicka in ansökningar till den hösten och
tänkte därför stanna kvar på sin tjänst åtminstone fram till årsskiftet.
Under sommaren 2000 var Nora sjukskriven i stort sett hela tiden.
Hon hade fortsatt ont i ryggen och hon bestämde sig mot slutet av sommaren att sluta som personlig assistent hos den vårdtagare hon nu inte
längre rent fysiskt orkade med.

271

Anna-Liisa Närvänen, (1994), s. 137 ff.
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Hösten beskrev Nora som mycket jobbig. Arbetsgivaren kunde inte erbjuda henne något arbete som befanns lämpligt med tanke på hennes
ryggproblem utan meddelade att man skulle säga upp henne p. g.a. arbetsbrist. I september sades hon upp och facket kopplades in. I oktober
ringde hon upp sin arbetsgivare och undrade när hon skulle sluta men
då visade det sig att ingen visste om att hon var uppsagd. Någon skriftlig uppsägning hade Nora inte fått i september och följaktligen kunde
hon inte skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller få någon ersättning
från A-kassan. Det förekom en hel del dispyter mellan Nora och arbetsledaren då Nora krävde besked om hon var uppsagd eller inte.
Facket övertalade Nora att härda ut uppsägningsmånaden eftersom
hon skulle fått 90 dagars karens på A-kassan om hon sade upp sig själv.
Med hjälp av sin morfar skrev Nora ett brev till kommunen där hon redogjorde för de orättvisor hon ansåg sig ha blivit drabbad av. Facket avrådde henne från att skicka brevet. Noras förtroende både för facket och
kommunen som arbetsgivare hade nu fått rejäla törnar.
N

Du vet ju att jag tror ju inte att de här människorna som
sitter där uppe, de har ingen aning om vad det handlar
om i praktiken. De vet inte vad föräldrarna går igenom.
De vet inte vad assistenter utsätts för i dagliga arbetet
liksom. Och sen när man får ont i ryggen ja, då bara tack
och hej. Läkaren jag var hos, han skrev ju det på mitt
sjukintyg till jobbet att vila sig plus sjukgymnastik och
eh, ja, vad heter det kommunens hälsovård bör kopplas
in snarast. Det tog över en månad innan hon fick tag på
den överhuvudtaget och då ringde jag ju själv ner dit.
Men då tyckte jag nej, då hade jag ju redan en bra sjukgymnast då som jag gick till så att fortsatte där och betalade själv. (010119)

Nora uttryckte hur illa hon ansåg sig blivit behandlad. Då hennes situation var osäker drabbade det även vårdtagare och föräldrar, något som
hon menade att de som ”sitter där uppe” borde tänka på.
Nora försökte aktivt använda sig av den legitima möjlighet hon hade,
och som hon fått kämpa för att få komma med i, att vända sig till facket
för att få stöd. Facket valde att inte stötta henne. Noras möjligheter var
nu mycket begränsade, hon valde att ta hjälp av sina signifikanta andra
för att agera.
Att Nora blev uppsagd från ett fast arbete menade hon inte sågs som
ett misslyckande av signifikanta andra på samma sätt som misslyckande
angående studier.
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Nej, de säger ingenting om det faktiskt. De jag vet inte
men jag tror inte de har den synen på mej. De har de nog
mer på min mellansyster då, för hon har ju ett läshuvud
och är jätteduktig i skolan och liksom har det för sig. Jag
tror nog jag kommer nog mer jobba med människor och
såna saker tror jag. (010119)

Att bli uppsagd från en arbetsplats kunde hennes signifikanta andra sätta sig in i och förstå. Nora lämnade en fast anställning men valde att
samtidigt fortsätta arbeta som timvikarie. Nora motiverade detta med att
hon behövde pengarna men betonade att det främst var ett sätt för henne
att ta ansvar för den grupp utsatta individer hon arbetade med.
Det här skeendet var mycket betydelsefullt i förhållande till Noras arbetslivskarriär. Av arbetsgivaren bedömdes hon som icke önskvärd.
Samtidigt tolkade hon den värdering hon fått av klienter och de anhöriga som positiv. Detta gjorde att hon inte accepterade den tillskrivna värderingen som icke önskvärd på arbetsmarknaden hon fått utan ifrågasatte den och samhällets institutioner med dess företrädare.
N

Ja men det är så mycket krångel med det [här avses dels
att söka försörjningsstöd dels att fortsätta diskutera uppsägningen] och jag orkar inte krångla mer nu vet du. Jag
är så jävla trött på att krångla. Jag är så jäkla trött på de
där idioterna uppe på kommunen. (K: mm) Det är ju det
mitt mål i livet det är att avsätta dem där uppe. Jag ska
bli kommunalpolitiker. (010119)

Detta var en vändpunkt för Nora och hon vacklade inför sin fortsatta yrkeskarriär. Skulle hon verkligen utbilda sig för och arbeta i en institutionell praktik (kommunal omsorg) där hon upplevde att hon behandlats
på ett så kränkande sätt? Då hösten varit jobbig bestämde sig Nora för
att läsa på Komvux vilket hon tidigare planerat göra.
Våren 2001 läste Liv och Nora på Komvux. Erfarenheterna från arbetslivet hade både stärkt dem och fått dem att tveka inför sina val av framtida yrkeskarriärer. De hade av omsorgstagare och anhöriga fått en positiv respons. Ibland hade de också upplevt att de fått en positiv värdering
av sina chefer. Däremot hade de inte, framförallt inte Nora, blivit positivt
bekräftade av arbetsgivaren. De ville inte arbeta inom kommunal omsorg igen:
N
L
N

Fy sjutton!
Nä, aldrig i livet!
Jag tror jag skulle tröttna.
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N

Ja, jag med …
Eller jag vet att jag skulle det. (010119)

Liv och Nora uttryckte hur trötta de var på att arbeta med omsorg i
kommunal regi. De uttryckte att lade ansvaret på sig själva (”de skulle
tröttna”) tydligare än att uttrycka kritik mot arbetsgivaren. Livs och Noras sätt att förstå sig själva och andra handlar om en vilja att bli respekterade på arbetet och i andra sammanhang och är en klassmarkör.272
Sofis arbetslivskarriär har sett annorlunda ut. Sofis arbetslivskarriär
efter gymnasiet startade genom KPU-praktik i en butik där sedan hon
även arbetade extra på kvällar och helger. Sofi hade aldrig anmält sig
som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (förutom då hon fick KPU)
utan sökt jobb som annonserats i tidningar. Sofi sökte våren 1999 ett deltidsarbete i en annan butik. Hon kallades till intervju och fick det fasta
halvtidsarbetet.
Sofi stannade dock bara några månader på detta arbete. Hon trivdes
inte då hon liksom Mats och Nora erfor avigsidorna med att vara nyanställd. Sofis juniora position273 innebar att hennes seniora kollegor och
chefer kunde ta hennes förslag och idéer om hur arbetet skulle organiseras (hon hade ju faktiskt erfarenhet av tidigare arbete i butik) och framställa dem som sina. Sofi blev kränkt av detta och efter en kort tid frågade hon på sin gamla arbetsplats om det fanns något vikariat. Hon återvände till sin gamla arbetsplats och hade i januari 2001 fortfarande vikariat där. Sofi var nu trött på att arbeta oregelbundet och ville ha ett jobb
med ordinära arbetstider. Hon sökte några jobb via kontakter men hittade inte något. Sofi kunde inte tänka sig att flytta för att hitta ett jobb hon
kunde trivas med.
S

Man är nog för bekväm, man vet ju var allting ligger [i
stan] och allt det där man vet var man har allting, jag har
sagt att ska jag flytta, så vill jag flytta till Karlstad för det
är ja, det är en stad som jag tycker om. Men annars, jag
tror jag är för bekväm för att flytta, skulle sakna, ... är så
feg, för att, ... sen om jag skulle få ett toppjobb som modell eller nånting i New York så ... (skratt) det är nog ingen risk, jag blir nog kvar här, tror jag. (990906)

Sofi forsatte resonemanget och kopplade det till att hon var för bekväm
för att flytta. Samtidigt beskrev hon sig själv som ”feg” vilket jag tolkar
som en osäkerhet inför en eventuellt flytt och vad det skulle föra med
272
273

Beverly Skeggs, (2000).
Anna-Liisa Närvänen, (1994), s. 137 ff.
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sig. Hon skrattade och sade att det skulle krävas ett modelljobb i New
York för att hon skulle välja att bryta upp. Hon trodde inte att ett sådant
erbjudande var realistiskt och hon behövde därmed inte riskera att ställas inför val som kunde bli en vändpunkt för henne.

Karriärbrott
Efter sommaren 1998 ryckte Anders in i lumpen så för honom fick det
första riktiga arbetet vänta ett år. Efter lumpen fick Anders jobb genom
kontakter. Han erbjöds ett vikariat där han under skoldagen skulle fungera som assistent till en pojke. Detta var ett arbete Anders ansåg sig ha
kompetens för i och med gymnasieutbildningen.
Anders upplevde detta arbete som mycket jobbigt. Han beskrev att
han ofta var mycket trött ’i huvet’ efter jobbet. Anders upplevde hur han
tog jobbet med sig hem och mådde dåligt av detta. Han hade tidigare
identifierat sig med en framtida yrkesroll som fritidsledare, hade fått positiva erfarenheter av yrket och hade en god självbild. Han hamnade nu i
en yrkesroll han inte kände igen. Hans handlingsutrymme var begränsat
och rollen som assistent mycket oklar och han tyckte inte att arbetsgivaren tog sitt ansvar varken för pojken eller för Anders arbetssituation.
Han hade oklara arbetstider och till en början för låg lön. Den självbild
Anders hade stämde inte alls med det han nu arbetade med.
Även samarbetet med övrig personal var problematiskt. Hans idéer
och förslag motarbetades, tyckte han, vilket gjorde att han kände sig
misslyckad. Detta var något som Mats, Nora och Sofi också beskrivit.
Han valde att säga upp sig från jobbet. När Anders såg tillbaka på sin tid
som personlig assistent, beskrev han denna erfarenhet som psykiskt
mycket påfrestande p.g.a. hård arbetsbelastning och brist på resurser.
Efteråt tänkte han ofta på pojken och menade att han inte riktigt orkade med arbetet men främst framhöll han att skolan och samhället inte
orkade ta ansvar för pojken vilket man borde göra. Detta var något som
Anders återkom till som en avgörande händelse – en vändpunkt. Han
var inte nöjd med sin arbetsinsats som personlig assistent:
K
A

Det här med att du skulle kunna göra en social insats, det
du har ju gjort det i och för sig, men
Ja, jag slog ju i väggen när jag var assistent åt honom det
var ju det som gjorde att jag sadlade om. Nu har jag
märkt att jag trivs med andra saker också. Jag kan absolut inte jobba kvar när skolan ser ut som den gör nu för
tiden. För det är bara att slå huvudet rakt i väggen om
man tar hand om en sån pojke. Det finns inga resurser,
och sen så är jävla mycket gamla kärringar, om jag får
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säga så, som när jag kommer med mina idéer och förslag
som jag tycker funkar bra då kommer de och säger att så
är inte det korrekt att göra. Vi har vissa normer och regler som säger att så här gör man inte, säger dom, och då
blir jag… så, det är kört för den grabben det vet jag ju.
Men jag kan liksom inte göra nånting åt det och det är
jobbigt att leva med för att komma hem på fritiden och
känna att ”jaha en misslyckad dag till”. (010125)

Till skillnad från Liv och Nora lade Anders skulden mer explicit på arbetsgivaren och menade att ”då skolan ser ut som den gör” så kunde han
inte arbeta kvar. Anders talar också om ”gamla kärringar” och ger även
han uttryck för att normen om seniorskap råder i arbetslivet. 274
Anders valde att byta yrkesbana och skrev in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande till industriarbete. En anledning till att han ville byta yrke, åtminstone för en tid, var att han ville känna på hur det var
att arbeta med något helt annorlunda.
A

Nej, jag vill prova nåt helt annat, jag har bytt stil lite
grann. Jag står som arbetssökande lagerarbetare (K: jaha)
för att prova på något sånt. För jag har ju varit på dagis
och frita och på fritidsgården och på skolor. Jag har jobbat med barn med behov av särskilt stöd och såna grejor.
(K: ja, just det) Så jag har provat det mesta i den genren
så att säga, så jag skulle vilja prova nåt som inte har med
människor att göra och som har bättre betalt då. (000630

Han, menade att han redan hade provat olika typer av arbeten med barn
och han ville ha bättre betalt. Anders är den av ungdomarna som tydligast uttrycker att han vill har en bra lön.
Han motiverade inte bytet av yrkeskarriär utifrån den besvikelse han
kände från erfarenheten att arbeta som personlig assistent. Då han under
flera år hade haft ett framtida fritidsledaryrke som en del av sin identitet
gör jag den möjliga tolkningen att denna erfarenhet varit avgörande och
en vändpunkt för honom. Han hade nu fått sådana erfarenheter att han
helt omprövat sin tänkta framtida yrkesidentitet. Trots att han ungefär
samtidigt blev erbjuden arbete som fritidsledare, valde han att helt byta
bransch.
Ett år efter att han slutat arbeta med barn och ungdom, i januari 2001,
jobbade Anders fortfarande som industriarbetare. Han trodde att han

274

Anna-Liisa Närvänen, (1994), s. 115 ff.
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skulle få ett fast jobb inom detta snart och såg nu en ganska lång period
framför sig inom den branschen.
För Anders var det viktigt med fast anställning, för att veta att det
kommer in pengar varje månad och slippa oroa sig för ekonomin. Samtidigt resonerade han att det var ännu viktigare att må bra inombords och
han skulle hellre välja en arbetsplats där han tjänade mindre pengar
framför ett välbetalt arbete som han vantrivdes på. För Anders kom arbetslivet att innehålla ett (livs)avgörande skeende som åtminstone delvis
förklarar varför han övergav det yrke han haft som ett tydligt mål och
strävat mot sedan högstadiet.
Mats ångrade redan i gymnasiet den inslagna karriärbana som valet
av gymnasieprogram innebar. Efter militärtjänstgöringen kände Mats att
han fått ny kompetens och valde att strategiskt ändra sin karriärbana genom att byta bransch. Han menade att den offentliga sektorn inte längre
var någon framtida yrkeskarriär för honom. Han tog kontakt med Arbetsförmedlingen men fick inte skriva in sig som arbetssökande inom det
område han nu ansåg sig, via militärtjänstgöringen, ha kompetens inom
varför han lämnade Arbetsförmedlingen för att söka arbete utan Arbetsförmedlingens stöd. Mats hade en självbild som gjorde att han inte accepterade den yrkesidentitet som Arbetsförmedlingen tillskrev honom.
Han handlade efter sin egna definition av sina möjligheter och sökte arbete på egen hand.
Några få dagar efter militärtjänsten och som ”arbetslös” erbjöds han
via en bekant ett arbete och började med skiftarbete på fabrik. Han blev
där en erfarenhet rikare:
M
K
M

Nej, det var ingenting för mej det kände jag direkt.
På vilket sätt?
Ja, det var ju, ja vad ska jag säga, det var ju ett riktigt fabriksarbete. (K: ja) Jag tror inte det fanns en, ja nej, på
golvet fanns ingen kvinnlig medarbetare om man ska
säga. Jag menar inte bara för den delen men det här att
det var riktigt gamla gubbar som har dragit där i 40 år
det var döden. Det var tvåskiftsarbete, och sen gå hem
och lägga sig och sova sen var det att gå till jobbet. Det
var inget mera. Det var så inrutat, det var inget nytt och
inget stimulerande. Det var att stå där vid en maskin. Så
jag sökte ju, försökte leta runt, jobb överallt då och se om
jag kunde komma iväg därifrån på nåt sätt då. Sen kompisen, skulle sluta från sitt jobb då, så behövde de en vikarie för honom då eller ersättare för honom. För han
skulle börja plugga då sökte jag dit och sen var jag där
typ det var bara på stört fick jag komma. (010417)
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Han beskrev en arbetsplats han inte hade förväntat sig. Arbetet var monotont och han saknade kvinnliga och framförallt yngre arbetskamrater.
Mats tidigare arbetserfarenheter var från mer kvinnodominerade arbetsplatser, vilket han också ur jämställdhetssynpunkt reagerade på. Arbetskamraterna nu var mycket äldre och arbetsplatsen var hierarkisk. Den
som jobbat längst hade en viss position. För Mats blev detta tydligt då
han vid ett tillfälle i lunchrummet råkade sitta på en plats som inte var
hans. Ingen sa något men han förstod av ”stämningen” att det var väldigt fel att han satt sig på denna plats.
Återigen erfor Mats vad det innebar att vara nyanställd och ung. Förutom att normen om seniorskap handlade om vilken position man hade
avseende arbetet erfar Mats hur det även handlade om informella regler
och normer, som placering i lunchrummet.275
Erfarenheten av detta fabriksarbete påverkade Mats starkt. Han uttryckte hur han såg på skiftarbetets inrutade tillvaro, icke stimulerande
arbetsuppgifter, gamla arbetskamrater – kort sagt en arbetsmiljö han
snarast ville lämna. Mats erfarenhet av detta arbete stämde inte överens
med de anspråk han hade. Därför sökte han ett annat arbete.
Genom kontakter fick Mats ett annat arbete och han bytte arbetsplats.
Efter fem månaders vikariat på den nya arbetsplatsen, erbjöds Mats i december 2000 fast anställning. Detta arbete var inom ett IT-teknik företag
och gav en betydligt högre lön.
Mats såg på arbetsmarknaden och konstaterade att de som arbetar
”socialt med människor” tjänade lite och borde tjäna mer:
M

Egentligen, (K: mm) en – en datatekniker – dataingenjör
som sitter framför en dator så här om dagarna och tjänar
tjugofemtusen i månaden. (K:mm) Medans en dagispersonal då, sliter på ryggen, högljudd nivå, skrikiga ungar
(K: mm) man är förkyld jämt allt det där… Ibland fredagarna kan man bara gå in i personalrummet och lägga sej
och sova (K: ja) i tre timmar. Man är helt slut och en annan tjänar tolvtusen före skatt i månan då börjar man
tänka på lite vadå jämställdhet i Sverige. (981120)

Det Mats gjorde var en analys av det i samhället rådande makt- och statusförhållandet mellan könen. Han ansåg att människovårdande yrkens
status och löner måste höjas och att det är fel att arbeten med människor
Anna-Liisa Närvänen, (1994), s. 115 ff. Se även Anthony Giddens, (1984), The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press. och Peter L. Berger och Thomas Luckmann, (1979/1998), Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, Stockholm: Wahlström & Widstrand.
275
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värderas lägre än t ex dataingenjörer. Mycket av detta trodde han berodde på brist på jämställdhet, det är ett kvinnoyrke och följaktligen
sämre betalt. Mats menade också att det är viktigt att få in fler män inom
dessa yrken, inte minst p g a att fler barn idag statistiskt sett lider brist
på manliga förebilder jämfört med tidigare, menar Mats. Han kunde
dock inte tänka sig att fortsätta inom denna typ av yrke resten av sitt liv.
Mats såg nu inte längre någon anledning att läsa vidare på universitet
eller högskola eftersom han fick så pass hög lön och såg inte varför han
då skulle lägga ner minst fyra års studier med efterföljande studielån.
M

Jag menar, jag får 18 000, i och för sig ob inräknat då, och
jag menar, jag får lika mycket som du, som är doktorand
och jobbar med människor. Och doktorand, då ska vi se.
Då ska jag alltså plugga på universitet först och sen ska
jag ha en chans till att plugga vidare till doktorand. Det
är oerhört många år till att plugga. (010417)

Tid och ekonomi var för honom faktorer som talade mot högre utbildning. Det måste löna sig att studera.
K
M
K
M

Pratar du lika mycket med mamma och pappa nu alltså
om det här att byta jobb?
Javisst men det var ju egentligen ett självklart val för det
var ju så pass mycket bättre
Men hoppa av högskolan då?
Ja det var ju väldigt mycket snack om alltså då var det ju
väldigt upp och ner och vad faan ska jag göra det var
väldig tveksamhet det var ju, Morsan och farsan sa ju
bara följ vad du tycker och tänker bara så första tanken
bara så där och det var ju så där, vad kul det skulle vara
att bara ta det lugnt ett tag alltså så att det vart det där
istället då. (010123)

Då Mats kom in på en högskoleutbildning men valde att arbeta stödde
hans föräldrar honom i beslutet. De respekterade hans motiv och accepterade därmed honom som en person som kunde ta egna beslut vilket
han såg som en viktig del av vuxenblivandet.
I de arbeten han haft och till den tillsvidareanställning han fått har
skolans värdering av honom inte spelat någon större roll. Arbetsgivarna
han mött har valt att inte alls ta del av betygen. Det blev därmed oklart
vad hans gymnasiestudier betytt för hans arbetslivskarriär. De andra
ungdomarna har gjort liknande erfarenheter Det har även för dem spelat
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större roll att de haft kontakter för att få arbete och det har handlat om
hur de själva agerat snarare än om betyg.

Fack, arbetsförmedling och kommunen som arbetsgivare
På den svenska arbetsmarknaden finns fackföreningar och arbetsförmedling som länk mellan arbetstagare och arbetsgivare. För ungdomarna i
den här studien framträder dock varken fack eller arbetsförmedling som
avgörande faktorer för deras inträde och förankring på arbetsmarknaden.
Något eller några år efter att de börjat arbeta hade fyra av ungdomarna i studien gått med i facket och A-kassan.276 Undantaget var Anders
som endast var med i A-kassan. För Liv och Nora dröjde det innan de
gick med i facket. Anledningen till dröjsmålet berodde i Liv och Noras
fall på att blanketterna var för det första krångliga att fylla i och för det
andra hade ingen tid att hjälpa dem fylla i dem. Det visade sig också att
det var tveksamt om Liv och Nora arbetade tillräckligt mycket och länge
för att vara berättigade till a-kassa varför de även väntade med att gå
med i facket.277
Ingen av ungdomarna hade ambitionen att vara aktiva inom facket
och kämpa för bättre villkor utan de tyckte att de hade det ganska bra.
Det hade kanske varit skillnad om de haft familj och barn och haft svårt
att klara sig ekonomiskt på nuvarande lön, resonerade de.
Liv, Nora och Anders har även negativa erfarenheter av facket och Akassa. Nora upplevde att hon inte fick någon hjälp eller stöd vid konflikten på arbetsplatsen, när hon hotats av uppsägning och Anders klagade
på att utbetalningarna från A-kassan tog alldeles för lång tid. På frågan
om solidaritet är viktigt, sade Anders i juni 2000 att han inte visste så
mycket om arbetslivet och att han aldrig diskuterat fackmedlemskap
med sina föräldrar. Han hade heller inte diskuterat det med sina arbetskamrater. Då Anders arbetade som assistent på skola fick han en konkret
erfarenhet av vad det betyder att vara oerfaren i arbetslivet. Troligtvis
kunde han redan vid anställningens början, då han arbetade som personlig assistent, erhållit en högre lön om han hade kontrollerat lönepraxis
för gymnasieutbildade med för arbetet relevant utbildning.
A

276
277

Nej, ja från början var det ju väldigt dålig lön. Det var ju
mitt första riktiga jobb, så där så när jag kom ut så vet ju
inte jag nånting om vad som gäller. Så att jag fick den här
anställningen utan att visa några papper överhuvudtaget

Se begreppsbilaga.
Se begreppsbilaga.
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K
A
K
A
K
A
K
A

för att jag hade liksom kontakter så…Det behövs inget
sånt utan du får jobbet om du vill ha det. Och det vill jag
ju, så sa han vilken lön jag högst kunde få. Och sen när
det gick ett tag var det en kille som är lika gammal som
mig och som också gått Barn och fritid som också var assistent på samma skola ... så pratade han och jag lite. Han
pratade om att han hade för låg lön. Att han bara hade 70
kronor i timmen och det hade ju jag med är det för lågt
undrade jag? Ja man ska ha mer när man har utbildning.
Jaha sa jag, då hade jag gått där i tre fyra månader innan
jag fick reda på det. Och då gick jag rektor och då höjdes
ju lönen 15 kronor direkt i timmen.
Men det kunde du inte få retroaktivt de månaderna?
Nej, jag gick till rektorn på skolan och pratade med honom så ringde han och pratade med lönekontoret eller
vad det är han talade med.
Men får man göra så? Är du med i nåt fack?
Ja eller jag är med i A-kassan kassan och det kostar
mycket mer att vara med i facket därför gick jag inte med
Men det här liksom med solidaritet och är man arbetare
ska man vara i facket och känna sig trygg?
Ja sånt där, jag har inte stött på nåt sånt liksom. Jag kan
ju inte så mycket om arbetslivet
Mamma och pappa då har inte de sagt nånting till dig eller dina äldre syskon?
Nej, jag har väl mest velat klara det där själv så och lära
mig utav erfarenheter nu i efterhand är det lätt att vara
efterklok (K: ja just det) att så skulle jag ha gjort och det
men jag ville klara det själv och jag har väl förlorat lite på
det. (000630)

Anders ansåg att det kostade mycket att gå med i facket varför han bara
gick med i A-kassan. Anders hade också en individualistisk inställning,
han ville helst klara sig själv och lära av erfarenheter, varför facket som
kollektiv inte tilltalade honom. Han ansåg att det medfört att han ”förlorat lite” men uttalade inte att han efter denna händelse avsåg att gå med
i facket.
Under de tre år som gått sedan gymnasiet har ungdomarna haft liten
kontakt med Arbetsförmedlingen. Ungdomarna har inte upplevt att de
haft någon nytta eller något stöd av Arbetsförmedlingen.
K

Varför tror du att du skulle skriva in dig på arbetsförmedlingen nu? Är det nån poäng i det? Som du tycker eller ser det?

119

Kapitel 5
A

Ähh jag vet inte ... jag har hört nån ... 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.(980602)

När Mats kontaktade Arbetsförmedlingen, ville han stå som jobbsökande inom alla kategorier men tjänstemannen där upplyste honom om att
han endast kunde bli placerad i den kategori han har utbildning för.
Mats gjorde ett försök att byta avdelning men då han inte fick detta, avstod han från att skriva in sig och valde att inte stå som jobbsökande
överhuvudtaget. Anders kontaktade också Arbetsförmedlingen när han
ville söka nytt arbete. Han fick byta avdelning men ordnade ändå det
nuvarande arbetet själv.
Enligt svenska komunförbundet har kommunerna inte särskilt gott
rykte som arbetsgivare, något som ungdomarna i den här studien bekräftat.278 Ungdomarnas bild av hur kommunen agerat som arbetsgivare
är i huvudsak negativ. Det mest framträdande exemplet är då Nora sades upp. Men även Mats och Anders berättar om situationer då de inte
varit nöjda med hur de bemötts av arbetskamrater och av chefer på
kommunala arbetsplatser. Främst har dessa berättelser handlat om att de
givits ansvarsfulla och psykiskt tunga arbetsuppgifter utan konkret introduktion eller egentligt stöd. För Liv och Sofi är det främst erfarenheterna från arbetsmarknadspolitiska åtgärder respektive KPU-praktik
som gör dem besvikna på kommunen.
Det finns situationer som jag reagerat på men där inte ungdomarna
förväntat sig något annat än det som hände. Bl.a. framträder kommunens bristande stöd som arbetsgivare då ungdomarna anställts. De har
inte fått någon allmän arbetsplatsintroduktion som kommunalt nyanställda. Ingen av ungdomarna har heller blivit kontaktad av facket. De
har också haft fysiskt och psykiskt krävande arbete i vilka de inte fått
något särskilt stöd av arbetsgivaren. I flera fall har heller inte seniora kollegor funnits att vända sig till.
En tydlig skillnad har i materialet framträtt mellan hur tjejerna och
killarna beskrivit sina yrkeserfarenheter och vilka strategier och val de
gjort med utgångspunkt från dessa erfarenheter. Anders och Mats har
framhållit arbetsgivarens och samhällets ansvar i sin berättelser om arbete. Främst har detta gällt under deras inledande arbetslivskarriärer som
anställda inom vård och omsorg i Norrköpings kommun. Då de inte var
nöjda med sina anställningar främst på grund av arbetsförhållanden och
lön sökte de sig till helt andra branscher. Liv och Nora uttryckte att de
278

Svenska kommunförbundet, (2001), Arbetsgivarpolitiken –en strategisk fråga.
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måste ta ansvar för barnens och föräldrarnas skull och de uttalade inte
att ansvaret för deras ofta jobbiga arbetssituation låg på någon annan än
dem själva. Detta uttalar Nora trots att hon ju fått sparken då, som hon
förstått det, fick ont i ryggen och behövde annat arbete.
Tre av fem ungdomar i studien valde att lämna kommunen som arbetsgivare och de andra två, Liv och Nora var tveksamma till fortsatt
kommunal anställning. För dem blev Komvux under en period ett ”andningshål”.
Arbeten inom kommunal omsorg som ungdomarna kunde få var dåligt betalda, medförde mycket ansvar med lite, eller obefintligt stöd från
arbetsgivaren. Arbetena var dessutom fysiskt såväl som psykiskt tunga.
Med utgångspunkt från dessa erfarenheter, som ungdomarna fick
snabbt, handlade de olika. Mats och Anders bytte bransch. De lämnade
det typiskt kvinnliga yrkesområdet för ett manligt (industriarbete).
Resultatet blev alltså att killarna lämnade den offentliga sektorn medan
tjejerna stannade. Trots att Anders kände ett personligt engagemang för
hur vi fostrar våra barn och hur vi stöttar elever som har det svårt valde
han fabriksgolvet. Dessa könsrelaterade strategier är ett skäl till att arbetsmarknaden förblir tudelad. Liv och Nora finner sig i sin arbetssituation och känner ett omsorgstagande vilket killarna även gjort, men killarna
har samtidigt ett mer rationellt förhållningssätt till omsorgstagande.

Arbetets betydelse
Att etablera sig i arbetslivet framstår för ungdomarna i den här studien
som ett av de viktigaste stegen i vuxenblivandet. Att ha ett arbete på den
öppna arbetsmarknaden utgör ett kriterium för att ”vara vuxen” och är i
hög grad en förutsättning för att omfattas av socialförsäkringssystemet i
samhället.279 Den som saknar fast förankring i arbetslivet är marginaliserad280.
På det sätt som socialförsäkringssystemet är uppbyggt är möjligheterna att få ersättning beroende av en tidigare anknytning till arbetslivet.
I synnerhet ungdomar har fått erfara en utveckling mot alltmer tillfälliga
anställningsformer under 1990-talet. Socialförsäkringsskyddet är bristfälligt anpassat till dessa anställningsformer.281 För unga har det därför blivit allt svårare att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. SammantaSe tex. Tapio Salonen, (1994), Välfärdens marginaler, Stockholm: Fritzes. Se även
Håkan Johansson, (2001).
280Se tex. Lars Svedberg, (1995), Marginalitet: ett socialt dilemma, Lund: Studentlitteratur.
281 Tapio Salonen, (1994), och Verner Denvall, m.fl., (1997), Välfärdens operatörer, Umeå:
Borea samt Håkan Johansson, (2001).
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get har dessa förändringar särskilt drabbat nytillträdande på arbetsmarknaden, vilket Liv fått konkret erfarenhet av.282
Ungdomars förändrade situation på och inställning till arbetslivet har
under det senaste årtiondet kartlagts och diskuterats i en mängd studier.283 Utvecklingen under de senare årtiondena har inneburit att ungdomars inträde på arbetsmarknaden förskjutits allt högre upp i åldrarna
och att ungdomar ofta är hänvisade till tillfälliga anställningar.284 Forskning om ungdomars arbetsliv har främst uppmärksammat ungdomars
arbetslöshet eller ungdomars attityder till arbete.285 Denna typ av studier
har mer sällan kopplats samman med ungdomars verkliga erfarenheter
av arbetslivet, vilket jag fokuserat i detta kapitel.
Arbetslivsforskaren Ulla Arnell Gustafsson har beskrivit ungdomars
dualistiska förhållningssätt till arbete, d.v.s. hur de delar upp arbetslivet
i två segment.286 I det ena finns det arbete de försörjer sig på ”just nu”, i
det andra finns det arbete som man ska jobba med i framtiden, som ska
bli ens ”identitetsarbete”. I och med att ungdomarna på detta sätt intar
ett dubbelt förhållningssätt blir det möjligt för dem att betrakta det första
arbetet som temporärt.
Det var endast inför de första sommarjobben efter gymnasiet som
ungdomarna i den här studien (dock inte Liv) gav uttryck för en sådan
tudelad syn på arbete. Mats och Anders gav sedan på olika sätt uttryck
för tankar om framtida ”andra” arbetskarriär. För Anders handlade denna tanke främst om att tjäna pengar så att han kunde försörja en familj
och erbjuda sina barn en god uppväxt. Han ville dessutom tjäna så att
han också kunde ”unna sig lite”. För Anders fanns dock också ett genusrelaterat dilemma. Han kände socialt ansvar för pojken som han var assistent åt och uttalade redan i gymnasiet hur ”viktiga barn är”, och därmed hur viktigt han ansåg att det var att arbeta med barn. Trots det valde han att byta yrkeskarriär.
För Mats handlade det också om högre lön och därmed ett ”gott liv”
men han ansåg att en förutsättning för detta var en högskoleutbildning.
Liv, Nora och Sofi hade andra preferenser angående arbetets betydelse.
De såg inte sig själva som framtida ensamma familjeförsörjare utan förUngdomsstyrelsens utredningar nr. 18, (2000).
Se t.ex. Ungdomsstyrelsens utredningar nr 6, (1996), s. 71 ff., Ungdomsstyrelsens
utredningar nr 10 (1998), Ny tid - nya tankar?, s. 17 ff. För en samlad bild se Martin Börjeson, (2001), ”Vad innebar 1990-talet för ungdomars livsvillkor?”, i Åke Bergmark,
red., Ofärd i välfärden, Kommittén Välfärdsbokslut/SOU 2001:54.
284 Ungdomsstyrelsens utredningar nr. 18, (2000) s 29 ff.
285 Se exempelvis Ungdomsstyrelsens utredningar nr. 10, (1998).
286 Ulla Arnell Gustafsson, (1988), Om ungdomars syn på arbete: En litteratursammanställning, Stockholm: Arbetslivscentrum.
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utsatte en manlig familjeförsörjare. För Liv och Nora betydde arbetet
mycket men det var i stor utsträckning kopplat till nuet och till ett genusrelaterat ansvars- och omsorgstagande, inte bara för egna barn utan
även för omsorg i yrkeslivet.287
Liv saknade framförhållning vilket för henne medförde en stor osäkerhet inför vad den framtida yrkesidentiteten skulle kunna vara.
Tittar vi på Marie Jahodas teori om arbetets betydelse288 kan vi fråga
oss i vilken utsträckning Livs och Noras möte med arbetslivet egentligen
medförde någon av de aspekter som Jahoda tar upp som betydelsefulla
för individen:
•
•
•
•
•

Tidsstruktur för den vakna delen av livet.
Dagliga sociala kontakter med människor utanför kärnfamiljen, och
gemensamma upplevelser med dessa människor.
Deltagande i kollektiva strävanden för mål som sträcker sig utöver de
egna personliga målen.
En status och identitet.
En regelbunden verksamhet.289

För Liv och Nora har deras timanställningar och kortidsvikariat inneburit osäkra och orgelbundna arbetstider. De har talat om hur det känns
osäkert att inte riktigt veta när och hur de inom den närmaste tiden
kommer att arbeta. De har också beskrivit hur kvälls- och helgarbete påverkat deras liv negativt. Sofi var dock den i gruppen som tydligast uttalade hur arbetet i butik med arbetstider mellan klockan tio på förmiddagen och klockan tjugo på kvällen var negativa för henne. Främst beskrev
hon hur det påverkade hennes möjligheter till föreningsliv och att hon
inte hade ”ork” att göra något på kvällar när flertalet av hennes kompisar var lediga. Arbetstiden gav henne visserligen en struktur för den
vakna delen av livet, men en struktur som förhindrade delaktighet i umgängeskretsen utanför arbetet. Mats som skiftarbetade under en kort period var inledningsvis positiv till sina arbetstider och menade att då han
började tidigt hade han halva dagen ledigt och när han hade kvällsskift
så hade han möjlighet att göra något på förmiddagen innan arbetet. Vi

Detta diskuterar bl. a. Hedvig Ekerwald (2002).
Marie Jahoda, (1992) ”Sociala och psykologiska effekter av arbetslöshet på 1930talet”, i Richard Edwards, m.fl., Idéer om arbete, Stockholm: Tidens förlag, s. 127-172.
Och Marie Jahoda, (1979), ”The Impact of Unemployment in the 1930’s and the 1970’s”,
Bulletin of the British Psychological Society, s. 309 – 314.
289 Sven Ove Hansson, (1992), ”Introduktion till Marie Jahoda”, i Richard Edwards,
m.fl., Idéer om arbete, Stockholm: Tidens förlag, s. 124 – 125.
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kan därmed se hur arbetets tidsmässiga struktur påverkar såväl ungdomarnas arbetsförhållanden som deras livsstil.
Vad gäller sociala kontakter utanför kärnfamiljen kan vi se att samtliga
ungdomar via arbetslivet fått detta. Men vi kan också se hur det inte alltid
handlat om att ha gemensamma upplevelser med sina arbetskamrater på
arbetsplatsen. Det kan som för Liv och Nora handla om upplevelser mer
relaterade till de människor de arbetar med och deras anhöriga. Nora, t.
ex., hade ett arbete som innebar att hon hade få eller inga arbetskamrater.
Vad gällde arbetsgemenskap kände hon att hon inte haft något gemensamt med resten av personalen. Som timvikarie hade hon inte deltagit i
personalmöten eller några personalfester. Liv hade den situationen att när
hennes kollegor hade personalmöte så ersatta hon dem.290
K
L

Hur ser det ut Liv? Har du varit med på personalmöten
och sånt?
Nej, det har aldrig funkat jag har jobbat då. (981102)

Inte heller Liv hade något större intresse av att umgås med sina arbetskamrater. Hon hade trivts bra men med arbetskamrater hade hon inte
haft annat än just arbetet gemensamt.
Sofi hade under en tidsperiod ensamarbete på ett skolfik för elever
vilket innebar att hon inte hade några arbetskamrater. På de butiksjobb
hon haft trivdes hon inte särskilt bra med de hon arbetade tillsammans
med och hade inget större intresse av att umgås med dem. Arbetet har
inte varit identitetsskapande för Sofi på samma sätt som för Liv och
Nora. Arbetet är viktigt ’för att göra något på dagarna’ och ’för att tjäna
egna pengar’, sade Sofi. Men i hennes fall handlade det inte om ett könsrelaterat omsorgstagande.
Anders och framförallt Mats, beskrev ett nästan motsatt förhållande
till sina arbetskamrater. Då Anders tidigare arbetat på fritidsgård trivdes
han men under perioden då han arbetade som assistent på skola hade
han egentligen inte några arbetskamrater. När Anders bytt bransch
beskrev han gemenskapen på industrin som bra och arbetskamraterna
var viktiga för honom. För Mats hade det växlat men på hans nuvarande
arbete på IT-företaget var det arbetskamraterna som gjorde att han trivdes bra. De umgicks även privat och brukade festa tillsammans, vilket
var stor skillnad mot hur han upplevde gemenskapen på sin förra arbetsplats då han hade främst äldre arbetskamrater.

Både Liv och Nora talar samtidigt om personalmöten och personalfester varför jag
anar att de möjligen inte känner till skillnaden.
290
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Jag har skitbra arbetskamrater och allting, så att det – det
är helt suveränt. Det funkar skitbra ut och fester ihop och
så där. Vi har skitkul ihop har vi så att det där är det
verkligen bra är det. (010417)

Vi kan konstatera att Livs och Noras vikariat handlade om mycket oregelbundna arbetstider och därmed oregelbundna och osäkra inkomster
och få kontakter med arbetskamrater, om de ens hade några på arbetsplatsen. Livs och Noras sociala kontakter handlade istället om möten
med klienter (omsorgstagare) och anhöriga. Båda hade tagit stort ansvar
för de individer de arbetat med. De tog också ansvar för ”utsatta grupper av människor” och hade synpunkter på såväl bemötandet i vården
som organisationen. I och med att umgänge och samarbete med andra i
arbetslivet var så begränsat kunde dessa inte bli signifikanta andra för
Nora och Liv. Deras insyn i de föreställningar, normer, värderingar och
försanthållanden som gällde i de organisationer där de arbetade var
mycket begränsade. Trots att de ofta arbetade ensamma (de började när
annan personal slutade) saknades det dock inte informella normer vilket
blev tydligt då Nora bröt dem och genast kritiserades av kollegor. På en
arbetsplats finns rimligen kollektiva strävanden avseende arbetets mål
men huruvida t.ex. Liv och Nora upplever dessa som gemensamma är
mer oklart. Liv och Nora delar verksamhetens och samhällets övergripande mål – att ge omsorg, men dessa mål har de inte konkret och gemensamt förankrat tillsammans med kollegor i den dagliga verksamheten. Kan kollektiva mål anses gemensamma om man har en sådan anställning att man inte deltar på t.ex. personalmöten då mål diskuteras,
läggs fast och utvärderas? Då Mats och Anders arbetade inom omsorg
respektive skolan hade de liknande situationer som Liv och Nora. Sofi
kan också sägas ha en liknande erfarenhet vad gäller mål och strategier
inom arbetslivet. Jag menar, utifrån ovanstående resonemang, att de
aspekter av arbetets betydelse som Marie Jahoda tar upp inte till fullo
omfattar ungdomarna i den här studien. Främst framstår Livs och Noras
arbetssituation med osäkra anställningsförhållanden och oregelbundna
arbetstider som ett problem i relation till Marie Jahodas punkter.
Samtliga ungdomar har mött arbetslivets rutiner vilka definierar bl.a.
handlingsmönster och vidmakthåller reproduktionen av social ordning
mellan de anställda.291 För Liv och Nora har det aldrig varit tal om att ’gå
bredvid’ för att socialiseras in i arbetsplatsens rutiner och normer.292 Man
kan fråga sig i vad mån Liv och Nora då de timvickat eller haft tidsbeAnna-Liisa Närvänen, (1994), s. 115 ff.
Jfr. Arbetslivsinstitutet, (1997:27), Unga mäns och kvinnors arbetssituation. Skriftserien Arbete och hälsa. s. 5 ff.
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gränsade vikariat på olika enheter socialiserats till arbetsplatsen rutiner
och normer.
Mats beskrev dock hur han på det ena företaget introducerats på den
maskin han skulle sköta och på det andra företaget (IT-företaget) fick
han information om företaget, företagsidén och även introduktion inför
det han skulle arbeta med.
Ulla Arnell Gustafsson benämner den här gruppens (ungdomar med
yrkesinriktad gymnasiekompetens) svårigheter i övergången från utbildning till arbete som ett matchningsproblem.293 Hon pekar på svårigheterna att välja arbete, att erhålla tillräckliga och relevanta kunskaper
för arbetet och att anpassa sig till arbetslivets normer och värderingar.294
Arnell Gustafsson diskuterar olika vägar att underlätta övergången och
anpassningen till arbetslivet, som skolförlagd respektive arbetsplatsförlagd utbildning och lärlingssystem. Möjligen behövs sådana ”övergångsåtgärder” men i den här studien har problemet framträtt annorlunda. För ungdomarna i den här studien har det inte handlat om deras
inställning, kompetens eller anpassningsförmåga. Det har i stället framstått som ett problem mer relaterat till de arbetssituationer de haft. Anders arbetssituation då han arbetade inom skolan bidrog till att han bytte
bransch, Liv och Nora hade båda i realiteten otrygga anställningsförhållanden och fysiskt och psykiskt tunga arbeten och Sofi och Mats fick aldrig fotfäste inom kommunal skola, vård eller omsorg utan hamnade
snart i andra branscher.
Som en bidragande orsak till ungdomarnas arbetssituation kan man
se kommunens oförmåga att erbjuda dem introduktion till arbetet och
arbetsplatsen, till kommunen som arbetsgivare samt att erbjuda stabil
arbetsmiljö, trygga anställningsförhållande och acceptabel lön. Denna
”oförmåga” kan möjligen förstås mot bakgrund av de resursmässiga
neddragningar som gjorts inom bl.a. offentlig sektor. Som vikarie får
man inte tid och stöd att komma in i arbetet. Detta underlättar inte övergången från skola till arbetsliv. Detta underlättar inte heller för kommunen att fylla bemanningsbehovet inom kommunala verksamheter som
skola, vård och omsorg. 295
Det jag menar också haft betydelse för ungdomarnas yrkeskarriärer är
den offentliga retoriken om deras valda yrkesområde. Skolan förmedlaUlla Arnell Gustafsson, (1999), ”Från utbildning till arbete: problem och institutionella lösningar”, i Tom Hagström red., Ungdomar i övergångsåldern: handlingsutrymme
och rationalitet på väg in i arbetsbetslivet, Lund: Studentlitteratur.
294 Ibid., s. 12 ff.
295 Bemanningsbehov och åtgärder för att säkerställa rekryteringen inom vård och
omsorg diskuteras t.ex. i DS 1999:44 Den ljusnande framtid är vård. Om vård och omsorg
–En arbetsmarknad i utveckling. Näringslivsdepartementet.
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de inte en yrkesstolthet och under de år jag följt ungdomarna har knappast yrken inom vård, skola, och omsorg framställts i positiva ordalag
varken i medier, från tjänstemän eller politiker i Norrköping. Retoriken
har utgjort en värdering av yrket och därmed i viss mån av ungdomarna.
I min studie har jag visat på en annan tolkning utifrån dessa ungdomars
berättelser vilken ger en möjlig förklaring till varför ungdomar inte vill
ha arbete inom dessa kommunala sektorer och varför ungdomar, särskilt
unga män, lämnar dessa sektorer. Det jag visar på är alltså att de inte
nödvändigtvis handlar om ungdomars ovilja att arbete inom skola, vård
och omsorg utan att man även bör förstå det mot bakgrund av det faktiska arbetsvillkor som råder inom dessa områden avseende lön, anställningsform och stöd från chefer mm.
I den här studien framstår lönearbetets normer, värderingar och faktiska realiteter som betydelsefulla för vuxenblivandet. Arbetslivet ger
förutsättningar för individen att kunna skapa ett självständigt ekonomiskt liv och ett ”riktigt arbete” framstår som en vuxenmarkör. Därmed
blir arbetet också viktigt i förhållande till identitetskapandet som vuxen.
Erfarenheter av arbetslivet kan också vara betydelsefulla i förhållande till
tidigare identiteter genom att antingen bekräfta dem, ifrågasätta eller
ändra dem.
Det talas ibland om att arbetarklassen har en instrumentell syn på arbete. Med detta avses att man uppfattar arbete som ett medel för att uppnå
ett (eller flera) mål vilka inte direkt kan relateras till arbetet.296 I den här
studien har dock snarast ungdomarnas engagemang (bortsett från Livs
oengagemang som cykelvärd) i arbetet framträtt. Först då (Mats och) Anders valde att byta yrkeskarriär kunde jag hos Anders möjligen ana att han
presenterade en mer instrumentell syn på industriarbetet han valde.
Ungdomarna har mött ett arbetsliv som anses vara i omdaning med
krav på flexibilitet och ständig anpassning, vilket anses medföra otrygghet.297 Dagens individualiserade arbeten har konkret för de här ungdomarna handlat om att de förväntats klara av både sig själva och sina arbetsuppgifter samtidigt som de förväntas förstå regler och normer som
de aldrig riktigt socialiserats in i. Var och en måste lita på sina egna möjligheter och resurser. För ungdomarna i den här studien har detta konkret kommit att handla om å ena sidan svårigheter att förankra sig i arbetslivet samtidigt som arbete alltjämt spelar en avgörande roll i vuxenblivandet.
Se Mats Johansson, (1991), ”Lönearbete som mål eller medel”, I Bengt Furåker Arbetets villkor, Lund: Studentlitteratur. s. 175 ff.
297 Richard Sennett, (1999), När karaktären krackelerar, Stockholm: Atlas och Ulrich
Beck, (2000).
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Det egna livet
Att bli vuxen kan handla om att ta ansvar för egna beslut, hitta sin identitet och försörja sig själv.298 I intervjuerna med ungdomarna i den här
studien har utbildning, arbete och ”det egna livet” framträtt som nyckelövergångar i vuxenblivandet. I det här kapitlet beskrivs den tredje nyckelövergången, ”det egna livet”.
Kapitlet handlar om betydelsen av att försörja sig själv, att flytta hemifrån och att ha en egen umgängeskrets utanför uppväxtfamiljens. Att
försörja sig själv och att flytta hemifrån är två aspekter av det egna livet
vilka står i direkt relation till hur ungdomarna lyckats i sina utbildningsoch arbetslivskarriärer. I kapitlet diskuteras också hur det egna livet
framstår som klass- och könsbundna kulturella representationer. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion av kapitlen fyra, fem
och sex på temat ’självbilden och de andra’.

Egen lägenhet
Liv var den som först flyttade hemifrån. Liv fick hjälp av socialtjänsten
att flytta till egen lägenhet direkt efter gymnasiet då hennes mamma
varken kunde försörja Liv eller ville att hon skall bo kvar hemma.
K
L

Men om ni hade haft råd, hade ni bott kvar ihop då?
Nä, jag tror nog inte det heller. Mamma är trött på mig,
hon tycker väl att jag ska klara mig själv när jag är nästan
… nu när jag är nitton år så …Hon vill bo själv också
…(980505)

Liv beskrev inte att hon var särskilt glad över att flytta hemifrån direkt
när hon lämnat gymnasiet i juni 1998. Ett par år senare beskrev hon dock
298

Ungdomsstyrelsens utredningar nr. 10, (1998).
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att hon var glad över sin egen lägenhet och hon menade att det var skönt
att kunna bestämma själv över den. Den egna lägenheten stärkte Livs
självbild och utgjorde en viktig del i hennes identitet, kanske var det den
som fick henne att känna sig som vuxen. Liv var samtidigt medveten om
att det är påfrestande för ekonomin att ha en egen lägenhet, särskilt då
hon ibland inte riktigt visste vilken inkomst hon hade under en månad.
Dessutom insåg hon att hon inte kunde vara säker på att få ekonomiskt
bidrag från kommunen för sitt boende och att hon kanske skulle tvingas
flytta om hon inte kunde försörja sig.299
Nora flyttade till egen lägenhet under hösten 1998. Nora och Liv blev
därmed grannar. De bodde på samma våningsplan i varsin liten etta. Boendet var nu Livs och Noras fasta punkt och de berättade om hur de inrett sina lägenheter och att dessa var mycket viktiga för dem.300 Lägenheterna var dels möblerade med några möbler de tagit med från sina flickrum dels hade de ”fyndat” på Myrorna.301 Lägenheterna var personliga.
Gardinval och färger gjorde att jag utan svårighet kunde se vilken lägenhet som tillhörde vem av tjejerna.
I tidigare kapitel kunde vi se hur Liv bl.a. motiverade sin tveksamhet
till högre studier med en ovilja att flytta. Liv saknade den fasta punkt
som föräldrahemmet ofta utgör under vuxenblivandet. Liv hade istället
byggt denna fasta punkt själv.
K
L
K
L
K
L

Men är lägenheten viktig på nåt annat sätt?
Det är ju det enda jag har.
Ja, just det det är nånting du har slitit ihop alldeles själv
Ja, men det är ju det enda hemmet jag har liksom. Jag har
ju ingen hem nån annan stans liksom, så det känns ju.
Ja, och du har inget hem du menar med mamma och
pappa sånt föräldrahem.
Nej, precis så att det är ju det enda jag har det är ju mitt
hem och det är lite svårt också att slita sig ifrån tror jag.
(010119)

Liv hade inte något föräldrahem då föräldrarna var skilda och hade nya
familjer. Hennes lägenhet var hennes fasta punkt i tillvaron. Nora hade
en annan situation.

Under den aktuella perioden hade Ungdomsresursen en policy att anmoda ungdomar som inte kunde klara av hyran att återflytta till föräldrahemmet. Detta var Liv
medveten om.
300 Tjejerna har fotograferat sina lägenheter och tillsammans har vi tittat på bilderna.
301 Kerstin Johansson, (2003).
299
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K
N

K
L
N

Ja, det förstår jag men du Nora har ju ett föräldrahem på
ett annat sätt.
Jo, det har jag ju men jag skulle ju aldrig vilja sätta mej i
Åby igen det går inte. Jag menar att jag skulle inte kunna
flytta hem till morsan och farsan igen liksom det går ju
inte finns ingen möjlighet till det när man har levt själv i
över två år det går inte att flytta hem igen det finns ingen
möjlighet.
Och det känns ändå viktigt att bo nånstans?
Ja, det gör det.
Jag vill ha mitt eget. Jag är faan 22 år snart då vill väl inte
jag bo hemma hos mamma och pappa. (010119)

Även om Noras föräldrahem fanns kvar så kunde hon inte heller tänka
sig att ge upp sin lägenhet och flytta. För Nora var ett eget boende en
markör för vuxenliv. Hon var 22 år och den egna lägenheten var centralt
i vuxenblivandet och för hennes identitet som vuxen. Liv och Nora måste nu kämpa för att inte mista dem, vilket skulle kunna ta ifrån dem en
del av deras vuxenidentiteter.
Mats bodde fortfarande i januari 2001 hemma hos sina föräldrar. Han
kände inte att han var för vuxen för att bo hemma, det var snarare en
strategi för honom så att alla dörrar kunde hållas öppna för olika möjligheter. Mats bodde borta större delen av 1999 då han gjorde militärtjänsten men bodde sedan hemma hos föräldrarna.
M

K
M

K
M

Man lever livet nu och jag känner att jag tar det som det
kommer. Många frågar ”vad faan ska du inte flytta hemifrån snart och så där då” nej, vaddå jag trivs bra hemma
och får käk och allting och visst jag betalar ju självklart
hemma det gör jag ju, men man har ju ändå bra när man
bor hemma, det har man då och varför ska jag då flytta
hemifrån då, när jag inte har något behov av det?
Ja, nej, när du kommer överens med mamma och pappa
liksom.
Jo, precis och sen den dagen när jag inte känner att det
funkar inte längre, eller man träffar en tjej, man känner
att det här är nånting att satsa på, då är det ingenting
som håller mej då är det ju bara leta upp första bästa lägenhet och dra liksom.
Så du känner inte att du vill ha nåt eget och du vill vara
själv?
Jovisst. Det skulle vara rätt skönt ibland att ha nåt själv
men ändå så just nu fördelarna att bo hemma överväger
betydligt mycket mer. (010123)
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Mats menade att han hade det bra hemma och han beskrev också att han
hade god kontakt med sina föräldrar. Han var medveten om andras förväntningar att han borde flytta hemifrån men han gjorde inte det. Han
förklarade detta med att han inte hade något behov av det. Han ”fick
käk” och såg ekonomiska fördelar med att bo hemma. För Mats var det
inte viktigt att bo själv. Mats för ett vanligt manligt resonemang om fördelarna med att bo hemma.302 Det krävs något specifikt för att Mats skulle välja att flytta hemifrån, det behövs en vändpunkt, som att han t.ex.
träffar en tjej.
Mats identitet var inte så starkt kopplad till det rumsliga. Han såg det
som möjligt att flytta från staden. Allt berodde på var en utbildnings- eller arbetslivskarriär skulle yppa sig.
K
M

Trivs du i Norrköping då?
Ja, det gör jag än så länge. Eh ... trivs och trivs. Jag vet
inte vad man ska säga, jämföra med. Jag har varit iväg
och festat i andra städer så där runt i landet, när man
gjorde lumpen då. Jag menar, jag bor ju hemma fortfarande och jag har ju som sagt var inget skäl till att flytta
hemifrån och bor bra och jobbar bra och tjänar bra och
allt det här och så jag menar ute och festar, kompisarna
här i stan fortfarande då och en av dem pluggar i Kalmar
då, den bästa kompis som jag har haft i hela mitt liv, men
jag menar, jag lånar morsan och farsans bil eller tar tåget
ner och hälsar på han då. (010123)

Både när det gällde bostaden och staden motiverade Mats nuläget med
att han trivdes och beskrev nulägets fördelar i termer av praktiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Därför behövdes ingen förändring.
Egen bostad var inte ett mål i sig utan ingick i andra mål och strategier.
Sofi var yngst av sina syskon och den enda som bodde kvar hemma:
S

302

Mamma och pappa har räknat med att jag ska bo hemma
eftersom jag är minst. Så har ju dom räknat med (K: Ja)
att jag ska bo hemma så himla länge så därför känner
man ingen press på sig att behöva flytta hemifrån och eftersom jag jobbar så pass länge om dagarna så är man ju
nästan aldrig hemma heller. Så det funkar ju – bra och så.
(981119)

Ungdomsstyrelsens utredningar, nr. 18, s. 36 ff.
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Sedan hon slutat gymnasiet, tog Sofi ett visst ansvar hemma och hjälpte
t.ex. till med inköp. Samtidigt som hon behandlades som vuxen var hon
ju som pappan påpekat ändå den lilla. Detta var en identitet som Sofi
hade parallellt med de roller hon hade i arbetslivet och som flickvän.
Sofi hade både socialt och rumsligt sin fasta punkt i sitt föräldrahem.
Hennes tolkning var att föräldrarna förväntade sig och ville att hon skulle bo kvar hemma och hon kände därmed ingen press från dem att flytta
hemifrån. Att hon arbetade sena kvällar bidrog till att hon inte kände att
hon ville flytta hemifrån. I och med att hon arbetade och var hemifrån
många timmar ansåg hon sig självständig och vuxen trots att hon var
mantalsskriven i föräldrahemmet.
Hon sade att det var viktigt att bo själv innan man flyttade ihop med
någon. Sofis pojkvän sedan flera år flyttade under år 2000 till egen lägenhet och hon bodde oftast hos honom. I januari 2001 var hon dock fortfarande skriven hos sina föräldrar. Hon hade nu svängt från att ha hävdat
att hon ville bo själv först, till att mer fundera över att det så småningom
var dags att flytta ihop med pojkvännen på riktigt och då till en gemensam lägenhet där hon också skulle vara skriven. För Sofi kom det ”egna
livet” därmed att handla om den egna självständigheten, det egna identitetsskapandet som ung vuxen och om parbildning.
Då pojkvännen flyttade till egen lägenhet påverkade detta även Sofis
ekonomi.
K
S
K
S

Har ni flyttat ihop ordentligt
Nej jag är skriven hemma fortfarande. Jag bor där, ja det
gör jag.
Och ni delar på det hela ekonomiskt då?
Eh, jag betalar all mat allting sånt så betalar han hyran
och det och det går, eller man ska väl inte säga att det går
jämnt ut. Men jag trodde inte innan att man skulle köpa
så mycket mat som man gör. (010209)

Pojkvännen betalade hyran, medan Sofi stod för matinköpen, vilket är en
typisk kvinnlig uppgift i hemmet. Hon upptäckte hur mycket mat och
hyra egentligen kostade, något hon inte tänkt på tidigare trots att hon
hjälpt till med inköpen i sitt föräldrahem.
Anders flyttade till egen lägenhet efter lumpen. Efter något år sade
han upp den och flyttade ihop med sin flickvän. Anders och flickvännen
bodde i anslutning till hennes föräldrahem, vilket både var billigare och
ett önskemål från flickvännen och hennes mor. Ett av hans mål i framtiden var att flytta tillbaka till orten där han växt upp och uppfostra sina
barn i samma miljö som han själv växte upp i. Att bo inne i stan och
dessutom nära sin svärmor såg Anders som något temporärt. Anders
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bodde endast en kort period i egen lägenhet sedan kom hans vuxenblivande, likt Sofis, att bli nära kopplat till en relation.
Ett konkret steg i vuxenblivandet kan vara att göra militärtjänst. För
Anders men framför allt för Mats blev militärtjänsten ett sätt att flytta
hemifrån, om än tillfälligt. Mats trivdes med att göra militärtjänsten
långt hemifrån och bo på logement ihop med andra.
Anders ville göra militärtjänst så nära hemmet som möjligt medan
Mats tvärtom önskade byta miljö och träffa nya människor. Under den
period de båda gjorde militärtjänst åkte Anders hem varje helg och
ibland i veckorna medan Mats mer sällan kunde resa hem. Anders tillskrev inte militärtjänsten lika stor betydelse som Mats gjorde, men båda
ansåg att militärtjänsten var identitetskapande och en del av vuxenblivandet.
För Mats var militärtjänsten mycket viktig. Han talade mycket om
den innan han ryckte in. Där skulle han få nya kompisar, karriärvägar
skulle kunna öppna sig och det skulle bli en livserfarenhet. Det blev en
period av livet då han lärde känna sig själv och fick lära sig att ta kritik.
Då jag frågade honom om viktiga händelser (vändpunkter) i hans liv var
det just militärtjänsten han tog upp.
M
K
M

Eh, viktiga personer, ja dels så är ju alla mina lumparkompisar det har varit viktiga personer men, ja, de här
månaderna jag låg inne i lumpen.
Även de du inte tyckte om...?
Ja absolut, För att dels har jag ju fått lära mej vad andra
personer tycker om mej ... rätt upp och ner bara fått sitta i
heta stolen, ja det här tycker vi att du gör så jävla fel så
och sånt, och det här tycker vi att du gör så bra osv.
(010123)

Den ’heta stolen’ Mats beskrev var tillfällen då såväl positiva som negativa omdömen gavs dels från lumparkompisar dels från befäl. För Mats
var det här en vändpunkt. De egenskaper han tillskrivits av andra tidigare och som han tillskrivit sig själv gällde inte längre. Den negativa bedömningen innebar att en del av de möjligheter Mats hittills hade sett
(t.ex. en karriär inom, eller via det militära) inte längre fanns. Detta påverkade hans självbild. Efter en tid kom Mats dock att acceptera dels den
värdering han tillskrivits dels de konsekvenser i form av begränsning i
yrkeskarriärer värderingen innebar. Det ledde till att Mats valde en annan strategi och att han utvecklade en mer nyanserad självbild. För Mats
kom därmed lumpen att bli en mycket viktig del i hans identitetsskapande och vuxenblivande.
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Att klara sig själv
För Liv som inte hade möjlighet att bli försörjd av sin familj under sommaren efter gymnasiet var alternativet arbete eller socialbidrag för att
klara sig ekonomiskt. Ekonomin och beroendet av kommunen var en av
de ständigt närvarande omständigheterna.
L

N
L
N

Ja, jag tänker inte så mycket på det, jag tänker att jag säkert kommer att bli tvingad att ta en praktikplats, då är
det väl inget annat att göra om jag inte har något jobb,
det finns ju liksom inget annat att välja på…
Vi har ju varann! (skratt) – Vi brukar resonera så här, Liv
och jag, ahh vi dör ju i alla fall inte! (skratt) (K. Nä)
Det värsta som händer är att jag blir tvungen att gå till
soc igen.
Ja, det är väl det värsta som händer. (981102)

Liv beskrev en kort framtidshorisont och negativa förväntningar vad
gällde hennes ekonomi. Hon är den av ungdomarna som känt sig tvungen att vid några tillfällen söka ekonomisk hjälp via kommunens Ungdomsresurs och hon har uppfattat detta som förnedrande. För Liv fanns
en tydlig koppling mellan tvång, praktikplats och socialtjänst.
L
K
L
K
L
K
L

Det är ingen som vill leva på socialen. (K: Mm) Jag tycker
det är förnedrande.
Och hur känns det för dig då?
Det är jobbigt, det är det. För att man vet ju att det blir ju
säkert socialen till slut i alla fall om det skulle vara så. (K:
Mm) Så det är jobbigt.
Varför har det blivit så för dig då?
Hur då menar du?
Ja, att du måste ha socialen som en reservutgång? Det beror på att din mamma inte kan försörja dig alltså?
Mm, precis. Jag ... mamma har inte råd att försörja mig
och pappa tänker jag inte ens tänka tanken på ... nä, men
så liksom det finns bara det (K: Mm) det finns inget annat. Jag kan ju inte flytta hem till mamma även om jag
blir av med lägenheten. (981102)

Liv hade inte några andra alternativ till försörjning. Hon hade inte något
socialt nätverk som t.ex. ekonomiskt skulle kunnat träda in och hjälpa
henne. Hon kunde med andra ord bli tvingad att acceptera ett alternativ
(försörjningsstöd via Ungdomsresursen) som hon uppfattade som kränkande. Under de år jag intervjuat Liv och Nora hade Nora en mindre
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osäker ekonomi än vad Liv hade, men då hon blev sjukskriven fick inte
heller Nora ekonomin att gå ihop. Hon fick ut cirka 5.000 kr per månad
och hade en hyra på 2.200 kr. Hon vände sig dock inte till ’socialen’.
N

Nej jag vill inte beblanda mej med varken social eller bostadsbidrag och bli återbetalningsskyldig och sen även
om jag kanske haft, varit berättigad, men nej, jag orkade
inte med det också och börja tjafsa med det. (010119)

Utifrån sina tidigare erfarenheter av kommunen som arbetsgivare ville
Nora inte beblanda sig med myndigheter. Socialbidrag skulle också kännas som ett moraliskt nederlag för henne och hennes föräldrar. Nora förutsåg att det inte skulle vara enkelt att få stöd även om hon var berättigad till socialbidrag. Så hon valde att inte vända sig till ”socialen” eller
söka bostadsbidrag, en valmöjlighet som inte Liv hade.
N

Nä men, min mamma och pappa dom är så där att dom
... dom skulle ... det skulle gå så fruktansvärt långt innan
dom skulle gå och ta ett socialbidrag för det är så förnedrande för dom ... och det sitter väl i att dom har sagt det
liksom att man ska göra rätt för sig och inte belasta samhället och så ... nä, jag tror nog att det, det är nog deras
liksom det ... jag vet inte varför men det bara är så.
(010119)

Noras föräldrar hade förmedlat starka normer till henne om att en människa bör göra rätt för sig och inte ta emot bidrag. Detta, samt hennes negativa erfarenheter av myndigheter, gjorde att hon i stället vände sig till sina
signifikanta andra. Nora hade alltid haft god kontakt med mormor och
morfar som ibland bidrog med pengar. Då de kände till hennes problem
med sjukskrivningen ställde de upp och betalade hyra och räkningar.
Anders hade en annan situation och strategi vad gällde ekonomi. Anders var noggrann med pengar och ville vara ekonomiskt oberoende och
självständig.
A
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Det som fått mej att börja spara pengar så att jag klarar
mej i framtiden det är ju att jag har sett. Jag har jämfört
med min kompis som är arton dar yngre än mej som bor
granne i jättemycket finare hus och de har mycket mer
pengar. Och det kommer sig att de hade pengar att bygga sig sitt eget hus och inte ha några lån och därför har
de gott om pengar nu. Det är det jag satsar på också att
kunna bygga mitt eget hus, slippa ta lån i framtiden för
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K
A

K
A
K
A

då då lever man ganska billigt. Då har man ingen höga
månadshyror och så.
Mm vilka planer
Ja, jo jo jag har väl fått det lite från min mamma och pappa för de, de har ju skämt bort oss lite, så i den mån de
kan och jag tycker att det är det det går ut på lite. Nu har
ju jag haft det bra och blivit lite bortskämd utav mina
föräldrar. Nu är det dags för mig och börja spara så jag
kan göra samma med mina barn.
Vad menar du med bortskämd hur tänker du då?
Ja, jag har ju alltid fått skjuts när jag ska nånstans
Mm, såna saker ja de har funnits för dig?
Ja just det, och sen har jag liksom fått prova på att göra
de flesta aktiviteter inom rimliga gränser som jag ville
hålla på med och det tycker jag, det har varit viktigt för
mej. (000630)

Anders hade högre anspråk än vad hans föräldrars ekonomi tillåtit, vilket framgår av att han jämförde sig med och satte sitt mål utifrån andra
som hade det bättre ställt än hans egna familj.
K
A

Du har inga skulder som du har dragit på dej?
Nej jag fick, jag fick en femhundring i välgörenhet utav
min mor och far den här månaden för att jag tog inte reda
på tillräckligt bra hur det funkade efter avslutad anställning när semesterersättning och sånt kommer. Jag hade
sparade dagar så att jag skulle kunna vara ledig det här
efter och innan lägret då, så jag kunde få pengar för det,
men jag fick inte det, så jag fick lön precis lika mycket
som min hyra ligger på. Och då fick jag en femhundring
så då får jag leva lite snålt nu och det kunde jag väl gå
med på. Jag hade väl inget större val för att jag hade i och
för sig undanstoppade pengar som jag sparar, småmynt
så nån tusenlapp eller nånting så jag kan köpa mat och
sånt men i och med att det var midsommarfirande och så
här så var jag ju liksom tvungen att ha lite pengar för att
kunna göra nånting. (000630)

Anders var i en livsfas där han både var vuxen nog att ta ansvar för sin
ekonomi men samtidigt så ung att midsommarfirandet blev viktigare än
hans självständighet och han kände sig tvingad att ta emot pengar från
sina föräldrar.
Då han fick, och valde att ta emot, en femhundring av sina föräldrar
förklarade han det i termer av välgörenhet. Ordet välgörenhet gjorde det
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lättare för honom att försvara sitt eget handlande vilket han egentligen
själv tog avstånd ifrån.
K

A
K
A

Men om du inte hade haft mamma och pappa som kunde
faktiskt ge dig den här femhundringen vad hade du
kunnat göra då eller vad är det rimligt för andra ungdomar att göra? Är det rimligt att söka socialbidrag?
Nej, inte för mej.
Nej men du tycker det är helt okej att andra ungdomar
kan göra det?
Ja, jag tycker inte att jag är lite speciell så där. Jag tycker
inte om att andra, jag menar de som får problem och har
det svårt har jag ju absolut inget emot att hjälpa. Det gör
jag gärna i och med att jag betalar skatt och sånt va men
de ungdomar som, som sagt, inte lägger två fingrar i kors
för att göra nånting, de tycker jag de får, klara sig själva
för min del. Dom har jag liksom ingen lust att hjälpa. Kan
man förändra sin situation och inte gör det då får man
klara sig utan faktiskt. (000630)

Anders svar återspeglar de normer och värderingar som han, liksom
Nora hade, dvs. att man skall försöka ’göra rätt för sig’ och ha försökt
ändra sin situation för att ha rätt till hjälp. Alla fem ungdomarna hade
liknande uppfattning och värderingar angående arbete och försörjning.
”Man skall arbeta och göra rätt för sig”. Samtidigt kände de ett socialt
ansvar och menade att de som verkligen behöver skall få hjälp.
Nära förknippat med ekonomi är att ta körkort och eventuellt köpa bil.
Körkort och tillgång till bil kan ses som en symbol för status och mognad
och som en möjlighet till frihet (att förflytta sig) kopplad till vuxenlivet.
Mats, Anders och Sofi hade körkort. Liv och Nora hade det inte. Körkort
betydde inte så mycket för dem i relation till att vara vuxna.
Sofi hade fått sitt körkort betalt av sina föräldrar. Mats hade fått hjälp
av sina föräldrar men merparten av kostnaderna betalade han av egna,
från sommarjobb, sparade pengar. Då Mats föräldrar övningskörde med
honom lyckades han hålla nere antalet körlektioner så körkortet blev inte
särskilt dyrt, menade han. Även Anders hade fått hjälp av sina föräldrar
att betala ett körkort. Ingen av ungdomarna hade egen bil men Mats,
Anders och Sofi hade oftast tillgång till bil genom att de kunde låna sina
föräldrars bil.
Mats hade inga planer på att köpa egen bil då han inte såg sig ha något behov av bil och han betraktade det som en ekonomisk belastning att
ha bil.
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K
M
K
M

Men har du köpt nån egen bil då?
Nej det är nog det värsta man kan köpa det är ju så jävla
dyrt försäkringar och helvete.
Ja, fast alla killar behöver väl ha bil?
Jaså, då har jag missat det. Är det nåt jag behöver speciellt så lånar jag bilen av morsan och farsan. Så att bil visst
jag har väl funderat lite till våren här eventuellt att skaffa
bil faktiskt. Men det är ju dels för att ha till fotbollen osv
då att jag tränar och åker ut och tränar. (010125)

Den norm som jag gav uttryck för, (se excerpten ovan) och som finns i
min generation, delades inte av Mats.
Att inte ha körkort handlade både om att inte ha råd att betala för det
men också om att inte anse sig behöva ett körkort.
K
N
L
N
L

Ni har inte funderat på att ta körkort, ni saknar inte det?
Om jag hade pengar så skulle jag göra det. Helt klart.
Fast då ska jag ha en bil också!
Nä, jag är inte så där jätteengagerad i det faktiskt. Så
länge man bor i stan så klarar man sig ju utan liksom.
Visst det skulle vara roligt att ha liksom.
Fast det är ingenting jag saknar (N: Nä). Jag har ju liksom
... jag tycker det funkar bra att ta buss och spårvagn
(000519)

Liv och Nora ansåg sig inte behöva en bil, eftersom de bodde relativt centralt i stan och dessutom ofta kunde få skjuts av kompisar eller av Noras
föräldrar. Om Nora hade haft råd skulle hon ”helt klart” tagit körkort och
haft bil, medan Liv inte uttryckte detta som en särskilt viktig fråga.
Liv och Nora hade drömmar om aupair jobb i USA men att inte ha
körkort utgjorde ett hinder för detta.
N
K
L
N
L
N
L

Jag vill åka till USA (L: Mm) det vill jag göra. Det tror jag
att jag kommer att göra också, det är jag ganska säker på.
Ni har inte kollat liksom, om det är realistiskt alltså, finns
det aupairjobb (ohörbart) i USA t ex?
Ja, aupairjobb finns det väl alltid men
Aupairjobbet kräver att man har körkort också.
Ja, om man åker till USA så gör det det.
Det blir svårt och i USA då måste man liksom ha körkort
för att (L: Mm) liksom klara sig för det går inte att ta sig
fram gående eller per buss...
Nä, det är byggt för trafiken (990208)
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Trots att aupair arbete i USA lockade var detta inte ett tillräckligt starkt
mål för tjejerna för att ta körkort. Detta kanske enklast kan förklaras utifrån att de helt enkelt inte hade råd att ta körkort. Deras resonemang om
aupair jobb i USA kan även tolkas som att detta handlade om en dröm
som saknade förankring i verkligheten i form av handlingar och strategier d.v.s. det handlade inte om ett egentligt mål. En annan tolkning skulle
kunna vara att en strategi är att definiera det som inte är möjligt som
oviktigt.

Frigörelse och nya relationer
En viktig del i vuxenblivandet har varit och är fortfarande att frigöra sig
från sina föräldrar och skapa egna relationer. Ungdomarnas familjesituation såg olika ut och relationen till föräldrarna har förändrats under de år
som gått.
K
L

K
L

Har mamma och pappa varit separerade länge?
Jaa, eller pappa har bott i Göteborg väldigt länge men då
var dom inte skilda men jag var väl, det var väl i åttan,
tror jag, då flyttade mamma in till stan och pappa flyttade till Göteborg då och sen min bror flyttade till Göteborg då också.
Mm. Men du har kontakt med pappa?
Jaa sådär lite ibland (K: Sådär?) ja, inte speciellt, vi pratar
ju nån gång i månaden så där. Nä, vi träffas inte speciellt
ofta, det blir väl på loven och sen man träffas lite ...
(980505)

Liv beskrev en sporadisk relation till sin far. Hon beskrev kontakten som
att de pratade ”nån gång i månaden” och att de ”träffas inte speciellt
ofta”. Som vi tidigare kunnat se flyttade Liv till egen lägenhet direkt efter gymnasiet. Livs tolkning var att hennes mamma hade tröttnat på
henne och i själva verket ville att Liv skulle flytta hemifrån, och att
mamman p.g.a. sin osäkra situation på arbetsmarknaden saknade ekonomiska förutsättningar för att Liv skulle kunnat bo kvar hemma. Dessutom hade Liv uppfattat att hennes mor ansåg att när hon var nitton år
skulle hon klara sig själv. Livs tolkning var med andra ord att hon inte
var önskvärd hemma längre.
Vid flera tillfällen har jag tillsammans med Liv och Nora talat om betydelsen av den familj man har. Då Nora och Liv kommer från rätt olika
slags familjer så blev deras inbördes diskussion informativ.
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L
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L
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L

Nä, men dom är ju inte likadana i släkterna, det håller jag
med om. Ni är mer ... (N: ja, vi är mer ...) ni känner varann eller vad ska man säga (N: ja, precis) ni har bättre
kontakt
Men det är för att vi är så pass liten ...
Men det är ju vi med.
Ja, jo, ja det är vi ju samma också, vi har väldigt liten
släkt också ...men att jag har mer kontakt med min släkt
än vad du ...
Ja, det har du.
Men påverkar det ... alltså, får det här några praktiska
konsekvenser för dig Liv att du inte har det riktigt som ...
du har inte dom här reservutgångarna som Nora har?
Ja det är klart, det är ju jättestor skillnad. (N: Mm) Nora
har ju alltid nån. (981102)

Den bild som Livs och Noras samtal skapade sammanfattades av Liv
med orden ”Nora har ju alltid någon”. Det var detta som utgjorde skillnaden i deras relation till signifikanta andra – det som Nora hade, hade
inte Liv. Liv beskrev sin relation till föräldrarna som relationer ”på avstånd”, och i termer av distans snarare än närhet. Liv stod i många situationer utan stöd. Successivt kom dock hennes vänner bl. a. pojkvännen
Erik och Nora att ta rollen som hennes signifikanta andra. Liv och Erik
hade känt varandra länge men blev inte ett par förrän då. Hösten 1999
hade Erik just muckat från militärtjänsten och bodde för det mesta ihop
med Liv i hennes lägenhet. Nora hade under denna period några relationer men hade inte fast sällskap hela tiden.
Sofis relation till sina föräldrar skiljde sig framför allt från Livs. Sofi
bodde (var mantalsskriven) forfarande hemma och hon beskrev en familj
med starka band där man ofta umgicks. Sofi hade en självbild där hon
ibland var det yngsta barnet och ibland mer vuxen. Detta återspeglades
hos Sofi i situationer då hon upplevde att hennes roll och position var
oklar och hon kände sig osäker.
Anders var den av ungdomarna som berättade mest om vad han beskrev som en bra uppväxt, där hans föräldrar alltid ställt upp för honom
och låtit honom prova på en rad aktiviteter något som givit honom en
positiv självbild. Familjen hade också ett naturintresse och han hade varit mycket i skog och mark med sina föräldrar. Anders menade att han
fått med sig goda värderingar från sin uppväxt. Det handlade om att
göra rätt för sig, att ställa upp för sina barn, arbeta och vara ordningssam
med ekonomi och annat. Detta var något som han hoppades kunna föra
vidare till sina barn. Föräldrarna var, tillsammans med hans flickvän,
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signifikanta andra för Anders. Däremot beskrev han inte lumparkompisarna som särskilt betydelsefulla.
K
A
K
A

Tänker du på lumpen nånting var det en viktig tid?
Nej det tänker jag inte mycket på. Det är mer så där man
behöver snacka gammalt lumpensnack med nån farbror
eller gubbe eller nån då är det rätt kul att minnas.
Du skulle inte vilja ha haft det ogjort, sluppit den?
Nej, nej jag hade kul. (010125)

Mats signifikanta andra var hans föräldrar, hans bror och kompisar.
M

Viktiga personer det är självklart mamma och pappa det
är brorsan som har ja de har ju alltid funnits där om det
är nånting. Men sen är det ju kompisar, får man ju inte
heller glömma bort, bästa kompisarna har man ju som
man, ja är ute och festar med, man åker utomlands med,
och man ja som spelar fotboll ihop med och allt sånt där.
Så det ju den viktigaste personen eller de viktigaste personerna det är svårt att ta på alltså. (010123

Han beskrev att lumparkompisar och före detta tjejen varit andra signifikanta andra i perioder av hans vuxenblivande.
K
M

Har det förändrats vilka personer som är viktiga?
Ja de här lumparkompisarna kände jag inte innan så de
har ju kommit in i mitt liv och blivit viktiga tyckte jag då
under just de perioderna men inte annars tycker jag. Viktig var också den tjejen jag hade i gymnasiet. (010123)

Som en del i vuxenblivandet förändras fritidsvanor och relationer till
kompisar. Ungdomarnas fritidsvanor kan förstås utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Sofi och Anders som haft fasta relationer sedan
jag träffade dem 1998 umgicks mest med sina respektive. De träffades
och umgicks i par och med familjen.
Sofi beskrev hur fritiden och sättet att umgås med kompisar förändrades efter gymnasiet på grund av arbetets tidsstrukturering.
K
S
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Men när du umgås med kompisarna då, gör ni ungefär
samma saker som ni gjorde när ni gick på gymnasiet?
Nu blir det väl mest att man är överlycklig för att vara
ledig och åker och fikar eller åker och tränar eller solar eller nånting – eller sola har vi väl inte gjort men vi har
tränat och så där eller bara sitter hemma hos nån, pratar
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K
S

och lite så där. Så det är väl det för fika och det var jag
aldrig mycket för förut utan då var det så där: ahh, men
vi gör nåt annat liksom, bara gå på stan. Gå ut på stan det
är inte alls vad jag – det är det värsta jag vet nu.
Hur kan det komma sig? Har det ändrat sig?
Ja, jag vet inte för nu blir jag bara äh, gå på stan – efter en
kvart bara jag kunde åka hem. Så det är ingenting som –
jag vet inte, och sen – det blir ju att man umgås för Roger
kommer ju alltid liksom när man slutar, så kommer ju
han eller så åker vi iväg och då blir det ju ja, dom killkompisarna som vi hade gemensamt innan vi blev ihop,
om man säger, det är ju dom som vi träffar eller, ja, så är
det. (981119)

Att gå ’på stan’ var tidigare viktigt för Sofi. Man kan möjligen fundera
över om ’att gå på stan’ kan kopplas till yngre tjejers behov av att röra
sig fritt utan föräldrars sällskap, och att ’gå på stan’ är uttryck för en sådan frigörelse som tjejer i Sofis ålder passerat. Nu handlade det mer om
att träffas och prata eller att t.ex. motionera. Sofi beskrev hur hon träffade tjejkompisar men tillsammans med Roger blev det mer hans killkompisar de umgicks med.
Anders berättade om en organiserad fritid delad mellan familj, kompisar, aktivitet och vila.
K
A

K
A

Men det har väl kanske också till det här lite grann att bli
vuxen att man förändras just hur man umgås med varann?
Ja ja dels det och sen är det nog mycket just nu nytt jobb
jobbar över mycket kommer hem om kvällarna och då
har jag nu tränar jag bara 2 gånger i veckan men ändå då
blir det ju 2 helkvällar som försvinner där.
Är det fotboll innebandy eller vad är det?
Innebandy och ishockey så det har vart 3 kvällar i veckan
som försvinner och så kommer fredagen och då har man
jobbat en hel vecka och gått upp halv sex kvart i sex och
kommit hem sent gått och lagt sig sent så då på fredagen
då då tar man en folköl och en whiskey och sen somnar
man klockan 9 eller nånting och då är det liksom bara
lördagen kvar lördag morgon söndag och måndag och
söndagen brukar gå åt till att slappa och på lördagen
hinner man träffa nån då. (010125)
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Anders och Sofi beskrev hur deras fritid i och med inträdet i arbetslivet
förändrats. Båda arbetade mycket och ibland sent och båda hade fasta relationer, vilket hade förändrat deras fritid och umgänge radikalt.
För Liv och Nora var kompisarna, pojkvänner och livet i kvarteret där
de bodde mycket viktigt. Liv och Nora var mer begränsade då ekonomin
sällan tillät krogbesök. De hade egna lägenheter som de kunde umgås i
och detta ersatte krogbesök. Deras ekonomiska och arbetsrelaterade situation bidrog till att de byggde upp sin fritid rumsligt kopplad till sina lägenheter, gemensamma bekanta och grannar.
Mats fritid och umgänge var inte rumsligt kopplade till boendet. Mats
gick ut ganska ofta. Dels därför att han hade arbetskamrater som gick ut
men möjligen berodde det också på att han bodde hemma och då valde
att träffa kompisarna ute på krogen. Mats levde som han sade, ett tonårsliv, han tog igen för ett mer stilla liv under tonåren.
M

Ja precis, jag tar igen gymnasietiden kan jag säga. För det
var jag ju inte alls under gymnasiet, det var ju dels att jag
var tillsammans med den tjej då i hela gymnasiet då och
då var det ju grabbarna var ute och festa och så och jag
var hemma. Man verkligen skötte sig då men nu tar man
igen allting då istället nu fast på ett lugnare plan tror jag
(010123)

Ungdomarnas frigörelse från ursprungsfamiljen och deras strategier och
val inför nya relationer har framträtt som genus- och klassrelaterade men
också som egna val, strategier och mål.

Arbetarklass
Jag har i tidigare kapitel visat på hur ungdomarnas klasstillhörighet
framträder som en del i deras vuxenblivande vad gäller mål och strategier i deras utbildnings- och yrkeskarriärer. Som en utgångspunkt i föreliggande avhandling finns kopplingen mellan arbetarklass, arbetarkultur
och Norrköping som arbetarstad. Alla fem ungdomarna beskrev Norrköping som en arbetarstad. Men vad betyder detta konkret för ungdomarna och hur uttrycker de arbetarstaden?
Under intervjuerna frågade jag vad det betyder att Norrköping är en
arbetarstad (vilket samtliga inledningsvis höll med om att det är). Alla sa
att arbetarstad hänger ihop med arbetarklass. Nora beskrev arbetarklass
som:
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K
N
L
N
K
L
N

Alltså, jag vet att nån gång så sa ni själva att ni tillhörde
arbetarklassen eller tycker ni att ni gör det? eller vad är
det?
Mm. Arbetarklass? Ja, det är dom som, det är dom som
kan klara sig själv. (K: Mm) Men att man inte har pengar
så att man kan unna sig för mycket, ut och resa ...
Man har så man klarar sig.
Man har så man klarar sig och att man kan köpa mat och
sånt. Jaa, men liksom det är det att man klarar sig, att
man har ett jobb oftast, ett jobb och en familj kanske.
Men om ni inte har jobb, då tillhör inte ni arbetarklassen?
Jo men då är man socialfall, nä jag vet inte.
Ja ... det är svårt det där. (981102)

För Liv och Nora var arbetarklass dels kopplat till vad man faktiskt gör
och har; att ha arbete, att ha familj och att försörja sig och sin familj. Arbetarklass var därmed också kopplat till det man inte har d.v.s. arbetarklass handlar om begränsade resurser. Dels var arbetarklass kopplat till
värderingen, att göra rätt för sig. Nora var säker på att hon fått sina värderingar hemifrån, från sina föräldrar.
Då Sofi beskrev arbetarklass kopplade hon det till sin egen familj och
beskrev det ’som att vara medelsvenssons’. Sofi kopplade också ihop arbetarklass med föräldrarnas yrken, och menade att om hennes föräldrar
haft, som hon säger, höjdaryrken så:
S
K
S

Å skulle man ju vara i en helt annan sits (K: Ja) om man
säger, då skulle man ju vara uppväxt med det.
Tror du att det spelar in då?
Ja, det tror jag faktiskt. För ... ja, varken mamma eller
pappa har väl nånsin haft några höjdarjobb (K: Nä) men
dom har klarat sig, varit såna här medelsvensson (K:
Mm) därför har man väl blivit det. (990906)

Sofi såg en koppling mellan föräldrarnas klasstillhörighet och barnens
möjligheter och klasstillhörighet. Sofi menade att hon blivit en medelsvensson därför att hennes föräldrar var det. Om hon hade varit ”i en
helt annan sits” d.v.s. om hon haft föräldrar med annan klasstillhörighet
hade hon också haft möjligheter hon nu inte har även för Sofi var arbetarklass också kopplat till ekonomi och till normer i familjen.
S

Vi har ju så vi klarar oss varken mer liksom så att vi kan
strö omkring oss men inte för lite heller... det och sen har
väl vi alltid varit - ja, vad ska man säga ... familjen har alltid hållit ihop (K: Mm) vad det än liksom har varit så har
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det alltid ... om man är osams så där (K: Mm) så är man
väldigt mån om varann ändå. Och det stämmer ju väldigt
väl ... det är sant faktiskt. (990906)

Sofi beskrev att man ska ’ha så vi klarar oss’ och avsåg då familjens ekonomi. Sofi beskrev också att sammanhållning var viktigt och ett kännetecken för sin familj. Hon menade dessutom att det att vara ”mån om
varann” stämde väl med hennes bild av arbetarklassen.
Mats och Anders var fåordiga då vi pratade om klass. På frågan om
klass beskrev Mats att familjen tillhörde arbetarklassen. Mats beskrev sin
klasstillhörighet i termer av föräldrarnas yrken, familjens ekonomi och
materiella resurser men också i termer av politiska åsikter och i relation
till andra.
Anders var mer osäker vilken klass hans familj och han själv tillhörde.
Han kopplade klass i första hand till tillgången på ekonomiskt kapital.
När Anders pratade om sin flickväns familj beskrev han dock den i termer av överklass och sin egen position i termer av arbetarklass.
Ungdomarna berättade också om hur och var arbetarklassen i Norrköping bor. Arbetarklassen bor t.ex. aldrig i Lindö men man kunde bo i
villa i t.ex. Eneby. Liv, Nora och Anders uttryckte en rumslig tillhörighet
som utmärkande för arbetarklassen. Anders var mycket klar på var han
ville bo på sikt. Att han för tillfället bodde inne i Norrköping berodde,
menade han, på att det var praktiskt och att det var för flickvännens
skull. Han relaterade dock inte sitt planerade val av boende till klass
utan menade att han ville att hans familj skulle växa upp på landet.
Liv och Nora hade valt bostadsområde som de ansåg passade dem.
Lugnt, billigt och på ”rätt” sida av stan. Med rätt sida av stan menade de
att det bodde folk de kände där och att det inte var för snobbigt.
Då Sofis pojkvän skulle söka lägenhet var det också viktigt att den var
på rätt sida av stan, vilket i deras fall betydde att den skulle vara i närheten av föräldrahemmet, dvs. både rent geografiskt och socialt i ett område de kunde tänka sig bo i. Liksom Liv och Nora menade Sofi att det bör
vara lugnt och inte för snobbigt.
Ungdomarnas rumsliga delning av Norrköpning föreföll vara kopplad till deras livsfas och situation (bl.a. ekonomisk situation) men den föreföll också vara tydligt kopplad till klass. Vid ett tillfälle bad jag därför
Nora och Liv rita Norrköping. Dessa teckningar förstås som kulturella
representationer.
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Kulturella representationer
För att beskriva och gestalta arbetarkulturen ur Livs och Noras perspektiv lyfter jag som kulturella representationer303 fram två teckningar de ritat. Det betyder att jag i teckningarna sökt efter språkliga gestaltningar
(verbala utifrån det de berättat om teckningarna eller symboliska på
teckennivå, själva teckningarna). Språkliga gestaltningar blir kulturella
representationer då de förstås i sitt sociala sammanhang. Dessa kulturella representationer använder jag sedan för att tolka arbetarkulturen och
dess betydelse på individnivå.

Livs och Noras ’uppdrag’ var att tillsammans rita Norrköping och ange
välkända platser och berätta om staden och dess kultur. Ni som känner till
Norrköping kan se hur de på den första teckningen fått med det som ofta
finns i gestaltningar av Norrköping. Strömmen går som mörk linje genom
teckningen. Folkparken och dess promenadstråk vid Åbackarna finns
med. Museerna finns relativt korrekt geografiskt markerade och på Rådhuset sitter stadens skyddshelgon Gullolle. Spårvagnarna finns med och
Liv och Nora kände till konstverket vid konstmuseet och dess namn Spiral
Ulf Hannerz, (1992), s. 3. Jfr även sociala representationer i Mohamed Chaib & Birgitta Orfali, red., (1996).
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åtbörd. Liv och Nora konstaterade att det fanns ’rätt mycket att se för folk’.
Men, säger jag, – om ni ritar en bild till och då ritar er stad, de platser ni
besöker och som är viktiga för er, vad ritar ni då? Liv och Nora hade svårt
att rita bild nummer två. Men till slut tog en ny bild av staden form.

Livs och Noras Norrköping hade ett annat centrum. Nu utgick de från
centralstationen. Den viktigaste linjen var nu inte Strömmen utan den
spårvagnslinje som gick till det hyreshus de själva bodde i. Hyreshuset
ligger lummigt och de ritade ut sina lägenheter med balkonger och sina
namn. De ritade sedan en kundvagn som symbol för att handla i konsumaffären i kvarteret. Folkparken och promenadstråket runt Åbackarna fanns
med, men museer och offentliga byggnader var borta. I stället fanns Otten
och Palace, två av stadens nattklubbar och ’inneställen’ inritade.
Så här hade Liv och Nora valt att framställa sina liv. Deras centrala
plats i tillvaron var deras lägenheter. De berättade om vardagliga händel148
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ser som att gå och handla eller gå en promenad, men också om helgernas
krogbesök. Det som representerar den borgerliga finkulturen i staden
kände de till men de hade aldrig (förutom en temadag på stadsmuseet i
årskurs tre i skolan) besökt dessa platser. De hade inget emot museerna.
De tyckte att ’staden är rätt fin’ men de hade ’inget där att göra’.

Självbilden och de andra
Via tre nyckelövergångar har vi nu följt ungdomarnas vuxenblivande. I
vuxenblivandet skapar vi och skapas bilden av oss själva. Som en gemensam diskussion relaterad till kapitlen fyra, fem och sex skall jag nu
kommentera ungdomarnas vuxenblivande och identitetskapande samt,
för att återvända till inledningen, diskutera om Surbullar har blivit ”subjektivister”. I diskussionen lyfter jag fram och diskuterar aspekter som
kön och klass, kortsiktiga respektive långsiktiga mål och proaktiva respektive reaktiva strategier.
I studien har jag via tre nyckelövergångar diskuterat mål, strategier
och handlande i ungdomars vuxenblivande. Jag har diskuterat hur skolans värdering kan begränsa individens möjligheter till högskoleutbildning, att komvuxstudier inte alltid leder vidare till högskolestudier eller
till tryggare och bättre yrke på arbetsmarknaden utan kan bli en dyr förlängning av gymnasiet och att individernas möjlighetsstrukturer också
är beroende av deras sociala nätverk.
Studien visar att under gymnasietiden var föräldrar i stor utsträckning signifikanta andra. Om föräldrarna inte, av något skäl, utgjort signifikanta andra var det den äldre generationen eller, som för Liv, vänner
som var viktiga. Signifikanta andra utgjordes inte i den här studien av
lärare eller andra institutionella företrädare.
Efter gymnasietiden skedde en förändring. Relationen till föräldrarna
förändrades. Samtliga ungdomar beskrev ett mer självständigt liv. Ungdomarnas beskriver dock sina familjer olika. För Liv förändrades relationen till mamman då hon flyttade till egen lägenhet. Nora beskrev hur
hon umgicks med sin familj men understryker att hon också, i och med
att hon flyttade hemifrån, inte lika ofta träffar sina föräldrar. Anders träffade inte heller sina föräldrar lika ofta efter att han flyttat hemifrån men
hade fortfarande goda relationer till dem. Mats som efter lumpen åter
bodde hemma hade fortfarande sina föräldrar som signifikanta andra
men fattade samtidigt egna beslut. Mats hade stöd och uppmuntran av
sina signifikanta andra vilket givit honom en identitet som gjorde att han
utmanade också det till synes omöjliga. När han stött på svårigheter och
omöjligheter satte han upp nya mål och strategier. Sofi beskrev hur hon
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bodde hos pojkvännen men alltjämt träffade sina föräldrar i princip varje
dag. Sofis föräldrar utgjorde alltjämt, tillsammans med Roger, signifikanta andra för henne medan för de andra ungdomarna hade föräldrarna
som signifikanta andra i högre grad ersatts av pojk- respektive flickvän
eller vänner.
Arbetskamrater tillskrevs olika stor betydelse av ungdomarna. Mats
hade olika erfarenheter från de olika arbetsplatser han arbetat på. Inom
omsorg hade inte arbetskamraterna varit viktiga, inte heller på den första industrin han arbetade på däremot beskrev han arbetskamraterna på
IT- industrin där han fått tillsvidare anställning som både arbetskamrater
och vänner. Anders beskrev arbetskamrater på fabriken där han började
efter att han bytt bransch som både arbetskamrater och som kompisar.
För Liv och Nora var det annorlunda. Främst blev det tydligt då deras
anställningssituation helt enkelt innebar att de inte hade några arbetskamrater som kunde utgöra signifikanta andra. Sofi hade arbetskamrater
men hon umgicks inte med dem på fritiden särskilt mycket, för henne
var familjen viktigare.
Ingen av ungdomarna beskrev andra vuxna, som arbetsförmedlare eller personal på Ungdomsresursen som viktiga. Detta ger ett perspektiv
på och en möjlig förklaring till forskning som pekar på att unga i allt
högre grad söker sitt nätverk i det privata, bland vänner snarare än hos
äldre och inom institutionella praktiker (detta återkommer jag till i senare kapitel).
Det är stora skillnader på att fortfarande bo hemma som Mats och att
som Liv flytta hemifrån utan stöd från föräldrarna. Anders Löfgren skriver om olika sociala tidtabeller för att flytta hemifrån och påvisar att
ungdomar från arbetarklassen helst vill bo kvar nära uppväxtområdet
och att unga män bor kvar hemma längre än unga kvinnor. Detta bekräftas i denna studie.304 I studiens sammanfattning talar Löfgren om trender
i de kulturella kraftfälten och arbetsmarknadens förändring. Han kopplar detta resonemang främst till behovet av små centrala lägenheter.305 I
den här studien är det inte bristen på små lägenheter som avgjort hur
och när ungdomarna flyttat hemifrån utan livssituationen, synen på relationer och platser samt ekonomin.
Det geografiska rummet/platsen har spelat olika stor roll för ungdomarnas självbild. Anders ville helst av allt flytta tillbaka till den mindre
Anders Löfgren, (1990).
Anders Löfgren, (1990), s. 168 ff. Studien är en kvalitativt inriktad kulturgeografisk
studie om ungdomars boende. Jag har inte hittat någon nyare studie som mer kvalitativt studerar ungdomars boende och flyttmöjligheter. Jfr dock Peter Waara, (1996),
som i Ungdom i gränsland studerar ungdomars mobilitet. I hans studie fokuseras mer
frågan om att flytta från lokalsamhället.
304
305
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orten utanför stan där han vuxit upp. För Sofi var också det rumsliga
mycket viktigt. Hon vill gärna bo nära sina föräldrar och det var viktigt
för henne att ha familjen och kompisarna i närheten. För Liv och Nora
var det rumsliga nästan ännu viktigare. De bodde i lägenheter nära varandra och hade sina liv i en avgränsad rumslig kontext och ville inte heller flytta från staden.
Ibland sägs att skillnaderna mellan könen särskilt uppmärksammas i
brytningstider då könsrollerna förändras.306 De könsroller som framträder bland tjejerna respektive killarna representerar i denna studie dock
relativt traditionella könsbundna skillnader som är socialt och kulturellt
konstruerade. För samtliga ungdomar i studien har frigörelseprocesser
och förändrade relationer varit kopplade till genus och till klass. Både
Mats och Anders valde inledningsvis för män atypiska utbildnings- och
yrkeskarriärer men inom ungefär ett år i arbetslivet hade båda omprövat
och ändrat sina karriärvägar. Tjejerna har hela tiden följt klass- och för
tjejer könstypiska utbildnings- och yrkeskarriärvägar.
Ungdomarnas utbildnings- och arbetslivskarriärer har framstått som
avgörande för deras vuxenblivande. Som jag tidigare visat kan mål vara
såväl kortsiktiga som mer eller mindre långsiktiga och strategierna vara
proaktiva respektive reaktiva.307 För Nora och Liv har vuxenblivandet innehållit en rad skeenden som utgjort deras förutsättningar för identitetsskapandet och som bildat deras karriärer. Deras mål har varit mer kortsiktiga. Då de pratat om arbete, ekonomi och t.ex. semester har målen varit
kortsiktiga jämfört med Mats och Anders mål. De strategier och mål som
Liv och Nora beskrivit har också framställts mer som önskningar.
K
L

Men du då, Liv, vad gör du i framtiden?
Ingen aning. Jag vet inte. Det är väl som Nora, man vill
ha ett fast jobb och så där det är inget man vågar hoppas
på egentligen (N: Nä) tycker inte jag. (981102)

Det är kanske inte i sig angeläget att hela tiden ha långsiktiga mål men
det finns en koppling mellan mål och strategier. Sofi har inte heller talat
om individuella mål utan har mer talat om ett reaktivt mål – att hitta ett
arbete med bättre arbetstider. För Liv, Nora och även Sofi har oftare än
för Mats och Anders strategierna varit kopplade till att undvika sämre
alternativ eller reaktiva snarare än att vara proaktiva.

Lissie Åström, ”När far och farfar var unga ”, i Göran Bolin & Karin Lövgren red.,
(1995), s. 55.
307 Jfr Margareta Hammarström, (1996) som diskuterar hindrande respektive underlättande skäl till högre studier.
306
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Ur ett välfärdsperspektiv308 uppmärksammas ungdomars bekymmersamma situation vad gäller utbildning, arbete, ekonomi och medborgerliga resurser. I kapitlen fyra, fem och sex har jag belyst en grupp ungdomars situation som med Välfärdskommitténs ordval betecknats som
bekymmersam. Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders har under dessa år
ibland beskrivit händelser i deras vuxenblivande som varit bekymmersamma. Det har handlat om val och strategier men också om mer personliga besvikelser. De skulle nog ändå inte själva karakterisera sina livssituationer som bekymmersamma utan för dem har det handlat om ett
vuxenblivande de förväntat sig och successivt hanterat.

Det senmoderna livets möjlighetshorisont
Vuxenblivandet har i denna studie handlat om att skapa det egna livet
och ungdomarnas förutsättningar och villkor för det. Som jag skrev i kapitel två har ungdoms(kultur)forskningen kommit att handla om hur
unga skapar sin identitet och jag skrev också hur viktigt det är att se
identitetsskapandet i ett sammanhang.
Identiteten sägs genomgå en förändring från att för tidigare generationer vara något man tillägnat sig under ungdomsåren och sedan hade,
till något man hela tiden arbetar på, skapar och omskapar. Individualiseringsprocessens ökande fokus på människan som subjekt benämner bl.a.
Thomas Ziehe för subjektivering.309 Den bygger på självperception, kunskap och möjligheter att handla. Subjektivitet handlar om att bygga upp
sin egen kompetens och skapa sin egen sammansättning av kvalifikationer för sitt sociala framträdande, d.v.s. att skapa sitt eget jag.
Det finns idag, menar Bauman, så många möjligheter att ”numer är
luffaren inte vagabond på grund av sin motvilja eller svårighet att rota
sig någonstans, utan därför att det är så ont om bestående platser”.310 I
och med industrialiseringen och globaliseringen skapades möjligheter i
västvärlden. Möjligheterna är kopplade till västvärldens rikedom och i
Sverige till landets väl utbyggda välfärdssystem. I den här studien har vi
sett hur möjlighetshorisonten begränsas av en mängd faktorer. Inte

SOU 2001:79,Välfärd definieras som individuella resurser med vars hjälp medborgarna kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor såsom hälsa, utbildning, arbete, ekonomi, trygghet, sociala relationer och politiska resurser Med medborgerliga
resurser avses här förmågan att hävda sig gentemot myndigheter och röstdeltagande. s 9. och s. 65.
309 Thomas Ziehe, (1987), Thomas Ziehe, (1989), Jfr även Zygmunt Bauman,
(2001/2002) som talar om identifiering. s.185 ff.
310 Zygmunt Bauman, (1994), Från pilgrim till turist i Moderna tider s.25.
308

152

Det egna livet

minst spelar möjligheterna till arbete och därmed egen försörjning stor
roll för ungdomars möjligheter att realisera mål.
Lönearbetet blev ett fundament i det moderna samhället. Lönearbetets arbetsmoral innebar en disciplinering av tid och rum, ett skiljande
mellan privat och offentligt samt en specialisering och objektivering. Michael Allvin menar att lönearbete inte längre är norm och den primära
källan till social identitet.311 Istället är det själva livsprojektet, att i vid
mening förverkliga sig själv som är målet, menar Allvin. Denna tes bekräftas inte i denna studie, tvärtom, lönearbete spelar fortsatt stor roll, i
alla fall för den här gruppen unga vuxna. Liv, Nora, Anders, Mats och
Sofi har kontinuerligt under de år jag intervjuat dem brottats med frågorna: Vad skall jag bli? Vad skall jag arbeta med? Frågor som dessa är
kopplade till lönearbetet och betydelsen av det, inte minst ekonomiskt,
för att ungdomarna utifrån de värderingar som tillskrivits dem och utifrån självbilder och möjlighetsstrukturer skall kunna realisera sina mål
och hitta ett för dem acceptabelt vuxenliv.
Oavsett om det finns en ”ökande görbarhet”, d.v.s. att fler livsområden blir möjliga att förändra, som en ny ”möjlighetshorisont”, så är det
för ungdomarna i den här studien de ”yttre realiseringsmöjligheterna”
som är avgörande för deras vuxenblivande.312 Och det är först då man,
som jag sökt göra i denna studie, ur ett individperspektiv studerar samhällsförändringen med dess interaktioner, som man kan säga något om
det senmoderna samhällets möjligheter i realiteten.
Den individualisering som sägs breda ut sig kan ibland i media och
offentlig debatt ges ett sådant utrymme att man glömmer att individer
fortfarande förhåller sig till och ingår i en rad kollektiva system. Diskussionen framställs som om individerna lämnar det kollektiva men processen verkar även åt det mosatta hållet. Det kollektiva, i form av olika organisationer, lämnar individen.313
I takt med att det svenska samhället (staten) inte längre på lika omfattande sätt, på gott och ont, sägs förmå ”att lägga livet till rätta” anmodas
individerna ”att lägga sitt eget liv till rätta”. Samhället har inte längre en
roll som patriarkat och livets trygghetsgarant utan ersätts istället av familjen och det sociala nätverket. Tryggheten för en del unga ersätts av
osäkerhet, vanmakt och en ontologisk otrygghet314.
311 Michael Allvin, (1997), Det individualiserade arbete: om modernitetens skilda praktiker,
Eslöv: B. Östlings bokförlag. Symposion.
312 Thomas Ziehe, (1986), ”Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell
modernisering”, i M. Löfgren & A. Molander, red., (1986), s. 349-350.
313 Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, (2002), Organisationer, samhälle och globalisering, Lund: Studentlitteratur.
314 Anthony Giddens, (1999).
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Samtidigt diskuterar jag hur ungdomars övergång till arbetslivet institutionaliserats och hur samhället utöver kontroll (och makt) över ungdomars vuxenblivande. Detta är en dubbelhet i det senmoderna samhället
och det innebär, som jag ser det ytterligare en dimension av det senmoderna existentiella dilemmat.315
Detta dilemma framträder möjligen tydligast för ungdomar från arbetarklassen då deras möjlighetshorisont alltjämt begränsas av just deras
klasstillhörighet, en klasstillhörighet vars normer, värderingar och försanthållanden inte är förenlig med normen om en individ som snabbt
bryter upp och smälter in i nya miljöer vilket ”hyllas” idag .316

315
316

Zygmunt Bauman, (1999), Vi vantrivs i det postmoderna, Göteborg: Daidalos.
Richard Sennett, (1999).
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Institutionaliserat vuxenblivande
I tre tidigare kapitel har Livs, Noras, Sofis, Mats och Anders vuxenblivande beskrivits via tre nyckelövergångar. De gjorde alla val och ansåg
att det efter gymnasiet var viktigare att arbeta än att fortsätta studera.
För dessa ungdomar var det viktigt att ha ett ’riktigt’ arbete (inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd), att ha en egen intjänad inkomst och att
kunna flytta hemifrån när och om man önskade. Det var dessutom viktigt för dem att så långt som möjligt klara sig utan hjälp från anhöriga
och framför allt utan hjälp från myndigheter.
Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders har i huvudsak via sina strategier
och handlanden själva varit aktörer i sina vuxenblivanden. Under övergången från ungdom till vuxen har de haft mycket olika stöd från samhälleliga institutioner som stat och kommun. De har alla haft kontakt
med Arbetsförmedling och kommun.
Liv är den i gruppen som återkommande befunnit sig i situationer då
hon måst ta hjälp av myndigheter. Det har i hennes fall handlat om att
hon inte förstått vilka regler som gällt och hennes handlingsstrategier
har därför inte fungerat. Det har även handlat om korta perioder då det
uppstått ”tidsmässigt glapp” mellan studiemedel och lön vilket gjort att
hon har behövt försörjningsstöd.
Trots att det endast är Liv som haft egen erfarenhet av socialbidrag
har alla haft åsikter om det och om att få det. Alla fem har efter gymnasiet värjt sig mot institutionella praktiker som Arbetsförmedling och
kommun. I det här kapitlet lyfts deras strategier i institutionella möten
och deras syn på socialbidrag fram.
Vidare möter vi Anna, Benny, Dan, Eva, Jenny och Lasse, sex fiktiva
fallbeskrivningar av ungdomar som i sina vuxenblivanden istället för att
värja sig i mer eller mindre utsträckning gjort ”institutionella karriärer”.
Som de sex fiktiva fallbeskrivningarna i detta kapitel visar är det inte
alltid på den öppna arbetsmarknaden som övergången till vuxenlivet
sker. I och med det förändrade och ibland förlängda vuxenblivandet har
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statliga och kommunala institutioner kommit att spela en fortsatt (efter
grundskola och gymnasium) stor roll för många ungdomar. De närmaste
åren efter avslutat gymnasium (18-24 år) har i allt högre grad institutionaliserats. Denna institutionalisering kan innefatta fortsatta studier, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och olika försörjningssystem. I och med
denna institutionalisering har vuxenblivandet i många fall även genomgått en rumslig förändring. För arbetslösa och/eller försörjningsstödstagande 18-24 åringar sker det i allt högre grad i en institutionaliserad
praktik, där ungas vuxenblivande, helt eller delvis, sker i olika kommunala projekt, en rumsligt avgränsad kontext, tillsammans med andra arbetslösa och en rad professionella ’normaliserare’.
Det här kapitlet handlar även om denna institutionalisering, hur den
gestaltats i Norrköping, och vad denna praktik förmedlar till de unga
vuxna som har kontakt med den. Utifrån fallstudien vid Ungdomsresursen och de sex korta ”fallbeskrivningar” av unga vuxna som varit arbetslösa och försörjningsstödstagare under olika långa perioder diskuteras institutionella normaliseringspraktiker för unga vuxna i övergången från
ung till vuxen. Som en bakgrund till institutionaliseringen ges nedan en
kort beskrivning av arbetsmarknadspolitiken nationellt och i Norrköping.

Från politik till institutionell praktik
Så länge begreppet ungdom funnits har under perioder även begreppet
ungdomsarbetslöshet uppmärksammats och ansetts utgöra såväl ett individuellt bekymmer som ett samhällsproblem.317 Under 1990-talet framstod ungdomsarbetslösheten återigen som ett allvarligt problem.318
För att råda bot på den problematiska utvecklingen under främst
1990-talet med hög ungdomsarbetslöshet, stigande kostnader för socialbidrag och risk för att socialbidrag skulle utvecklas till en mer permanent inkomstkälla för vissa grupper förändrades den svenska social- och
arbetsmarknadspolitiken drastiskt.319 Genom förändringar i socialtjänstlagen, vilka trädde i kraft 1 januari 1998, angavs att socialbidragstagare
under 25 år hade en skyldighet att delta i kompetenshöjande åtgärder för
att vara berättigade till socialbidrag.320

317Lena

Schröder, (1991).
t.ex. Curt Hagquist, & Bengt Starrin, (1997), När krisen slår mot de unga!: om uppväxtvillkor i 90-talets Sverige, Stockholm: Gothia. och Ulla Rantakeisu m. fl., (1996).
319 Socialstyrelsen, (1997), På väg till jobbet – ett garantisystem för unga vuxna mellan 20 och
25 år och Arbetsmarkandsstyrelsen (1997), Ett garantisystem för arbetslösa 20-24 åringar.
320 Proposition 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen.
318Se
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De kompetenshöjande åtgärderna innebar att kommunerna gavs möjlighet att åta sig en s.k. utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa unga.321
Sammantaget innebar dessa förändringar att unga vuxna särskildes från
övriga bidragsberättigade och de fick större skyldigheter att delta i åtgärder. (Denna skyldighet innebar att Liv, för att få försörjningsstöd,
ålades att arbeta som cykelvärd under en period.) Det nya bidraget
byggde på en riksnorm och benämndes nu försörjningsstöd.322 Ändringarna i lagstiftningen motiverades även med att rättsäkerheten borde stärkas. Den enskilde såväl som socialtjänsten skulle kunna förutse bidragets
nivå och innehåll. Denna förändring i lagstiftning tillsammans med en
mycket aktiv arbetsmarknadspolitik skulle hjälpa unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden.
Svensk arbetsmarknadspolitik har traditionellt varit statlig men funnits
representerad på nationell, regional och lokal nivå. Successivt men främst
under 1990-talet skedde en decentralisering av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.323 Staten eftersträvade en ökad samverkan mellan kommunerna
och arbetsmarknadsverket. Intentionerna realiserades 1995 i samband med
att kommunerna övertog ansvaret för de arbetslösa 18- och 19-åringarna,
s.k. kommunalt utvecklingsprogram KUP/KPU.324 I och med utvecklingsgarantin kom det kommunala ansvaret att omfatta unga vuxna upp till 25
år. I mitten av 1990-talet bedrev nio av tio kommuner projekt riktade mot
utsatta grupper (bl.a. ungdomar) i samverkan med arbetsförmedlingen.325
Norrköpings kommun utgjorde inte något undantag.

Norrköpings social- och arbetsmarknadspolitik
I Norrköping har en mycket stark koppling mellan kommunens socialbidragskostnader och arbetsmarknadspolitiken funnits.326 När arbetsmarknadsläget under 1990-talet återigen försämrades och de arbetslösa
SFS 1997:1268, Lag om Kommunernas ansvar för unga vuxna mellan 20 och 24 år.
Då ungdomarna och även tjänstemän ofta använder det gamla begreppet socialbidrag använder jag båda begreppen och oftast begreppet socialbidrag.
323 Håkan Johansson, (2001), och Nils-Eric Hallström, (1997), Arbetslöshet, Sysselsättning, Försörjning. Linköpings universitet CKS-rapport 1997:1.
324 Se begreppsbilaga.
325 Håkan Johansson, (2001), s. 172. Se även Daniel Persson Thunqvist, (2003), vars i sin
kommande avhandling; Ungdomsprojekt som kommunikativ praktik., Linköpings universitet: Tema inst., om möten mellan arbetslösa ungdomar och kommunal ungdoms- och arbetsmarknadspolitik.
326 Traditionen är dessutom lång. Redan i slutet av 1920-talet beskriver Lena Schröder, (1991), hur Norrköping m.fl. svenska städer anordnar ’reservarbeten’ efter det så
kallade Malmö-systemet. s.41. del II ”Från springpojke till fullgod arbetare, om bakgrunden till 1930-talets ungdomsreservarbete.”
321
322
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återkom till socialtjänsten och socialbidragssystemet tvekade socialnämnden inför omfattande kommunala arbetsmarknadspolitiska projekt.
Socialförvaltningen räknade med att ca 600 ungdomshushåll i Norrköping skulle komma att omfattas av statens ungdomsgaranti.327
Mot slutet av 1992 visade det sig dock att ca 1000 unga vuxna i Norrköping helt eller delvis levde på socialbidrag.328 Anledningarna till detta skiftade, t.ex. uppfyllde inte en del unga vuxna kraven på tvåårigt gymnasium vilket krävdes för att man skulle kunna få en ungdomspraktikplats.329
Ett av de viktigaste arbetsmarknadspolitiska inriktningsmålen för
Norrköpings kommun under 1990-talet var att ”arbeta för att minimera
den öppna arbetslösheten”.330 En av de särskilt utpekade målgrupperna
var ungdomar. Strävan efter att skapa fler fasta arbeten, helst i näringslivet betonades, och därefter kompetenshöjande utbildning. Därefter skulle man arbeta för en ökning av tillfälliga arbeten för att ge ungdomar
möjlighet att öka arbetslivserfarenheten. Dessa skulle finnas inom näringslivet (med särskilt bidrag från kommunen) eller vara kommunala.
Dessa tillfälliga arbeten fick ej tränga undan ordinarie arbeten och skulle
utformas så att de stärkte individens konkurrenskraft på den öppna arbetsmarknaden.331
Kommunstyrelsen uttalade i maj 1996 att ett aktivt bidragstagande
skulle ersätta det passiva bidragsberoendet och detta innebar att socialförvaltningen inledde en aktiv handläggning av socialbidragsärenden.
Alla bidragstagare skulle ha handlingsplaner och idén var att erbjuda
’arbete istället för bidrag’.332 Ett sådant aktivt arbete krävde omfattande
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Efter en tid framfördes synpunkter
angående att uppdelningen mellan åtgärder och bidrag i två nämnder
skapade problem och motverkade det uttalade synsättet. Kommunstyrelsen gav därför Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att arbeta fram en ny samverkansmodell. I en rapport från kommunledningskontoret sades:
Det finns starka motiv att utveckla en lösning, som innebär att
åldersgruppen 18-24 år i princip aldrig skall behöva uppsöka
socialtjänsten av ekonomiska skäl. Resurserna hos socialnämnden för att täcka socialbidragsbehovet avseende åldersgruppen
18-24 år bör därmed ses tillsammans med resurserna för motHåkan Johansson, (2001), s. 154.
Ibid.
329 Ibid.
330 Norrköpings kommun, (1995), Inriktningsmål, delmål & budget 1996. s 52. ff.
331 Ibid.
332 Ibid.
327
328
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svarande åldersgrupp i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budget.333

Norrköping präglades av viljan att skapa tydlighet angående individens
skyldigheter och ersättningsformer som innebar att man i Norrköping
erhöll socialbidrag medan man t.ex. i Linköping erhöll lön eller utbildningsbidrag, vilket var kvalificerande för socialförsäkringssystemet.334
Konkret tog kommunerna över ansvaret för de unga vuxna som Arbetsförmedlingen misslyckades att ordna sysselsättning åt.
I januari 1999 samlade Norrköpings kommun arbetet med arbetslösa
unga vuxna och/eller unga vuxna i behov av försörjningsstöd i enheten
Ungdomsresursen. Under hösten 1998, då Liv, Nora, Sofi och Mats var
aktuella för KPU, fanns ännu inte Ungdomsresursen. Istället fanns en
samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun vad gällde arbetslösa
ungdomar.

Institutionella möten
Livs, Noras, Sofis och Mats första institutionella möte (efter skola/gymnasium) var mötet med Arbetsförmedling och kommun via bl.a. KPUpraktikmötet. Här gjorde ungdomarna olika val, beroende på hur de definierade sina möjligheter.
Mats såg KPU -praktik som en möjlighet och en rättighet. Han påbörjade en KPU -praktik men erbjöds efter kort tid ett vikariat. Efter militärtjänsten vände sig Mats åter till Arbetsförmedlingen. Han ville anmäla
sig som arbetssökande men då han inte fick anmäla sig inom den arbetsmarknadssektor han ville valde han att inte skriva in sig. Detta är de
två möten som Mats under dessa år hade med två institutionella praktiker, en kommunal och en statlig, som var för sig och tillsammans (inom
ramen för Ungdomsresursen) fanns till för att underlätta för unga vuxna
att komma ut på arbetsmarknaden.
Efter militärtjänsten, och på grund av hans negativa erfarenheter av att
arbeta i skolan som assistent, tog Anders kontakt med Arbetsförmedlingen. Han skrev in sig som arbetssökande inom en annan sektor (industrin)
än den han hade gymnasiekompetens för vilket han till skillnad från Mats
fick göra. Efter en kort period fick han arbete via egna kontakter och hade
efter detta ingen ytterligare kontakt med Arbetsförmedlingen.

Norrköpings kommun, kommunledningskontoret, 1997-09-23, Gemensamt resursutnyttjande och helhetssyn för människor i utsatta situationer, s. 6, NoA-nämnd, §65.
334 Håkan Johansson, (2001), s. 176.
333
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Sofi fick KPU -praktik i den butik där hon sedan även arbetade som timvikarie. Hon hade KPU -praktik under hösten 1998 och hade sedan inte någon ytterligare kontakt med Arbetsförmedlingen eller kommunen.
Nora gick på ett KPU -praktikmöte, men valde i stället att börja vikariera inom vård och omsorg. Nora hade inte sedan någon ytterligare
kontakt med Arbetsförmedlingen eller kommunens Ungdomsresurs.
Den av ungdomarna som haft mest kontakt med Ungdomsresursen är
Liv. Våren 1998 hade Liv kontakt med kommunens socialtjänst som ordnade lägenhet och inledningsvis betalade hennes hyra. Liv var den i
gruppen som hade erfarenhet av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd (att
vakta cyklar) och hennes erfarenhet av denna var mycket negativ.
Liv vikarierade inom omsorgen fram t.o.m. sommaren 1999 och sökte
sedan Komvux till höstterminen 1999, men påbörjade aldrig studierna (se
tidigare kapitel). Nästa institutionella erfarenhet för Liv inträffade hösten
1999. Hon skrev då in sig som arbetssökande på heltid på Arbetsförmedlingen. Under hösten 1999 försörjde hon sig via A-kassan, vilken hon
precis blivit berättigad till.
Trots att A-kasseersättningen var mycket låg sökte Liv under hösten
1999 inte försörjningsstöd. Hon fick istället viss ekonomisk hjälp av pojkvännen. Liv hade under hösten 1999 endast brevkontakt med handläggaren på Arbetsförmedlingen och först i november, i och med att hennes Akasseperiod335 höll på att ta slut, uppmanades hon söka ett arbete. Då
hon redan hade sökt till Komvux inför vårterminen 2000 och kommit in
blev hon inte hänvisad till Ungdomsresursen.
Under våren 2000 läste Liv vid Komvux med studielån. Sommaren
2000 blev hon åter tvungen att ta kontakt med kommunen och nu blev
hon hänvisad till Ungdomsresursen eftersom hon behövde ekonomisk
hjälp p.g.a. ett tidsmässigt glapp mellan studielånet och första lönen från
sommarjobbet. Liv hade därefter inte kontakt med Ungdomsresursen.
En viktig del av vuxenblivandet har för ungdomarna varit att försörja
sig själva. Försörjning skall utgöras av lön, inte av socialbidrag. Liv,
Nora, Sofi, Mats och Anders uttalade samtliga ett klart ställningstagande
mot socialbidrag.

Moral – om socialbidrag och arbete
De som inte sköter sig, borde inte få hjälp från socialen, ansåg Anders. På
så sätt tvingas de ta tag i sina liv och komma på fötter själva, menade
han. Samtidigt berättade han om en kompis som periodvis var tvingad
att leva på socialbidrag.
335

Se begreppsbilaga.
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A

Jag har en kompis som går på socialbidrag men han gör
det liksom för att han måste. Han har ingen familj direkt
som kan hjälpa till. Han har blivit utslängd av sin mamma, så då vart ju han tvungen, och han bodde hos en
kompis i ett par månader och hade bara studiebidraget
då. Det tog världens tid innan de gick med på från "soc"
sida att han skulle få nåt bidrag då och nu går han på det,
så han kan klara av att studera. Sen på sommaren så jobbar han över sommaren så han slipper att få pengarna
från "soc", sen efter sommaren när han pluggar så går
han på det igen. Men han har liksom inget val och då
tycker jag han behöver det, och han sköter det på ett sånt
sätt som man ska göra. Då har jag absolut inget emot att
hjälpa honom. (000630)

Kamratens mamma ansåg att han var tillräckligt gammal för att klara sig
själv, varför hon inte längre tillät att han bodde hemma. Anders förstod
kompisens situation och ansåg att han hade rätt till hjälp. Anders ansåg
att kompisen gjorde rätt för sig när det var möjligt då han arbetade på
sommaren för att slippa socialbidrag. Det är viktigt att man anstränger
sig, menade Anders:
K
A

Men de här som inte sköter det då om de inte får några
pengar alls vad händer då?
Ja, det beror ju på det finns ju människor som kanske
skulle hamna på gatan då, och det vore ju absolut inte
bra. Men jag tror att många av dem… det skulle bli som
en kick i häcken på dem, att aj faan, nu måste jag gå och
skaffa jobb i alla fall. Det är ju det som behövs alltså, men
det finns ju människor som inte klarar av att bo i samhället och de måste ju naturligtvis ha rätt till stöd, men man
kanske kan göra nåt. De kanske inte behöver hamna på
gatan, utan man kanske kan göra nåt anpassat för dem.
(000630)

Anders efterlyste hårdare krav och menade att krav skulle kunna hjälpa
en del att ta tag i sin situation. Anders menade att man kan få jobb om
man anstränger sig. Samtidigt såg han att vissa människor skulle kunna
komma i kläm om strängare regler infördes men menade att man kunde
vidta åtgärder anpassade just för deras situation. Enligt Anders skulle
därmed reglerna vara generellt stränga men samtidigt ta hänsyn till en
individs situation. Anders menade att det är viktigt att man försöker
men han såg också att individer inte alltid har något handlingsutrymme.
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Då Liv och Nora diskuterade socialbidrag gjorde de det ur två olika perspektiv. Liv utgick från sin egen erfarenhet av socialbidrag medan Nora
diskuterade mer ur ett relationellt perspektiv. De hade samma moraliska
uppfattning i grunden och varken Liv eller Nora ville vara beroende av
försörjningsstöd.
N
L
N
L
K
N
L
N

Ja man … måste kunna självförverkliga sig själv. Jag
skulle inte vilja gå på socialen och känna…
Och inte ha nåt att göra! Usch!
… sig som en jäkla idiot och snylta på andras skattepengar…
Ja, men just att inte ha nåt att göra! Fy! Usch, vad tråkigt!
Vad är det självförverkliga sig själv då?
Skaffa sig ett jobb och klara sig själv.
Känna att man är nånting.
Ja, man känner att man klarar sig själv och inte behöver
nån annan som står och sticker in pengar i bakfickan på
en. Fy, usch, det märker man ju hur dom ska ju veta allt,
det blir inget personligt liv när man går på socialen.
(981102)

Liv och Nora diskuterade socialbidragsberoendets negativa innebörder
ur deras respektive perspektiv. För Nora handlade det om att inte parasitera, att vara oberoende och ha integritet. För Liv handlade det om att
undvika en identitet som socialbidragstagare. Hon menade att man påverkades negativt av att inte ha något att göra och att inte klara sig själv.
I vårt västerländska samhälle är ju ofta att ’vara någonting’ kopplat till
en yrkesidentitet. Kanske var det detta Liv syftade på; att inte ha ett riktigt arbete är att inte vara någonting. En annan möjlig tolkning är ju att
Liv själv ”snyltat”, som Nora uttryckte det, och därför uppfattade hon
Noras utsaga som kritik, om än inte medveten.
Liv och Nora tyckte att socialförvaltningen hade rätt att kräva att
hjälpsökande skulle ställa upp på sysselsättning för att få bidrag. Att
några unga vuxna väljer att gå utan sysselsättning och leva på socialbidrag berodde kanske på att möjligheten fanns, trodde Liv. Tjejerna ansåg
att det var ett val vissa unga vuxna gjorde.
N
L
N
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L

N
L

Men, liksom det går, då tycker jag det är dåligt, man kanske får erbjudanden och inte tar det. (K: mm) Det tycker
jag är dödåligt. För att ... få ett jobb, det går bara man vill
– jo, så är det. Det handlar om att...
Kanske ta sånt som inte är så himla roligt då. (L: ja) Men
även om man tar sånt i början så kan man ju få bättre sen.
Man måste ju börja nånstans. (000519)

För Liv var bidragsberoende och sysselsättningsprojekt inte något värdigt
liv. Nora talade om det som ’döpinsamt’. Båda uttryckte att det låg en förnedring i att inte kunna försörja sig själv. Liv ansåg att socialbidraget medförde att individen nedvärderades. Liv tillskrev sig själv en roll och en position, vilket kan tolkas som en självstämpling och en kulturell representation. Både Liv och Nora ansåg att man måste ta arbeten som erbjuds, och
att det oftast går att finna arbete även om de inte alltid är så roliga.
Även Mats hävdade att det fanns arbete att få om man verkligen försökte.
M

Ändå så tror jag att om man verkligen försöker ta tag i
det egna ansvaret istället för och bli matad med jobb så
hittar man nog ett jobb till slut. (990805)

Man borde göra något åt sin situation själv och inte bara förlita sig på
KPU och utvecklingsgarantin, tyckte han och trodde att det var svårare
att komma ut på arbetsmarknaden om man bara var inne i åtgärder hela
tiden. Mats underströk också hur självbilden påverkades av att man inte
själv ansträngde sig för att hitta arbete. Han tyckte att det var fel att man
kunde få ut pengar och inte göra någonting för dem.
Han retade sig på de unga vuxna som klagade över dålig ersättning
vid KPU -praktik och menade att om de hade sökt andra jobb i stället för
att nöja sig med de som AF hänvisat dem till, hade det varit bättre. Det
är bättre att ta ett dåligt jobb i början och jobba där tills man hittar ett
bättre, ansåg han liksom Nora och Liv. Mats uttryckte här både att KPU praktik var ett sätt att utnyttja unga vuxna samtidigt som det var fel att
klaga. För Mats själv handlade det om att ha en strategi och ett handlingsutrymme. För honom var KPU -praktiken en kortvarig språngbräda,
en medveten strategi, där han hela tiden behöll initiativet och var aktiv i
sitt handlande.
Gemensamt för de fem ungdomarna i denna studie var att de betonade sitt eget ansvar för sin situation och sina möjligheter att hävda sig på
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arbetsmarknaden trots att deras erfarenheter delvis var olika.336 De fem
ungdomarna efterlyste hårdare krav på bidragstagare och ansåg att man
inte skall leva på socialbidrag.
För ungdomar som Anna, Benny, Dan Eva, Jenny och Lasse som vi
möter i nästa avsnitt har vuxenblivandet istället kommit att handla om
arbetslöshet, socialbidrag och institutionella karriärer inom ramen för
Ungdomsresursen.

En resurs för ungdomar
I januari 1999 startades Ungdomsresursen (Ur) – en verksamhet för arbetslösa och/eller försörjningstagande unga vuxna (19-24 år) i Norrköpings kommun. Verksamheten byggde på fem bärande idéer: 337
•
•
•
•
•

Att förhindra att unga på grund av arbetslöshet eller andra skäl identifierar sig med rollen som socialbidragstagare.
Att synliggöra gruppen unga arbetslösa, med behov av försörjningsstöd.
Att samla kompetens med inriktning på de unga arbetslösas situation.
Att underlätta helhetssynen på den enskildes situation genom att samordna kommunala verksamheter som riktar sig till unga arbetslösa.
Att stärka lärandet kring unga människors arbetsmarknad och de
förhållanden som påverkar deras möjligheter till försörjning och utveckling. 338

Enheten skulle vidare:
På ett systematiskt sätt utveckla kunskaper och metoder som
rör ungas arbetsmarknad och vad som kännetecknar ungas
framgång och eventuella misslyckanden på denna. 339

Organisatoriskt placerades enheten vid kommunens arbetsmarknadskontor. Enhetens arbete bestod av två intimt sammanlänkade huvuddelar, hantering av försörjningsstöd och hjälp till sysselsättning/vägledning. Det fanns två vägar till enheten. Dels kunde biståndshandläggare
Detta gäller även för ungdomar mer generellt se tex. Ungdomsstyrelsen, (1998),
rapport 10, Ny tid- Nya tankar.
337 Enheten var ett resultat av kommunstyrelsens uppdrag (som beslutades 1997-10-13,
§ 211), till dåvarande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd.
338 Norrköpings kommun, Lennart Thorén, (1998), Ungdomsresursen - samordnad verksamhet för 18-24-åringar med behov av försörjningsstöd och/eller kommunal arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Norrköpings kommun, s.2.
339 Ibid., s. 5.
336

164

Institutionaliserat vuxenblivande

erhålla en ansökan från en ungdom om ekonomiskt bistånd och därefter
försöka hitta en åtgärd som skulle förhindra behov av ytterligare försörjningsstöd dels kunde det vara en ungdom som i första hand sökte sysselsättning och hänvisades till enheten från Arbetsförmedlingen.340
Enhetens uppgift var att i samverkan med Arbetsförmedlingen samordna kommunens arbete med att erbjuda arbetslösa 19-24 åringar, sysselsättning via KPU 341 eller Utvecklingsgarantin342, motivera unga vuxna
att studera, erbjuda olika projektverksamheter samt att handlägga försörjningsstödsfrågor för den aktuella gruppen. På enheten arbetade försörjningsstödshandläggare, socionomer, handläggare från Arbetsförmedlingen, studievägledare och syo-konsulent.343

Institutionella karriärer
Genom fallstudien fick jag möjlighet att studera unga vuxna för vilka
Ungdomsresursen spelade en mer konkret roll. Inom ramen för fallstudien genomförde jag bl. a. en aktstudie.344 Via akterna kunde jag successivt identifiera och skapa sex olika fallbeskrivningar vilka exemplifierar
hur vuxenblivandet kan institutionaliseras.
Syftet med dessa institutionella karriärer från fallstudien är att belysa
hur institutionella praktiker i dagens samhälle kan gripa in i och påverka
vuxenblivandet och identitetsskapandet.
Anna, en fiktiv beskrivning av en ungdom som hade en liknande situation som huvudstudiens fem ungdomar.
”Anna”
Anna gick ut ett treårigt gymnasieprogram våren 1996. Efter 100
dagars arbetslöshet innefattades Anna av KPU t o m juni 1997,
då hon fyllde tjugo år. Under sommaren som följde arbetade
Anna på ett av kommunen förmedlat sommarjobb varpå hon
blev aktuell för Utvecklingsgarantin under hösten 1997. Anna
lyckades få ett vikariat under en period på nästan ett helt år
men i maj 1999 tvingades hon åter söka försörjningsstöd. Hon
anmälde sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, hon
I januari 2000 inför enheten en ny rutin med mottagningssamtal.
Se begreppsbilaga.
342 Se begreppsbilaga.
343 Se vidare Norrköpings kommun, Peter Johansson, Verksamhetsidé till Ungdomsresursen, september 1998 och Norrköpings kommun Gun-Britt Skill, 980720 (eller 980804,
två datum anges), Ungdomsresursen, Bemanning.
344 Denna visade att 833 unga vuxna var aktuella vid enheten i september 1999. Sex
månader senare var fortfarande 67% av ungdomarna aktuella och närmare 25% av
ärenden hade varit aktuella under mer än två år. Se Kerstin Johansson, (2000).
340
341
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hänvisades till Ungdomsresursen där man upprättade en handlingsplan. Anna gick arbetslös utan sysselsättning under perioden maj – oktober 1999 då hon fick fast anställning vid ett större
tillverkningsföretag. Anna har inte varit aktuell vid resursen
sedan hon fick fast anställning.

De andra fem fallbeskrivningarna beskriver unga vuxna som har en betydligt mer varaktig relation till Ungdomsresursen. De hade under flera
år varit arbetslösa och varit föremål för en rad arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. I fallbeskrivningarna kan vi se exempel på brister i skolbakgrunden och social problematik. Fallbeskrivningarna visar också exempel på hur olika bidragsformer, oftast försörjningsstöd, blir långvariga
inkomstkällor.
”Benny”
Benny gick ut treårigt gymnasieprogram 1996 och fick omedelbart sommarjobb inom sjukvården. Efter att ha arbetat som
timvikarie inom olika kommunala enheter under nästan ett helt
år, ryckte han in i lumpen hösten 1996. Efter militärtjänstgöring
har Benny emellertid gått arbetslös och varit föremål för olika
arbetsmarknadsåtgärder, bl. a. en motivationskurs, en kortare
kurs anordnad genom Arbetsförmedlingen samt praktikplats
med utbildningsbidrag. Under hela denna tid har Benny bott
hemma hos föräldrarna men beviljas eget boende i december
1998. En handlingsplan upprättades tillsammans med handläggare på Ungdomsresursen och Benny ville gå en AMU-utbildning för att sedan kunna starta eget företag inom databranschen. Utbildningen påbörjades i september 1999 med utbildningsbidrag från Försäkringskassan och avslutades i mars 2000.
Från och med mars 2000 är Benny återigen arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen.

”Benny” har likt Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders läst en treårig gymnasieutbildning och kom snabbt ut på arbetsmarknaden. Efter militärtjänsten ville Benny, likt Mats och Anders byta bransch. Han lyckades dock
inte etablera sig i en ny bransch och var sedan under år 2000 arbetslös.
Benny är både lik och olik Mats och Anders. Han ville likt dem byta
bransch men valde att satsa på ett alternativ som han inte lyckades förverkliga.
”Dan”
Dan blev aktuell vid ett socialkontor i augusti 1997. Han hade
då hoppat av gymnasiet och var inskriven vid det individuella
programmet –Skola-arbetsliv. Dan ryckte in i lumpen hösten
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1998 och muckade våren 1999. Från april till oktober samma år
var han arbetslös och erhöll försörjningsstöd. I mitten av oktober började han på en praktikplats med utvecklingsbidrag men
hoppade av denna. I mars 2000 är han inskriven på Komvux.

”Dan” var en av relativt många unga vuxna som aldrig fullföljt en gymnasieutbildning. Han hittade inte arbete på egen hand utan, uppbar försörjningsstöd och blev erbjuden praktikplats. Han var under en längre
period aktuell inom Ungdomsresursen (och innan 1 januari 1999 aktuell
på socialkontor).
”Eva”
Eva har en akt sedan 1995 då hon hoppade av en tvåårig gymnasieutbildning. Under flera års tid bodde hon hos kompisar eftersom hennes hemsituation var problemfylld. 1996 fick Eva
hjälp att flytta till en etta och under samma år innehar hon en
kortare anställning som lokalvårdare. Från hösten 1996 till våren 1997 hade Eva en API-plats (arbetsplatsintroduktion) på en
skola. Hösten 1997 fick hon sitt första barn och var sedan föräldraledig. Hon är nu ensamstående. I oktober 1999 upprättades en
handlingsplan hos Arbetsförmedlingen. I februari 2000 är Eva
fortfarande arbetslös och uppbär försörjningsstöd.

Eva hade inlett en ”karriär som arbetslös.”345
”Jenny”
Jenny blev mamma som minderårig 1997, då även hennes akt
lades upp. I samband med att hon blev gravid hoppade hon av
gymnasiet. Jennys föräldrar var då också hennes vårdnadshavare men vägrade hjälpa till ekonomiskt eftersom de ansåg att
hon skaffat egen familj och borde försörja sig själv och barnet.
Jenny och barnet flyttade till pojkvännen samma år, vilket socialtjänsten inte godkände. Året därpå blev hon och pojkvännen
vräkta p g a hyresskulder. Samma år separerade Jenny och
pojkvännen. Hon är nu inskriven vid Skola-arbetsliv, det individuella programmet.

”Eva” och ”Jenny” är beskrivningar på ytterligare annan typ av situation. De har hoppat av gymnasiet, har en problemfylld bakgrund utan
stöd från föräldrar och är ensamstående mödrar. Eva och Jenny är exempel på ett vuxenblivande som tenderar att bygga på en permanent konJfr. Kerstin Johansson, (1995), Nufattigdomskultur, Mimer rapport 1995:32, Norrköpings kommun.
345
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takt med och behov av samhälleliga insatser. Till skillnad från Eva försöker Jenny, likt Dan, dock komplettera sin utbildning.
”Lasse”
Lars har varit aktuell sedan 1994. Han har endast 9-årig grundskola och är inte berättigad till vare sig A-kassa eller KAS. Lars
har en stor mängd arbetsmarknadsåtgärder bakom sig. Enligt
handlingsplan upprättad i augusti 1998 vill han arbeta med
barn och ungdomar. Lars arbetstränar och bor i ett särskilt ungdomsboende. Han har skulder hos kronofogden. 1998 skulle
Lars rycka in i lumpen men åkte aldrig dit p. g. a. att han inte
fick ekonomisk hjälp att resa hem så ofta som han ansåg att han
ville. Han ombads ta kontakt med Arbetsförmedlingen för någon form av planering. 1998 påbörjade han praktik omväxlande
med studier men avstängdes därifrån p g a onykterhet. Våren
2000 har Lars sökt grundskola på Komvux.

”Lasse” utgör i sin tur ett exempel på unga män som har dålig skolbakgrund, missbruksproblem och ekonomiska problem.
Ungdomarna som exemplifieras via ”fallbeskrivningarna” har under
långa perioder varit helt beroende av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt stöd i stället för lön. De har haft sysselsättning via arbetsmarknadspolitiska projekt eller kurser och därmed haft andra arbetslösa som
arbetskamrater och olika av kommunen anställd personal som chefer och
arbetsgivare.346
Som vi kan se spelar den institutionella praktik som Ungdomsresursen utgör mycket olika roll för ungdomar. En del unga vuxna har enstaka kontakt med enheten medan andra har en både långvarig kontakt och
en institutionsbunden vardag.
Genom dessa fallbeskrivningar vill jag belysa likheter men framförallt
skillnader i vuxenblivandet. Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders har haft
större handlingsutrymme jämfört med flera av ungdomarna i fallbeskrivningarna. De senare har (förutom Anna), jämfört med Liv, Nora, Sofi, Anders och Mats, pga. låga betyg och/eller avbrutna studier i kombination
med andra problem inte behörighet till högre studier samt svårigheter att
etablera sig i arbetslivet och därmed klara egen försörjning. De har inte,
det som Liv, Nora, Sofi, Anders och Mats poängterat som vikigt i identitetsskapandet som vuxen; ett riktigt arbete och egen försörjning.

Jfr. Kerstin Johansson (1995), Se även t.ex. Gullberg & Börjeson red., (1999), Annika
Härenstam, Ulf Lundberg, Eva Lindbladh och Bengt Starrin B., (1999), och Verica Stojanovic, (2001).
346
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Begränsade möjlighetshorisonter
Liv, Nora, Sofi, Anders och Mats har under de år jag följt dem haft strategier inför de mål som de definierat som viktiga för dem att uppnå. De
har själva sett sig som aktörer och de har, trots begränsat handlingsutrymme, oftast uppfattat sig ha möjlighet att påverka sina karriärer.
För fem av dess sex ungdomarna (undantaget är Anna) i fallbeskrivningarna har vuxenblivandet och identitetskapandet kommit att se annorlunda ut. De har givits en låg värdering i skolan (betygen) och de har
inte via inträde på arbetsmarknaden givits en högre värdering. Tidigare
generationers ungdomar som givits en låg värdering av skolsystemet
kunde ta revansch i arbetslivet, vilket flera av ungdomarna i fallbeskrivningarna inte haft möjlighet att göra.
För ungdomar som Benny, Dan, Eva, Jenny och Lasse kan man ställa
frågan i vilken grad individualiseringen i det senmoderna samhället
skänkt frihet och möjligheter eller om det för dem handlat mer om att
med individualisering ställs nya krav på dem vilka bl.a. handlar om krav
på ständig förändring och lärande och paradoxalt nog leder detta till institutionella praktiker som ju betyder att få friheten inskränkt.347
Möjligen framstår dagens ”kulturella friställning” för dessa fem ungdomar i högre grad som ett hot än för ungdomar vars reella möjligheter
är större.348 I fem av sex fallbeskrivningar kanske vi därmed har mött
unga vuxna som kan sägas ha begränsade möjlighetshorisonter.349 I stället är de beroende av en institutionell praktik och deras situation innebär
en marginalisering.350
Verica Stojanovic menar att arbetslösa unga vuxna isolerar sig och har
få kontakter.351 De har svårt att lita på andra människor vilket, menar
Stojanovic, lett till ängslan och existentiell ångest. Nära förknippat med
detta är ohälsa352 och stress vilket torde begränsa möjlighetshorisonten
ytterligare. Giddens (1991) talar om ontologisk trygghet och avser ett
känslomässigt tillstånd där individen upplever tillit till omvärlden och
tillit till den egna kapaciteten att möta denna omvärld.353
Alberto Melucci, (1991a), och Alberto Melucci, (1991b).
Thomas Ziehe, (1987), s. 155.
349 Jfr ”möjlighetshorisont” i Thomas Ziehe, (1986), s. 349-350.
350 Lars Svedberg, (1995).
351 Verica Stojanovic, (2001), s.186.
352 Ohälsa kopplad till arbetslöshet och marginells ställning på arbetsmarknaden
uppmärksamma ej i föreliggande studie. Om ohälsa och arbetslöshet se tex. Folkhälsoinstitutet, (1996), Arbetslöshet, folkhälsa och välfärd –budskap- sammanhang- följder –
utvägar eller Anne Hammarström, (1996), Arbetslöshet och ohälsa –om ungdomars livsvillkor, Lund: Studentlitteratur.
353 Anthony Giddens, (1991), s. 243.
347
348
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En begränsad möjlighetshorisont skulle med en sådan tanke medföra att
just ungdomar som de fem i fallstudien upplever ontologisk otrygghet354.
Detta genererar ett behov av att omgivningen skall vara konstant.355 De inriktar sig därför mot det omedelbara nuet och har inte den förmåga att
snabbt bryta upp och smälta in i nya miljöer vilket ”hyllas” idag.356
Detta, den ontologiska tryggheten i projekten och en ökande otrygghet inför förändringar kan då bli ett slags moment 22 om de känner allt
mer trygghet i Ungdomsresursen och i de arbetsmarknadspolitiska projekt som var tänkta att bryta deras situation.

Institutionalisering och normaliseringspraktik
Så länge synen på unga vuxna som en speciellt utsatt problemgrupp funnits, har också olika yrkesgrupper av professionella utbildade att arbeta
med unga vuxna funnits. Thomas Öhlund beskriver denna speciella typ
av socialt arbete med unga vuxna som normaliseringspraktiker något som
karaktäriserar de allt vanligare ungdomsprojekten.357 Detta arbete, som
bedrivs inom vad författaren kallar det socialteknologiska fältet, är inriktat
på normalisering och resocialisation av avvikande358 ungdomar.
Öhlund menar att slutmålet för de olika normaliserande teknikerna är
ett ”genomsnittligt” vuxenliv och detta görs, enligt Öhlund, utan att
ifrågasätta de ideologiska diskurser som omgärdar normaliteten.359
Normaliseringen måste förstås som en specifik uppsättning metoder och tekniker för att producera en medborgare som passar
in i det samtida samhället.360

De specifika metoder och tekniker som tillämpas på Ungdomsresursen
handlar om motivering, råd och stöd inför utbildnings- och yrkesval
samt möjlighet till praktik eller liknande. Dock utövas också metoder och
tekniker kopplade till kontroll, tvång och makt. Den medborgare man

Anthony Giddens, (1999), s.47 ff.
Anthony Giddens, (1991).
356 Sennett Richard, (1999).
357 Thomas Öhlund, Thomas Öhlund, (1997), Normaliseringspraktiker i det moderna samhället: en diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt, diss., Umeå: Umeå Univ.
358 Howard S. Becker, (1963/1966), Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New
York.
359 Thomas Öhlund, (1997), s. 301.
360 Ibid., s. 308.
354
355
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söker skapa är om man tittar på dokument och politiska visioner en
självständig medborgare avseende i första hand försörjning.361
Att vara föremål för en institutionell praktik som Ungdomsresursen i
stället för att iscensätta sitt vuxenblivande på den öppna arbetsmarknaden är en socialisationsprocess som inte bara kan ses som en väg mot föreskriven normalitet utan kan även vara stigmatiserande.
Arbetslöshet och oförmåga till egen försörjning blir ett stigma endast i
kontexter där arbete och egen försörjning anses normalt. Det är den andres (Ungdomsresursen och andra i omgivningen) värdering och bild
samt hur individen uppfattar den som avgör stigmatiseringens konsekvenser. Stämplingen kan leda till att individen mer och mer upplever
sig själv som avvikare, och därmed införlivar detta i sin självbild.
För fem av ungdomarna i fallbeskrivningen handlar det om att hantera ”två stigman”. Dels det som Ungdomsresursen som institutionell socialisationspraktik medför dels det som livssituationen innebär dvs. deras arbetslöshet och/eller försörjningsproblem. Att delta i en verksamhet
som Ungdomsresursen kan vara – och uppfattas som – degraderande för
en individ.
I och med att arbetsmarknadspolitiska åtgärder till stor del genomförs
i en rumsligt avgränsad kontext där ungdomarna möter andra arbetslösa
försörjningsstödstagare och olika professionella normaliserare riskerar
åtgärderna att exkludera deras möjligheter på den öppna arbetsmarknaden istället för att öka dem. För fem av sex ungdomar i fallbeskrivningarna har vuxenblivandet institutionaliserats vilket begränsar deras möjligheter såväl vad gäller utbildning och arbete som i identitetsskapandet.
De riskerar en stämpling som avvikare och därmed en negativ påverkan
på sin självbild.
Beroende på personalens maktrelaterade tolkningsföreträde (makt att
helt enkelt inte betala ut socialbidrag eller inte förorda en åtgärd i fall då
ungdomen inte följer regler eller uppgjorda planer) uppfattas de arbetslösa olika.
Personalens tolkning av ungdomarna är kopplad till den rådande
kulturen, alltså uppfattningar om vad som är normalt respektive avvikande. De ungdomar som uppfattas som avvikare, stigmatiseras, stämplas eller stämplar sig själv.362
Då en ungdom själv börjar se sig som avvikare får han eller hon möjlighet att förstå sig själv och sitt beteende och han förses med mönster för
forsatt handlande. I exemplet Ungdomsresursen framträder just stämplingsprocessen då det gäller vissa arbetslösa ungdomar. Ungdomar som
361
362

Norrköpings kommunstyrelse beslut; 1997-10-13, § 211.
Anders Boglind, Ann Lundén & Elisabet, Näsman, (1974), s.114.
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utifrån de på enheten rådande normerna, värderingarna och försanthållandena (kulturen) avviker stämplas som avvikare.363 Ungdomar som anses ha möjligheter betraktas, trots arbetslöshet och ibland oförmåga till
egen försörjning, inte nödvändigtvis som avvikande. Att studera eller resa
(oavsett graden av ”nytta”) kan ses som en anpassning till den pågående
individualiseringen och blir därmed tecken på reflexivitet, initiativförmåga och handlingsförmåga vilket i ”individualiseringsivern” förefaller värderas högre än att söka arbete och visa en vilja att försörja sig själv.
De normaliserande positiva åtgärderna (motivering, råd och stöd)
står för vissa – de stämplade ungdomarna – tillbaka för normaliserande
åtgärder av karaktären kontroll och makt. Ungdomsresursen som normaliseringspraktik lyckas inte normalisera vissa definierade avvikare
utan en selektionsmekanism relaterad till värderingen av ungdomen resulterar i en karriärer som avvikare för vissa individer.
Ungdomsresursen kan därmed ses som en institutionell praktik som i
stället för att stötta unga riskerar att stämpla dem som avvikare.364

Se även Erving Goffman, (1973), Stigma, Stockholm: Rabén & Sjögren.
Att arbetsmarknadspolitiska åtgärder, aktiva såväl som passiva formar unga människor hävdar även Verica Stojanovic, (2001), s 182.7
363
364
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8

Budskap och konsekvenser
Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders och de andra ungdomarna i studien har
i sina vuxenblivanden brottats med ”tvetydiga budskap”. Ungdomarna
har alla gett uttryck för att de borde gjort andra val än de val de gjort.
Under gymnasiet borde de skaffat sig särskild behörighet till högskoleprogram och därmed borde de nu vara mitt uppe i sina universitetsstudier. De borde också ha en delvis annan livsstil, inte bara arbeta och umgås med familj och vänner på fritiden. De borde förutom att skaffa sig en
högskoleutbildning även flytta och resa. Det förefaller som om det är
först då man utnyttjar det globala samhällets möjlighetshorisont och är
en ”modern norrköpingsbo” med en attityd och förändringsvilja som
man är önskvärd i det ”nya” Norrköping.366
Individualiseringen367 i dagens samhälle har i ungdomarnas vuxenblivande gestaltats som en rad budskap vilka de förhållit sig till och samhället har, via institutionella praktiker och retorik, spelat en aktiv roll.
Tvetydiga budskap som ungdomarna mött under de år jag följt dem
har utgjorts av diskrepansen mellan önskvärda karriärer och de möjligheter ungdomarna i den här studien haft.
Dessa tvetydiga budskap har förmedlats av föräldrar, i skolan, inom
institutionella praktiker som Ungdomsresursen och inte minst inom lokal politik, lokala medier och i litteratur om staden.

Tvetydiga budskap
Ungdomarnas föräldrar har förmedlat att högre utbildning är önskvärt
och att ungdomarna borde läsa vidare. Samtidigt förmedlar föräldrarna
Se studiens inledning.
Jfr t.ex. Thomas Ziehe, (1986), och (1989), Ulrich Beck, (2000), och Alberto Mellucci,
(1989/1991a). Se vidare inledningen.
366
367
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biografiska scheman som motsäger detta budskap. I stället förmedlas betydelsen av ett riktigt arbete, att ha en fast lön och att inte skuldsätta sig.
Föräldrarna har förmedlat en bild av att högre utbildning idag är nödvändigt men detta har inte bekräftats som ett trovärdigt biografiskt
schema. Därmed har föräldrar förmedlat ett tvetydigt budskap. Högre
utbildning är viktigt men inte sannolikt eller önskvärt för dessa ungdomar. De har även via uttalanden som att de förstår om ungdomarna inte
orkar studera bekräftat bilden av studier som jobbigt.
Föräldrarna som primära socialisationsagenter har förmedlat könsoch klasstypiska biografiska scheman368 vilka utgjort grunden för Livs,
Noras och Sofis karriärer. Anders och Mats inledde sina karriärer med
atypiska utbildnings- och yrkesval avseende kön men efter en kort tid
ändrade de riktning. De biografiska scheman som förmedlats har sedan
realiserats och fått substans i de karriärer369 vilka vi kunnat följa i studien. Den sociala bakgrunden uttryckt som familjens habitus370, har haft
stor betydelse för utbildnings- och yrkesval. För alla fem ungdomarna
har familjens habitus inneburit att de biografiska scheman som förmedlats handlat om utbildnings- och yrkeskarriärer och därmed livsstil,
kopplade till arbetarklass och arbetarkultur. 371
I gymnasieskolan har det tvetydiga budskapet gestaltats genom att
lärare och annan personal återkommande påmint ungdomarna om hur
viktigt det är med högre studier. I realiteten har dock inte skolan (varken
i ord eller handling) förmedlat sådan kunskap som skulle gett ungdomarna ett egentligt handlingsutrymme att i praktiken iscensätta den
önskvärda karriären. Den värdering ungdomarna fick genom betygen
var en tydlig indikator på möjliga karriärer. Även skolan som sekundär
socialisationsagent har därmed förmedlat traditionella biografiska scheman. För Liv, Nora, Sofi och Anders har det budskap som förmedlats av
skolan i realiteten handlat om framtida karriärvägar där arbetslöshet ingått och där Komvuxstudier framställts som en möjlig utbildningsväg efter gymnasiet.
Mats självreflektion om framtida möjliga yrkeskarriärer innebar att
han själv under gymnasietiden sökte och läste kurser som kunde öppna
för en sådan karriär. Detta innebar ett brott mot det biografiska schema
som förmedlats av familjen. Det är just ungdomarnas självreflektion som
förklarar den ibland uppkomna diskrepansen mellan ungdomarnas val368

Anna-Liisa Närvänen, (1994), s.51.

Med karriär avses här en rörelse över olika med varandra sammanhängande statuspositioner. Se Anna-Liisa Närvänen, (1994), s.49.

369
370
371

Pierre Bourdieu, (1993).
Ibid.
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da karriärer och det biografiska schema som förmedlats inom familjen. I
Mats fall sanktionerades karriärvalet, dock utan att uppmuntras, av utbildningssystemet och han tillägnade sig en ny framtida möjlig karriär
redan under gymnasietiden.
De biografiska scheman som skolan förmedlat som trovärdiga är ett
resultat av att utbildningssystemet vilar på den dominerande eller legitima kulturens vilja att öppna vägar för de framgångsrika och stänga
dem för de mindre framgångsrika. Utbildningssystemet fyller på detta
sätt enligt Pierre Bourdieu en grundläggande funktion när det gäller att
förmedla och legitimera den dominerande kulturen.372 Det är på detta
sätt skolan blir en del av den sociala- och kulturella reproduktionen.
Jonas Frykman diskuterar problem med social snedrekrytering i utbildningssystemet ur en annan infallsvinkel.373 Frykman diskuterar riskerna med skolans deltagande i ungdomars identitetsarbete. Eleverna
idag, menar Frykman, går i skolan för att lära sig vilka de är istället för
vad de kan bli.374 Detta gör att bl.a. klasstillhörighet och habitus blir viktigare och eleven bedöms inte bara utifrån utförda prestationer.375
Från båda dessa socialisationsagenter, föräldrar och skola, har budskapen handlat om l val till gymnasiet i form av yrkesinriktade gymnasieprogram, vidare i form av yrkeskarriärer inom vård och omsorg och
vidare utbildning i form av Komvuxstudier. Familjebildning och föräldraskap utgör också uttalade och självklara delar av ungdomarnas biografiska scheman.
I studien har utbildnings- och yrkeskarriärer som förmedlats varit
kopplade till typiska könsdifferentierade biografiska scheman. I studiens
början hade Mats och Anders gjort val som bröt mot typiska könsdifferentierade biografiska scheman men kort efter att de inlett sina yrkeskarriärer inträffade en vändpunkt för Anders som innebar att han bytte yrkesinriktning. Han sökte en ny karriär och denna sanktionerades omedelbart.
Mats hade under gymnasiet fått en annan utbildnings- och yrkeskarriär bekräftad som möjlig, vilken gav honom möjlighet att bli en klassresenär. Efter militärtjänsten inledde också han en ny yrkeskarriär. Liv,
Nora och Sofi följde dock de typiska könsdifferentierade biografiska

372 Pierre, Bourdieu, (1976), ”Kulturell reproduktion och social reproduktion”, i Svante Lundberg, Staffan Selander & Ulf Öhlander red., Jämlikhetsmyt och klassherravälde.
En antologi om skola och utbildning i avancerade kapitalistiska samhällen, Malmö: Bo Cavefors bokförlag, s. 170 ff.
373 Jonas Frykman, (1998), s.38 ff.
374 Ibid., s 64.
375 Jonas Frykman, (1998), s. 64.f.
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scheman som förmedlats till dem. Ingen av ungdomarna i denna studie
har hitintills förflyttat sig klassmässigt och blivit klassresenärer.376
Även i Ungdomsresursen som institutionell praktik återfinns ett tvetydigt budskap. Den sociala bakgrunden (habitus) utmanades aldrig för
ungdomarna i denna institutionella praktik utan istället förstärktes deras
självbilder som ofta handlade om att de såg sig själva som misslyckade.
Även utan Ungdomsresursens stöd hade möjligen ungdomar som
Lars varit arbetslösa. Å andra sidan finns alltid risken att en institutionell
praktik som inte förmår hjälpa ungdomar att förändra sitt liv i stället,
vilket jag diskuterat i kapitel sex, stämplar dem vilket kan leda till att de
identifierar sig som avvikare. Det tvetydiga budskapet handlar om att
för att inte riskera att stämplas som avvikare bör man inordna sig i Ungdomsresursens praktik vilket i sig innebär att man riskerar att stämplas
som avvikare.
I och med institutionaliseringen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
skapas institutionella praktiker för individer ända upp tom. 24 år vilket
si vissa avseenden kan hindra att unga betraktas som vuxna. Ungdomar
som Lars riskerar att helt inneslutas i detta fält och därmed riskerar han
att den institutionaliserade och marginaliserade karriären cementeras.377
Man kan fråga sig om inte institutionella praktiker som Ungdomsresursen riskerar att bidra till den sociala- och kulturella reproduktionen?
I dagens samhälle förmedlas en mängd biografiska scheman. Det
finns en mängd potentiellt möjliga utbildnings-, yrkes- och ”egna livet” karriärer. Vi har dock kunnat se att den ”möjlighetshorisont” och den
”kulturella friställning” Thomas Ziehe framställer inte är längre bort eller vidare än de biografiska scheman som förmedlats och bekräftats i interaktionen med andra. Ungdomarnas förflyttningar inom det sociala
rummet har varit få. Strukturella och kulturella mönster har utgjort selektionsmekanismer för de karriärval de kunnat göra.
Ungdomars förhållningssätt, val och strategier kan m a o förstås som
uttryck för en anpassning till de möjligheter de anser sig ha vad gäller
utbildnings- och arbetslivskarriärer vilka förmedlats som biografiska
scheman. Deras strategier uttrycker det som Goffman kallar för anteciperande socialisation378, d v s en anpassning till och ett föregripande av den
framtida karriär de föreställt sig och som successivt bekräftats.
Som jag diskuterat i denna studie har nu en tredje socialisationsagent
trätt in. Det handlar om de institutionella praktiker som skapats inom det
376 För en diskussion om klassresenärer se Mats Trondman, (1994), Jonas Frykman,
(1988) och Kari Molin och Britt Åberg, (1991), Klassresan, Stockholm: Alfabeta bokförlag.
377 Jfr Lars Svedberg, (1995).
378 Erving, Goffman, (1998), s. 69.
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arbetsmarknadspolitiska området och som här gestaltats genom Ungdomsresursen. Förmedlar då Ungdomsresursen ett biografiskt schema för
den här gruppen ungdomar vilket innehåller högre utbildning?
Det som borde ökat deras handlingsmöjligheter (kontakten med Ungdomsresursen) kunde få motsatt verkan dvs. begränsa deras handlingsmöjligheter och därmed påverka deras självbild.
Individualiseringen har för samtliga ungdomar i den här studien
handlat om att hantera tvetydiga budskap och faktorer som klass, kön
och kultur har varit grundläggande. Detta är ett ur praktiken hämtat exempel på ”kulturell friställning”379 och ”möjlighetshorisont”380 gestaltad
hos en grupp ungdomar i en specifik kontext.
Zygmunt Bauman menar att individualiseringen i dagens samhälle,
liksom tidigare, är ett öde och inte ett val.381 Bauman menar att i individualiseringen ligger att individen endast kan klandra sig själv för tex.
arbetslöshet. Arbetslöshet beror på att individen inte lyckas i en anställningsintervju, eller inte anstränger sig tillräckligt att söka arbete, är arbetsskygg eller inte behärskar konsten att uttrycka sig och göra intryck
på andra, menar Bauman och fortsätter:382
Detta är åtminstone vad de får höra –och vad de kommit att tro,
så att de beter sig «som om» detta faktiskt vore det verkliga
förhållandet.383

Bauman menar dock att:
Risker och motsägelser skapas fortfarande socialt; det är bara
skyldigheten och nödvändigheten att handskas med dem som
individualiseras.384

Denna mindre positiva sida av individualiseringen drabbar ungdomar
som de inom ramen för Ungdomsresursen särskilt hårt. Det är dessutom
dessa ungdomar som har svagast resurser att handskas med risker och
motsägelser, det som jag i denna studie benämner tvetydiga budskap.
Ett ytterligare tvetydigt budskap som jag vill belysa är det retoriskt
formulerade budskap som framträder såväl nationellt som lokalt. Det
utnyttjas i lokala politiska dokument och utsagor, vilka i sin tur ofta
Thomas Ziehe, (1984), s. 155.
Thomas Ziehe, (1986), s. 349-350.
381 Zygmunt Bauman, (2001/2002), s. 61 f.
382 Ibid.
383 Ibid., s. 61 f.
384 Ibid., s.62.
379
380
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återges i litteratur och studier om staden samt i lokala och nationella
media. Framställningen av denna retorik behandlar Norrköpings socialpolitik, utbildningspolitik och arbetsmarknads- samt näringslivs politik.
Jag har valt att fokusera på några aspekter av retoriken.

Retorik och praktisk gestaltning
Retoriken framträder bl.a. som ett fastställande av en problembild. Problembilden handlar om attityder inom arbetarklassen vilka gestaltas som
en ovilja till högre studier och medför att politiska mål och syften inte
kan realiseras. Relevant för den här studien är retoriken som framställs
som ett utbildningsproblem. I denna retorik finns en dubbelhet inbyggd.
Lösningen till problemet är högre utbildning och då framhålls universitetsutbildning inom IT och likande områden. Högre utbildning inom
vård, skola och omsorg får inte samma uppmärksamhet och nämns inte i
näringslivssammanhang.
Lösningen på Norrköpings strukturella problem framställs vara högre utbildning som förväntas i och med etablering av teknik- och ITindustri.
Om det tidigare räckte med sex års folkskola för att få ett arbete
krävs det idag gymnasie- eller högskolekompetens. Därför kan
den generella inställningen till utbildning i en kommun bli helt
avgörande för näringslivets framtida sammansättning och inriktning.385

I samma stycke avslutar författaren med ett konstaterande och en fråga:
Vägen bort från lågavlönade branscher till kunskapssamhället
gick via utbildning. Färre ungdomar [i Norrköping] har valt att
gå vidare till gymnasium och högskola jämfört med andra städer och övriga Sverige. Kan den lägre utbildningsnivån hänga
samman med identiteten för en arbetarstad? 386

Varför har då denna typ av utbildning ansetts så viktig, och viktigare än
utbildning inom andra sektorer? På detta finns flera svar. När den nya
högskolereformen introducerades 1977 knöts högskoleutbildning hårdare
till näringslivet. Det sades också uttryckligen att den skulle göras tillgänglig för grupper som inte hade tradition av högre utbildning. Akademiskt utbildade personer förespråkades inom områden som tidigare
efterfrågat facklärd och yrkesutbildad personal. Ett argument för hög385
386

Gunilla Peterson, (2000), s.198.
Gunilla Peterson, (2000), s.198.
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skoleutbildning var att beslutsfattande kunde decentraliseras i och med
personalens ökande kompetens.387
Dessa budskap angavs även som en politisk målsättning i Norrköping. I Målbild 2010 skriver stadens politiker följande under rubriken utbildning:
Kommunen kommer att få ett växande antal välutbildade invånare som är attraktiva på arbetsmarknaden. Detta bör medföra
att attityden till utbildning förändras i Norrköping och ett ökat
intresse för högre utbildning bland dem som lämnar gymnasieskolan. Denna attitydförändring måste på alla sätt understödjas
inom kommunens skolor. Insikten att man ständigt behöver
förnya och bredda sina kunskaper bör grundläggas tidigt.388

Även om det inte explicit framgår så är det vissa högre utbildningar som
avses och som framställs positivt. I samma diskussion under rubriken
åtgärder, redogör man i punktform för hur denna förändring skall
genomföras. Första punkten handlar om attitydförändring inom skolan:
Arbete med att skapa positiva attityder till utbildning och ett
livslångt lärande.389

Förutom frågan om varför man framhåller högre utbildning, och implicit
viss typ av högre utbildning, framför yrkesinriktad gymnasie- och högskoleutbildning måste man fråga sig varför det framställs som ett attitydproblem?
Är det ett attitydproblem? Vems attityd är det i så fall man skall ändra? Handlar det inte snarare om att göra det möjligt för alla ungdomar
att realisera budskapet. Och vad är en attraktiv invånare på arbetsmarknaden? Vilken arbetsmarknad? Varför anses ungdomar som Liv, Nora,
Sofi, Mats och Anders ha attitydproblem och vara mindre attraktiva? De
har adekvat utbildning inom ett område där det saknas personal och de
vill, eller ville, alla arbeta inom detta område.
Än mer tvetydig framstår bilden då man betänker att ur ett samhällsperspektiv framställs en gymnasieutbildad befolkning som en viktig förutsättning för välfärden.390 Den största bristen på arbetskraft förväntas
inom hälso- och sjukvårdsområdet och gäller främst personer med gymnasial vårdutbildning.391 Hur kan vi då förstå att kommunen i sin politiska
Gunilla Peterson, (2000), s.221 ff.
Norrköpings kommun, Målbild 2010: Utbildning.
389 Ibid.
390 AMS, (1998), Framtidens jobb, samt SCB, (2002), Trender och prognoser 2002.
391 SCB, (2002).
387
388
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vision, förmedlar att sådana utbildnings- och yrkesval är uttryck för ett attitydproblem? Kan vi förstå det som uttryck för politisk rationalitet?

Politisk rationalitet
Jag har inte inom ramen för denna studie ambitionen att analysera politiken i Norrköping. Jag vill ändå öppna för ett möjligt sätt att förstå förhållandet mellan stadens patriarkala arv och den retorik som framförs
idag och som framförts genom stadens nutidshistoria i olika sammanhang. Jag ser det som uttryck för politisk rationalitet.
Med politisk rationalitet syftar Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson på det sätt varpå politiker och andra tänker om olika institutionella rationaliteter, vilka problem man ser och vilka lösningar man anvisar på dessa problem.392 Särskilt framträdande är hur den politiska rationaliteten iscensätts i praktiken.393
Låt mig påminna om att Norrköping tidigt var en skolstad och historiskt kan man därmed inte säga att norrköpingsborna är motvilliga till
utbildning. Kanske är det dock så att arbetarklassens val att läsa yrkesinriktade utbildningar inte värderas lika högt av politiker och beslutsfattare som universitetsutbildningar med inriktning mot tex. IT. Maktens företrädare upplever därmed ett hot mot av dem uppsatta mål och syften.
Kenneth Hultqvist menar att all form av maktutövning bygger på en föreställning om det styrda objektets ”natur”, vare sig det handlar om en
individ, en grupp, ett samhälle eller en nation.394 Därmed skulle man
kunna förstå det som en del av det patriarkala arvet om man i detta inräknar en maktutövning grundad i en föreställning om att man måste
förändra arbetarklassen om man vill uppnå vissa mål och syften.
Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson har studerat det svenska
skolsystemet och talar om iscensättande av en ny politisk rationalitet,
knuten till dagens decentraliseringssträvanden.395 De menar att förändringarna via decentraliseringen inom det svenska skolsystemet innebär
ett synliggörande av individen som subjekt.396 Detta innebär en nära
koppling mellan individens makt och individens frihet. Författarna peJfr. social styrning tex. i Marianne Blomsterberg, (1996), s. 32 ff.
Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson, (1998), ”Postmoderna strömningar och
den politiska rationaliteten. En ny barn- och ungdom i vardande?” i Lars Dahlgren &
Kenneth Hultqvist red. Seendet och seendets villkor –En bok om barns och ungas välfärd
Stockholm: HLS förlag s. 209 ff.
394 Kenneth Hultqvist, (1995) ”En nutidshistoria om barns välfärd i Sverige” i Dahlgren, Lars & Hultqvist, Kenneth, red., (1998), Seendet och seendets villkor: en bok om
barns och ungas välfärd, Stockholm: HLS förlag s141 ff.
395 Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson, (1998), s. 209 ff.
396 Jfr individualisering i samhället.
392
393
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kar på hur detta medför en förpliktigad ”rättighet” för individen, en plikt
att vara fri. Denna plikt uppkommer då man uppmanar till självständighet och personlig utveckling etc. Detta innebär paradoxalt nog även
maktutövning.397
Denna postmoderna rationalitet utövas även inom det institutionaliserade arbetsmarknadspolitiska området.
För ungdomarna vid Ungdomsresursen innebär det att de har en
”plikt” att vara kreativa och självständiga. De som har svårast att leva
upp till ”plikten att vara fri” utsätts för mest maktutövning. Detta kan
förstås som en del av en politisk rationalitet.398 Med ett sådant betraktelsesätt kan vi förstå att mycket av ungdomars kontakt med Ungdomsresursen, och resultatet av detta, handlar om hur och i vilken grad de kan
fungera i och anpassa sig till denna normaliseringspraktik eller om de
kommer att stämplas och ses som avvikare. Eller som Liv, Nora, Sofi,
Mats och Anders gjort – de har värjt sig mot den.
Den politiska rationaliteten har även en historisk dimension, menar
Hultqvist och Petersson (1998).399 I ”Norrköpingsfallet” framträder en
ideologisk diskurs kopplad till arbetarklassens skötsamhet och därmed
framträder avvikelse representerad av ungdomar från t.ex. arbetarklass
som särskilt hotfullt. Norrköpings arbetsmarknadspolitik går att förstå i
termer av politisk rationalitet kopplad till denna patriarkala tradition.
Kommunens social- och arbetsmarknadspolitik under 1900-talet har varit
omfattande. Håkan Johansson menar att sysselsättningsinsatserna ter sig
exceptionella.400 Johansson relaterar kommunens arbetsmarknadspolitik
till dess dominerande socialdemokratiska styre och socialdemokratins
ambivalens gentemot socialbidragstagare.401 Johansson talar också om en
politikens systematik som handlar om en tydlig organisatorisk koppling
mellan socialbidragstagande och deltagande i arbetsmarknadspoltitiska
projekt.402 Satsningarna i Norrköping, menar Johansson, blir än mer intressanta tillsammans med det faktum att de i princip aldrig utvärderades. Personer Johansson intervjuat förklarade detta med att man efterKenneth Hultqvist och Kenneth Petersson, (1998), s. 209 ff.
Jfr även begreppet Governmentality. Begreppet Governmentality handlar om styrning och om mentalitet: Governmentality skall sålunda förstås i termer av makt och
mentalitet. Makten kan inte utövas utan en inställning (mentalitet) eller ett förhållningssätt till det som skall styras, det vill säga en politisk rationalitet. Se Kenneth Petersson (1997) i ”Mobilisering av gemenskapen. Om den socialpedagogiska offensiven i lokal miljön” i Karl-Olov Arnstberg & Ingrid Ramberg red. I stadens utkant. Perspektiv på förorter. Tumba: Mångkulturellt centrum, s.86 ff.
399 Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson, (1998), s. 210.
400 Håkan Johansson, (2001), s. 176 ff.
401 Ibid., s.177.
402 Ibid., s.176.
397
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strävade handlingskraft och tid till eftertanke saknades.403 Johansson
menar dock att:
Man kan också tolka kommunernas och framför allt Norrköpings politik ur ett mer kritiskt perspektiv. Projekten och de
tydliga kraven kan även ses som ett sätt för kommunerna att
minska sina kostnader genom att försöka att få bidragstagare
att inte ansöka om socialbidrag eftersom de vet att de måste delta i kommunens projekt. Detta är en klassisk tankegång inom
fattigvård och socialvård.404

I Norrköpings kommuns arbetsmarknadspolitik framträder en inställning (mentalitet) till individen och till lönearbete, det vill säga en politisk
rationalitet. Denna politiska rationalitet uttrycks enligt Johansson som en
politisk handlingsvilja, en vilja att motverka socialbidragsberoende och
har en socialdemokratisk ideologisk utgångspunkt.
Det är mot bakgrund av denna historiska förståelse av arbetarstaden
som vi kan förstå den sociala och kulturella reproduktionsarena som
staden idag utgör.

Det tvetydiga budskapets konsekvenser
Det råder inte någon tvekan om att det alltjämt pågår en social och kulturell reproduktion, det vill säga att samhället från en generation till en
annan återskapar sociala grupper och enskilda individers sociala tillhörigheter och positioner, i samhället. Men det är dock inte endast familjens sociala bakgrund och utbildningssystemets hierarki som reproducerar klasser.
Social- och kulturell reproduktion sker även genom politisk styrningsmentalitet (vilken rimligen är tänkt att medverka till att bryta den
sociala- och kulturella reproduktionen) genom att ett budskap om ett
ideal förmedlas vilket sedan inte iscensätts i institutionella praktiker som
skolan och Ungdomsresursen så att man möjliggöra realiseringen av biografiska scheman för alla ungdomar. Rimligheten i detta budskap ifrågasätts inte heller.
Den s.k. sociala snedrekryteringen till högre utbildning kan förstås utifrån Bourdieus kultur- och utbildningssociologiska teori. Det utbildningskapital som skolan förmedlar utgår från högre samhällsklassers kulturella kapital och därför träder ungdomar från t.ex. arbetarklassen inte in
403
404

Ibid., s.177.
Ibid., s.178.
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i utbildningsfältet med samma möjligheter som medelklassens ungdomar.
De som inte besitter det kulturella kapital och de habitus som utbildningssystemet premierar tenderar enligt Bourdieu att utesluta sig själva. Utbildningssystemet blir därmed en del av den sociala reproduktionen.405
Den här studien visar att den del av vuxenblivandet som handlar om inträdet på arbetsmarknaden för allt fler ungdomar och i allt större utsträckning under 1990-talet kommit att gestaltas som en ”arbetsmarknadshierarki” vilken i princip fungerar samma sätt som ”sociala hierarkier” eller ”utbildningshierarkier”. Den sociala- och kulturella reproduktionen äger
därmed även rum inom det arbetsmarknadspolitiska området och den realiseras i institutionella praktiker som Ungdomsresursen.
Jag menar att den politiska och offentliga diskursen406 i Norrköping är
bärare av och ’bevarare’ av en patriarkal tradition som bidrar till att bevara den negativa bilden av arbetarstaden Norrköping. I denna studie
har stadens social- och arbetsmarknadspolitik tillsammans med utbildningssystemet framträtt som just institutionaliserade bevarandediskurser. Gymnasieskolans värdering, som vilar på en utbildningshierarkisk
grund, ligger till grund för bevarandet av en patriarkal syn på arbetarklassen. Bemötandet av ungdomarna inom den kommunala sektorn innebar en negativ värdering, vilket framstår som kontraproduktivt då den
offentliga sektorn faktiskt behöver ny arbetskraft inom just vård och omsorg. Tydligast är dock Ungdomsresursen som exempel på en institutionaliserad praktik där man genom sin verksamhet riskerar att bevara en
patriarkal syn på arbetarklass och arbetaryrken.
Norrköpings arbetarkultur består inte endast av norrköpingsbornas
normer, värderingar och försanthållanden, utan också av stadens patriarkala historia vilken iscensätts av kommunens politiker och förs fram i
olika sammanhang. Arbetarkulturen då den idag framställs som problematisk och kopplas till icke önskvärda attityder iscensätts av dagens
politiker genom den politiska rationalitet som råder. Den återfinns också
på ett mer övergripande plan i kommunpolitiken och gestaltas tex. via
dokument som Målbild 2010 och i projektet och rapporten Välfärd i Norrköping. Båda dessa dokument präglas av omsorg om individers välfärd
men också av en fortsatt patriarkalisk syn på individen och därmed en
vilja att lägga livet till rätta.

Pierre, Bourdieu, (1976), s. 170 ff.
Jag använder här begreppet diskurs mycket generellt i det närmaste som en term
för ’språk och texter om’. Jfr Marianne Winter Jørgensen och Louise Philips, (1999),
Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur: Lund.
405
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Den senmoderna arbetarstaden – brytningstid och
bevarande praktik
Med tanke på att arbetets betydelse är kulturellt förankrat kan
man anta att synen på arbete speglar ett kulturhistoriskt arv.407

I den här studien har jag gripit mig an uppgiften att studera hur dagens
brytningstid påverkat dagens unga, ’arbetarstadens barnbarn’, och hur
denna tid, då industrisamhället förändras och en ny tid nalkas präglar
ungdomars vardagsvillkor. Jag har inte kunnat visa på en egentlig senmodern klassresa.408 Snarare har studien kommit att visa hur ett samhälle med dess institutioner och kultur skapar möjligheter och sätter gränser
för ungdomar.
I denna studie har jag försökt beskriva och analysera en grupp ungdomars vuxenblivande och kulturella identitetsskapande. Jag har visat
på hur utbildning, arbete och ”det egna livet” framstått som betydelsefulla delar av vuxenblivandet. Studien har behandlat ungdomar i skolan,
på arbetsmarknaden och i en normaliseringspraktik och jag har diskuterat vad dessa erfarenheter betytt i ungdomars vuxenblivande och identitetsskapande.
Avslutningsvis diskuteras nu hur dessa möten mellan individ och institution i en lokal kultur kan förstås i termer av ett kulturellt arv. Ett
kulturellt arv som handlar om relationen mellan arbetarkultur och patriarkalt arv.
Den senmoderna arbetarstaden befinner sig i en brytningstid. Här
finns en bevarande praktik där arbetarkulturen och arbetarklassens
normer, värderingar och försanthållanden fortfarande återfinns hos individer och grupper och en patriarkal tradition inom det ”offentliga”.
Kulturen har visat sig på individnivå (t.ex. hos ungdomarna och i deras nätverk) såväl som på institutionell och politisk nivå. På institutionell
407
408

Rita Liljeström, (1979), Kultur och arbete. Stockholm: Liber förlag.
Mats Trondman, (1994).
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och politisk nivå har den gestaltats som ett patriarkalt arv och ofta iscensatts som politiskt grundad retorik. Mycket av det som sker inom arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och i viss mån näringslivspolitiken kan härledas till det arbetarkulturella arvet och i än högre grad till
det vidare patriarkala arvet.
I Norrköping var de partriarkala banden mellan industri- och hantverksarbetare och arbetsgivare starka under det sena 1800-talet och det
tidiga 1900-talet. Björn Horgby liknar detta förhållande med ett oskrivet
och ojämlikt ”kontrakt” mellan patronen och hans arbetare.409 Kontrakten var rationella inte bara för företagen utan också för arbetarna. Arbetarna vann trygghet och säkerhet, men förlorade i viss mån möjligheterna till klasskamp, skriver Horgby.410
I relation till arbetarkulturen växte även en borgerlig kultur fram.411
Den borgerliga kulturen var mer officiell och gestaltades bl. a. i stadens
arkitektur och kulturliv.412
Karakteristiskt för Norrköpings historia är det långvariga socialdemokratiska styret med högern som andra stora parti, starka ledare i
kommunalpolitiken och starka faderliga företagsledare i industrierna.413
Borgerligheten hade dock ekonomisk, social och kulturell hegemoni
(övervälde) i samhället. Med hjälp av skötsamheten distanserade sig arbetarna från borgerligheten samtidigt som man tog upp kampen om
makten. Målet för de skötsamma arbetarna var att en självständig arbetarklass skulle bli jämbördig med borgarklassen, men inte uppslukas av
den. För att uppnå detta långsiktiga mål utformade många arbetare en
skötsam livsstil.414 För denna moraliska skötsamhet skulle man, förutom
den personliga skötsamheten, arbeta med individuell och kollektiv bildning och på lång sikt facklig och politisk organisering.
Den politiskt kopplade arbetarrörelsen växte sig allt starkare och patriarkala kontrakt ersattes av samarbetskontrakt och avtal.415 Ur en allt
starkare arbetarrörelse växte samarbetet med arbetsgivare och politiker
till ett samförstånd som på nationellt plan kom att kallas den svenska
modellen.416
Tiden efter andra världskriget och fram till 1960-talet var samförståndets tid. Nationellt var vägen till välfärdstaten utstakad. Begreppet folkBjörn Horgby, (2000).
Ibid.
411 Ibid.
412 Hans Nilsson, red., (2000), s.242 och s.532.
413 Sten Andersson, (2000), s. 276 ff.
414 Björn Horgby, (1993), och Ronny Ambjörnsson, (1988).
415 Hans Nilsson red., (2000), s. 406 ff.
416 Stig Hadenius, (1984/1987), Svensk Politik under 1900-talet, Stockholm: Tiden, s. 25 ff.
409
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hem lanserads på 1920-talet, men först under 1940-talets senare hälft började visionen om folkhemmet realiseras. Skapandet av folkhemmet var
en utopi men med det konkreta målet att utplåna fattigsverige. Folkhemmets visioner, menar bl.a. Yvonne Hirdman, utgick dock inte alltid
från folket utan handlade om ”att lägga livet till rätta”.417 Via en kraftfull
socialpolitik initierad av en rad ’sociala ingenjörer’ skapades så välfärdstaten Sverige.418
Norrköpings arbetarkultur har kunnat beskrivas som en skötsamhetskultur som ett svar på och ett avståndstagande från den borgerliga kulturen
uppkommen i en patriarkaliskt präglad miljö.
För den skötsamma arbetarklassen i det tidiga 1900-talets Norrköping
var bildning en viktig fråga. Den skötsamma människan kunde ”själv ta
ställning till sin omgivning utifrån en genomtänkt och på insikt grundad
uppfattning”. Detta skötsamhetsprojekt som hade en vision om bildning
och om ett bättre samhälle, benämner Trondman & Bunar en utvidgad
skötsamhetskultur. Om denna utvidgade skötsamhetskultur fått fäste,
fortsätter författarna:
...hade förmodligen snedrekryteringen till högre utbildning varit betydligt mer utjämnad än vad som ännu idag är fallet.419

Så skedde nu icke. Med textilepoken försvann de samförståndskontrakt
som rått mellan arbetare och arbetsgivare.
…Det 1900-tal som inleddes av arbetarrörelsens kamp för att ta
en plats i samhället avslutades med att samma arbetarrörelse
sökte vägar inför framtiden. Dessutom var dessa vägval oklara,
då de inte längre kunde styras av tidigare erövrade identiteter.420

Istället kom samhällsutvecklingen att handla om globalisering, individualisering och förändrade klassmönster. Även om arbetarklassens yrken
förändrats och (textil)industriarbetaren som typisk representant för arbetarklassen ersatts av personal inom skola, vård och omsorg så återfinns
en klass vars position inom utbildnings- och arbetsmarknadshierarkin
värderas lägre än andra grupper. Denna arbetarklass har alltjämt en roll
att spela i samhället och ger ett viktigt bidrag till samhällets välfärd.
Se Yvonne Hirdman, (1990), Att lägga livet tillrätta, Stockholm: Carlssons.
Se exempelvis Denvall m.fl., (1997), och Göran Ahrne, Christine Roman och Mats
Franzén, (1996).
419 Mats Trondman och Nihad Bunar, (2001), Varken ung eller vuxen, Stockholm: Atlas,
s.63.
420 Björn Horgby, (2000), s. 432, Jfr även Mikael Löfgren, (1999).
417
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Dessutom finns en risk att ungdom vars institutionella karriärer cementeras bildar en ”underklass”. En sådan underklass, menar Zygmunt
Bauman frammanar bilden av en grupp som lever utanför hierarkier och
varken har möjlighet eller behov av återinträde.421 Dessa individer ger
inte något nyttigt bidrag till övriga människor, de definieras av andra
som avvikare och är i princip, menar Bauman förlorade.422

Folkhemmets realister och dagens skötsamhetskultur
I dag lever vi i ett globalt samhälle.423 Vi kan röra oss över gränser och
möjligheterna är många. Samtidigt lever vi i inledningen av ett risksamhälle, menar Ulrich Beck. I ett risksamhälle uppstår faror som inte kan
beräknas, kontrolleras eller kompenseras för.424 Dessa hot och faror
spränger både tid och rum då de verkar över hela världen och varken
social status eller statsgränser kan skydda oss. Risker till trots så är det
möjligheterna som ofta lyfts fram som essensen i individualiseringen.
Vi har möjlighet, menar Alberto Melucci att agera oberoende av
grupptillhörighet, situation och arv.
Band som baseras på ort, språk, och religion gav i industrisamhället långsamt vika för nya ”valbara” identiteter som knöts till
nya roller och institutioner. Individen kom att definieras genom
medlemskap i ett yrke, ett parti, en stat eller en klass. Dessa
hållpunkter gäller fortfarande, men en ny fråga tycks ha kommit i förgrunden. Den gäller uteslutande den ensamma individen: ”Vem är jag?”425

På frågan om vilka identiteter individualiseringen medför svarar Melucci själv då han säger att vi alla är ”nomader i nuet”.426
På liknande sätt beskriver Zygmunt Bauman hur individen varit en
pilgrim men nu mer är en turist.427 Bauman menar dock inte att livet blivit fullt så enkelt, vilket jag, med denna studie som underlag, visat på
och diskuterat.

421 Zygmunt Bauman, (1998), Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, Göteborg:
Daidalos, s. 93 ff.
422 Ibid.
423 Ulrich, Beck, (1998), Vad innebär globaliseringen?, Göteborg: Daidalos.
424 Ulrich Beck, (1998), och (1986/2000).
425 Alberto Melucci, (1992), s. 122.
426 Ibid., s. 119.
427 Zygmunt Bauman, (1994), s. 21.

188

Den senmoderna arbetarstaden …

En ytterligare ständigt aktuell fråga är frågan om klasstillhörighet, klassidentitet och frågan om klassers fortsatta existens i det senmoderna samhället. I såväl Ulrich Becks som Anthony Giddens arbeten finns en uppfattning att det senmoderna samhället präglas av fortsatt starka klasstrukturer, men att klassamhället är på väg att försvinna.428 Beck menar
exempelvis att klasshomogena miljöer som tidigare lade grunden för en
känsla av tillhörighet försvinner. Istället framstår det för individen som
om det är de egna valen som är avgörande och klassamhällets existens
blir därmed otydligt för individen. Andy Furlong & Fred Cartmel diskuterar Becks och Giddens teser om betydelsen av klass i det senmoderna
samhället utifrån ett empiriskt material.429 Författarna visar att sociala
skillnader, åtminstone i Storbritannien, alltjämt utmärker samhället. De
menar dock att Beck kan ha rätt i att sociala skillnader blir svårare att
uppfatta i termer av klass på grund av en ökad grad av individualisering. Klasstillhörighet ses därmed inte lika självklart som en grund för
kollektivt handlande och därmed försvagas kollektiva identiteter.430
Detta resonemang får stöd hos Göran Cigéhn och Mats Johansson
som menar att en minskad arbetarklass ersätts av en ”ny” medelklass.431
Denna tolkning stödjer, menar Cigéhn och Mats Johansson, föreställningen om att klasstillhörighet och klassidentitet förlorar sin betydelse i
det postmoderna samhället.432
Min studie tyder på att det hos unga från arbetarklassen idag finns en
typ av klassidentitet som inte innebär en uttalad klassmedvetenhet men
en uttalad känsla av att man tillhör en viss grupp av människor, en arbetarklasskultur.433 Därmed blir min tolkning att dagens skötsamhetskultur präglas av en arbetarklasskultur snarare än klasskamp. Via diskussionen om kulturella representationer i kapitel sex har vi kunnat se hur
studiens ungdomar är bärare och ’bevarare’ av sin arbetarklasskultur.
De ungdomar jag studerat lever i en begränsad skötsamhetskultur
vars budskap är ”om man sköter sig får man ett jobb” och där inte bild-

Ulrich Beck, (1998/2000), och Anthony Giddens, (1999).
Andy Furlong & Fred Cartmel, (1997), I Young People and Social Change, Individualization and Risk in Late Modernity. Buckingham: Open university.
430 Andy Furlong & Fred Cartmel, (1997) s112 jfr även Mats Trondman, (1998),)”I väntan på va då? När de var unga visste man.”, I Det unga medborgarskapet, SOU 1998:101,
Stockholm: Fritzes.
431 Göran Cigéhn & Mats Johansson, (1997), s.5.
432 Göran Cigéhn & Mats Johansson, (1997), s 212.
433 Giddens, (1973), s.111 Ahrne m.fl., (1995), s. 95. Detta är om man läser tex. Göran
Cigéhn & Mats Johansson, (1997), s.11 ff. ett förenklat resonemang. Mitt syfte är dock
inte en genomarbetad klassanalys utan istället att visa på en ”försvagad skötsamhetskultur”.
428
429
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ning ingår.434 De är långtifrån kulturellt friställda. De förvaltar snarare
ett arbetarkulturellt arv som idag ifrågasätts samtidigt som det bevaras.
Den ’Norrköpingska’ arbetarkulturen bärs, bevaras och gestaltas således
av individer och grupper (som ungdomarna i denna studie). Parallellt
men som inte explicit lyfts fram finns det patriarkala arvet vilket i sin tur
bärs, bevaras och iscensätts av politiker, tjänstemän och institutioner.
Detta patriarkala arv gestaltas också ofta som budskap vilka förmedlas
via media, i litteratur och i olika dokument om staden.
I denna studie bekräftas att den sociala- och kulturella reproduktionen fortgår via primär- och sekundär socialisation. Trots tydliga politiska
uppmaningar har detta ej förändrats. Klasskillnader framträder inte bara
i form av olikheter i kapital (jfr Bourdieus kapitalbegrepp) utan som
Beck pekar på handlar det även om en ny sorts ojämlikhet:
…the inequality of dealing with insecurity and reflexivity.435

Detta är en ny dimension av samhällets ojämlikheter vilken nu tydliggörs som en konsekvens av den ökande individualisering i det senmoderna samhället. Att hantera osäkerhet, vilken i praktiken kan handla
om tvetydiga budskap, utgör idag en utmaning i vuxenblivandet och
riskerar att komma att utgöra en ytterligare selektionsmekanism i samhället vilken bevarar och snarast stärker ojämlikheter avseende klass,
kön och värderingen av kultur. Ungdomarna i den här studien skulle
kunna benämnas folkhemmets realister. Deras strategier och mål är relaterade till deras möjligheter och deras förväntningar på stöd från samhället (staten) är begränsade. Kommer ungdomar som Liv, Nora, Sofi,
Mats och Anders att någonsin i framtiden stå på Skvallertorget och agitera för ”Arbetarklassens återkomst”436 och dess uppvärdering?

Mats Trondman & Nihad Bunar, (2001), s. 63.
Ulrich Beck, (1992), s. 98.
436 Göran Greider, (1998b), Arbetarklassens återkomst. Om klasskampen, globaliseringen
och framstegstanken, Stockholm: Albert Bonniers förlag.
434
435
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Sista ordet
Vid sista intervjun blir Liv och Nora lite trötta på mitt tjatande om Norrköping och mina frågor om allt möjligt:
L
N

Vad är det bästa med Norrköping mer, ja, det är alla jävla
spårvagnar.
Hej då bandspelarn. (010119)
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Ungdomarna årsskiftet 2002/2003
Detta efterord handlar om den avslutande intervjun jag gjorde med
ungdomarna då mitt manus började bli färdigt.437 Flera av ungdomarna
har stora förväntningar på att ”vara med i en bok”, –jag hoppas jag inte
gör dem besvikna.

Liv och Nora
En tid efter sista intervjuerna träffade jag Liv och Nora igen för att höra
hur livet går vidare för tjejerna.
Senast vi sågs läste både Liv och Nora på Komvux. Under studietiden
tog Liv studielån på heltid och har således nu studieskulder på vad hon
själv trodde ungefär 40 000 kronor. Hon har börjat betala av på detta med
250 kronor i månaden. På frågan om hon tycker att hon haft någon nytta
av studierna blir svaret bestämt nej. Inte nu, men kanske i framtiden då
hon på längre sikt inte vill jobba med det hon gör nu. Hon är dock inte
säker på att hon har läst in särskild behörighet som räcker till en högskoleutbildning men hon tror att hon läst in poängen som fattades i gymnasiebetyget.
Även Nora läste på Komvux, dock bara en termin. Nora har studieskulder på hälften av vad Liv har, tror hon, men vet inte det exakta beloppet. När vi pratar om framtida högre studier är båda nu, till skillnad
från tidigare, mer öppna för tanken.
Båda arbetar och är anställda på ett privat vårdföretag (som har avtal
med kommunen) sedan hösten 2001. Deras anställningar är båda på 75 %
men de kommer snart utökas till 82%. De har nu anställts i privat omsorg
till skillnad från förut då de var kommunalt anställda. Jobbet fick de genom kontakter.
Nora är nu ganska trött på att arbeta inom vård och omsorg. Hon
tycker att det skulle kunna räcka nu med fyra år i yrket som assistent.
Liv håller med om detta. Men eftersom de inte vet eller har kommit fram
till någon annan inriktning som skulle locka dem vill de inte säga upp
sig heller från de anställningar som de nu båda har sedan ett år tillbaka.
Då Anders och jag inte lyckades få kontakt bygger den korta beskrivningen om
honom på sekundärdata.
437
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Å ena sidan vill de inte säga upp sig för att studera och byta yrkesinriktning, för det är säkert och tryggt med den fasta anställningen, men å andra
sidan ser de sig inte ha råd att jobba kvar i branschen då det är så dåligt
betalt. Senare under samtalet visar det sig att de båda sökt och kommit in
på undersköterskeutbildningen till hösten 2001. De valde bort den då de
fick erbjudande om arbete. I efterhand tycker de att det var bra att de inte
valde utbildningen, för de vill inte arbeta inom det området.
Både Liv och Nora har flyttat. Men inte långt. Tidigare bodde de i
samma hyreshus i var sin etta, och nu berättar de fnittrande att de flyttat
till var sin tvåa i samma hus. De trivs mycket bra i sitt hus i deras område.
Vi pratar om pojkvänner och Liv är fortfarande tillsammans med
samma pojkvän och de bor i den nya tvårummaren. Nora däremot är nu
utan pojkvän då hon för en tid sedan gjorde slut med pojkvännen.
Som avslutning får tjejerna försöka se in i sin egen framtid, och de
tror att den kommer att se ut så här:
N
L

Ja, det är att man får stå på sig.
Man tar en dag i taget, man vet ju inte alls vad man gör
om tre år. Jag tror inte alls att jag kommer att sitta i samma situation då som jag gör nu.
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Man får ta det som det kommer.
Då hoppas jag att jag har en ordentlig karl.

N
L
N
/.../
L
Man får ta det som det kommer känner jag, man får inte
ruta upp allting för mycket
N
Nej, för det blir aldrig som man tänkt sig.
L
Nej precis, det blir i alla fall aldrig som man tänkt sig.
N
Men man finner sig ganska fort i situationen man har.
(021007)

Här syftar Nora på arbetssituationen som personliga assistenter. Diskussionen fortsätter sedan om hur de ska göra för att bryta rutinen och byta
karriärbana.
L

N
L
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Det här är den typ av jobb som man får nu, för man har
ingen (annan) utbildning. Om man inte utbildar sig så
faller man tillbaka i det här. /.../ Man måste studera om
man ska göra något annat.
Om man inte träffar en rik karl, det är min dröm, och bli
lyxhustru.
Mm, lyxhustru det skulle vara skönt. Det är mitt mål.
[Fnitter]

Efterord
N
L
N

Ja det är mitt mål med. Fnitter. Ja, drömma får man väl
göra, kanske. Men det kommer nog att bli ett ganska alldagligt liv för oss, det tror jag nog.
Men det vet man aldrig.
Nej det vet man väl kanske inte. (021007)

Mats
Sist jag träffade Mats hade han ett fast arbete med bra lön på ett ITföretag i staden. Då var det krogliv och arbete som gällde och det var
trevligt. Men vad hände sedan? Mats funderade, då han arbetade, på vad
han egentligen ville göra och ställde sig frågan om han ville ha samma
arbete om 40 år. Han beslutade sig för att det inte var så han ville ha det.
Dels för att arbetsmarknaden i just den branschen är tämligen ostabil och
dels för att det inte riktigt var ”hans grej”. Han blev också lite stressad
när kompisar började komma tillbaka från högre studier och han kände
att det var dags att göra något. Så Mats beslutade sig för att det var dags
att börja studera. Valet av universitetsutbildning kalkylerade han strategiskt på och valde program för att han såg en bred arbetsmarknad med
den utbildningen i bagaget. Eftersom Mats under gymnasietiden valde
att läsa behörighetsämnen på det fria valet hade han den behörighet som
krävdes för att komma in på ekonomprogrammet. Vad gäller studieekonomi fick Mats avgångsvederlag på ett år då han blev varslad från ITföretaget och har kunnat studera första tiden utan studielån.
Mats har flyttat till en studieort i norra Sverige. Han arbetar extra någon dag i veckan under terminerna i en affär på studieorten och under
loven i en av butikskedjans affärer i Norrköping. Samtidigt som det ger
lite extra pengar tycker han det är skönt att träffa andra människor till
kontrast mot studievärlden. Han bor i studentlägenhet och det trivs han
bra med. Mats funderar avslutningsvis över sitt vuxenblivande:
M

Det skulle vara kul att stå utanför sig själv och se hur
man har förändrats sedan sista året på gymnasiet fram
till nu, jag tror man har förändrats massor. (021115)

Sofi
Sofi jobbar heltid i butik där hon haft vikariat. Hon är fast anställd sedan
juli 2002. Hon tycker att jobbet tar hela dygnet i anspråk. Hennes arbetstider är 10.00 till 20.00 och hon är inte helt förtjust i sina arbetstider. Utöver det tar familjen resten av tiden.
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S

Annars händer det inte så mycket. Det har inte hänt någonting i mitt liv känns det som. (030217)

S

Men jag är jättetråkig nu, känner jag. Mitt liv är jättetråkigt. Det blir bara tråkigare och tråkigare med åren.
(030217)

Sofi saknar tid att umgås vänner, fritid och intressen. Hon skulle vilja ha
mer tid att göra spontana saker i vardagen, nu tycker hon att allt måste
vara så välplanerat och hon tycker att tiden på dygnet känns för kort.
Men det funkar, det är ett fast jobb och det är inget man hoppar av så
där, menar hon.
I år blir hon utnämnd till årets medarbetare 2002. Det tycker hon är
väldigt kul, och det kompenserar för det mindre roliga med arbetstiderna. Hon vill ju inte utbilda sig vidare utan hennes strategi är att söka sig
vidare inom företaget hon arbetar på. Hon vill vidare till kontoret där
hon ser att det finns många möjligheter för karriär och utveckling genom
intern kompetensutveckling.
Sofi skulle samtidigt kunna tänka sig att byta bransch och gå tillbaka
till det område hon har sin gymnasieutbildning för. Dels för att det är att
arbeta med människor och dels för att få bättre arbetstider, men hon har
ännu inte realiserat den idén.
Sofi lever ihop med sin Roger, men är fortfarande skriven hos föräldrarna. De planerar renovering av lägenheten de bor i, men funderar så
smått på att skaffa hus tillsammans. Hon ser också att barn finns med i
en ganska nära framtid, någonstans om två eller tre år.

Anders
Anders arbetar kvar på den industri han började arbete på då han valde
att byta karriärer. Han och flickvännen har flyttat ut på landet. Det bor
nu i en lantlig miljö vilket varit ett mål för Anders.
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Översikt –Fältarbetets faser och empiriskt material
Tid
Hösten
1997
Våren
1998

moment
Planering av
fältarbete
Fältarbete vid
två gymnasieskolor438

delmoment och kommentar

Januari-mars:
Förankring på gymnasieskolorna, deltagande observationer, informella samtal och fältanteckningar.
April-juni: Gymnasieskola 1:
•
Fem ca 30 minuter långa intervjuer, vilka spelades in,
med elever i den utvalda klassen. Relevanta avsnitt transkriberades och har utgjort studiens pilotintervjuer.
•
Sju intervjuer, ca 30 minuter långa, med elever från Barnoch fritidsprogrammet vilka inte gick i samma klass som
Liv, Nora, Sofi, Mats och Anders. Dessa intervjuer spelades ej in.
•
Fem längre (ca 90 minuter) intervjuer med Liv, Nora,
Sofi, Mats och Anders vilka spelades in och transkriberades i sin helhet.
•
Två intervjuer med personal på skolan, biträdande rektorn och en lärare, ingen av dessa intervjuer spelades in.
•
Fortsatt förankring och forskningsinformation till ungdomarna.

•

Maj:
•
Deltagande observation med Liv och Nora på Arbetsförmedlingen.
Augusti:
•
Deltagande observation med Liv och Nora på Arbetsförmedlingen (KPU-information).
Hösten
1998

Intervjuer

September:
•
Kortare samtal inför kommande intervjuer (ej Anders
som gjorde militärtjänst)
•
Fyra intervjuer med L, N, S, M Kort samtal med A i telefon. Besök på Sofis arbetsplats (KPU-praktiken). Upprepade telefonsamtal med ungdomarna.

Gymnasieskola 2: Sju intervjuer med elever. Fem av dessa spelades in på band.
Ingen av intervjuerna transkriberades i sin helhet. Dessa intervjuer används ej i föreliggande studie.
438
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1999

Intervjuer
fotografier

•
•

Åtta intervjuer L, N, S, M, (A under våren lumpen). Kontinuerlig (om än inte särskilt tät) kontakt/telefonkontakt
med ungdomarna.
I samband med en intervjuomgång uppdrog jag åt några
av ungdomarna att fotografera sin ”vardag”.439 Vid ett av
intervjutillfällena hösten 1999 intervjuade jag sedan ungdomarna med utgångspunkt från de fotografier de hade
med sig till intervjun.

19992000440

Fallstudie

Januari –februari:
•
Deltagande observationer och informella samtal på Ungdomsresursen.
Mars till juni
•
Intervjuer med tolv ungdomar aktuella vid enheten
(varav sex intervjuer spelades in på band). Dessa intervjuer var 30-60 minuter långa. Till dessa intervjuer användes en frågeguide. Samtliga intervjuer nedtecknades
eller transkriberades.
Januari 1999 –april 2000:
•
Totalt intervjuades femton personer som antingen utgjorde personal på enheten eller tjänstemän med ansvar
för eller koppling till enheten. (av dessa är åtta inspelade
på band). Dessa åtta intervjuer lyssnades igenom och relevanta avsnitt transkriberades. Under de övriga sju intervjuer gjordes stödanteckningar. Dessa intervjuer blev
ca sextio minuter långa. Av dessa intervjuer används två
explicit i denna studie.
•
Dokumentstudier, bl.a. underlag inför starten av verksamheten. Under hösten 1999 genomfördes en aktstudie.
Denna aktstudie finns i sin helhet presenterad en mindre
arbetsrapport.441

2000

Intervjuer

•

Tio intervjuer (två med Liv och Nora, två med Sofi, två
med Mats och två med Anders)

Se Kerstin Johansson (2003).
Det empiriska arbetet med fallstudien pågick från januari 1999 till april 2000. Det
avrapporterades kontinuerligt (muntligen i seminarieform samt i tre skriftliga arbetsrapporter) till uppdragsgivaren. Den tredje och sista arbetsrapporter färdigställdes i
maj 2000. Se vidare arbetsrapporterna: Kerstin Johansson (991029) Arbetsrapport,
(000530) En mer positiv bild och (000530) Ungdomsresursens målgrupper. Rapporterna
finns dels i författarens ägo dels hos Norrköpings kommun.
441 Kerstin Johansson (000530) Ungdomsresursens målgrupper. Rapporten finns dels i
författarens ägo dels hos Norrköpings kommun.
439
440
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Intervjuer
teckningar

•

Avslutande intervjuer

•

Tre intervjuer med L och N, en med S, och en med M
(Anders intervjuades ej). Besök på Livs och Noras nya
arbetsplats. Dessa avslutande intervjuer finns endast med
i texten som studiens ”efterord”.

1998-2002 Dokumentanalys

•

Under 1998 till 2002 har jag kontinuerligt följt och analyserat för studien relevanta avsnitt av fjorton nummer
(samtliga under perioden utgivna) av Vårt Norrköping.443

2001

Hösten
2002

•

Fem intervjuer (med Liv och Nora, med Sofi, med Mats
och med Anders)
Vid ett tillfälle (2001) bad jag Nora och Liv rita Norrköping. Dessa teckningar förstås som kulturella representationer (Detta material återfinns i kapitel fem).442

Ulf Hannerz, (1992), s. 3. Jfr även sociala representationer i Mohamed Chaib & Birgitta Orfali, red., (1996).
443 Tidning för kommunal information. Ansvarig utgivare: Jan Hanaeus, Norrköpings
kommun.
442
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INNEHÅLL
A-kassa
Medlemsvillkor
Studerandevillkor
Inträdesvillkor
Antagning till gymnasieprogram
Behörighet Univ./högskola
Särskild behörighet
A-nivå
C-nivå
Samlat betygsdokument
Nationella program
Treårigt gymnasium
Komvux
Socialbidrag/försörjningsstöd
Studiehjälp, Studiemedel
Stämpla

Grundvillkor
Arbetsvillkor
Medlemskap i A-kassan
Alfa-kassan
APU
Grundläggande behörighet
Betyg och kurser Gymnasieskolan
B-nivå
Slutbetyg
Gymnasieprogram
Individuella programmet
Barn- och fritidsprogrammet
KPU-praktik
Studiefinansiering
Lån för behörighetsgivande studier
Ungdomsgarantin

A-kassa
För att kunna uppbära ersättning från A-kassa måste man uppfylla vissa
Grundvillkor: Vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och
besöka förmedlingen på överenskomna tider samt uppfylla de krav förmedlingen ställer. Aktivt söka arbete och/eller ta ett av arbetsförmedlingen anvisat lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program, till
exempel arbetsmarknadsutbildning, aktivitetsgaranti eller arbetspraktik.
Kunna arbeta minst 3 timmar varje dag och minst 17 timmar i veckan.
Medlemsvillkor: Innebär att man måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under en sammanhängande tid av 12 månader för att ha rätt
till frivillig inkomstrelaterad försäkring. Grundbelopp kan betalas ut tidigast den dag personen fyller 20 år.
Arbetsvillkor För att ha rätt till ersättning måste vissa arbetsvillkor uppfyllas: Att under 12 månader före arbetslösheten ha arbetat minst 6 månader med minst 70 timmar per kalendermånad eller arbetat minst 450
timmar sammanhängande i 6 kalendermånader och minst 45 timmar i
var och en av de månaderna. Arbetslösheten börjar räknas från den dag
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personen anmäler sig som arbetslös och arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.
Studerandevillkor: Avslutade studierna kan ge rätt till ersättning utan att
arbetsvillkoret är uppfyllt. Förutsättningarna är att studierna pågått på
heltid under minst ett läsår och varit berättigande till studiesocialt stöd.
Ersättning kan sökas tidigast den dag som personen fyller 20 år, då det
så kallade grundbeloppet från grundförsäkringen kan erhållas. Om du
fullföljt en treårig gymnasieutbildning och är under 20 år förlängs de tio
månaderna till den dag du fyller 20 år.
Medlemskap i a-kassan kan den få som arbetar eller har avslutat en heltidsutbildning. Medlemskapet är avhängigt vissa Inträdesvillkor: Arbete
i minst fyra veckor under en sammanhängande period av fem veckor.
Som alternativ kan du ha uppfyllt studerandevillkoret.
Många arbetslöshetskassor har ett nära samarbete med de fackliga organisationerna, men är juridiskt fristående från dessa. Den som ansöker om
medlemskap i en facklig organisation ansöker normalt samtidigt om
medlemskap i en arbetslöshetskassa.
www.ams.nu
Alfa-kassan Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan) är ett komplement
till övriga a-kassor på arbetsmarknaden. Alfa-kassan är helt fristående
från fackförbund eller andra intresseorganisationer. Alfa-kassan är öppen för alla yrkeskategorier på arbetsmarknaden. Både den som är anställd, är företagare eller har studerat innan arbetslösheten har möjlighet
att bli ansluten. Den som är ansluten till Alfa-kassan har samma ersättningsrätt som de personer som är medlemmar i andra a-kassor.
www.alfakassan.com
Antagning till gymnasieprogram
Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever
som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Eleverna har i princip
rätt att få sitt förstahandsval tillgodosett. Rätten att påbörja en gymnasieutbildning gäller till och med det första kalenderåret det år eleven fyller 20 år.
APU är gymnasieprogram som innehåller arbetsplatsförlagd utbildning
så kallad APU.
Behörighet universitet/högskola
För att vara behörig att läsa på universitet eller högskola måste du ha
förkunskaper dvs uppfylla vissa behörighetskrav. Dessa är indelade i
grundläggande behörighet, som krävs för all högskoleutbildning, och
särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning.
Utbildningsprogram har nästan alltid särskilda behörighetskrav.
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Grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet har den som fått
slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program. Behörigheten kan
också uppnås genom en rad andra utbildningsvägar, till exempel genom
slutbetyg eller samlat betygsdokument från Komvux.
Särskild behörighet : Den särskilda behörigheten är de kunskaper som
bedömts som nödvändiga för att du skall kunna följa en viss utbildning
och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda
behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker men är oftast formulerad som kunskaper i vissa kurser eller ämnen från gymnasieskolan eller Komvux. Då gäller alltid att man måste ha lägst betyget
Godkänd eller 3. www.vhs.se
Betyg och kurser Gymnasieskolan
I gymnasieskolan är ämnena indelade i kurser. Betyg sätts efter varje avslutad kurs och på specialarbete. Betygsstegen är Icke godkänd (IG),
Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt Mycket väl godkänd (MVG) Kursens omfattning uttrycks i ett antal gymnasiepoäng.
Den nya gymnasieskolans betygsystem är mål- och resultatbaserat till
skillnad från det tidigare relativa betygssystemet. Nu måste eleverna nå
upp till en viss nivå kunskap för att bli godkända. Till varje kurs finns en
kursplan, som anger de mål som undervisningen ska uppnå. Skolverket
fastställer betygskriterier för betygen Godkänd och Väl godkänd på nationella kurser. På lokala kurser finns betygskriterier fastställda av styrelsen för utbildningen.
Om en elev får betyget Icke godkänd på en kurs har eleven rätt att gå om
kursen en gång och i vissa fall ytterligare en gång.
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas som vid meritvärderingen
till högskolan, där betyget Godkänd är värt 10 poäng, Väl godkänd 15
och Mycket väl godkänd 20 poäng. Kursens omfattning i gymnasiepoäng
multipliceras med vikten för betyget och summan divideras med programmets totala antal gymnasiepoäng. En genomsnittlig betygspoäng på
15 motsvarar alltså Väl godkänd på alla kurser.
I kärnämnen används nivåindelning.
A-nivå : ska ge grundläggande färdigheter och kunskaper. Det räcker att
läsa en kurs på A-nivå för att få slutbetyg från de yrkesförberedande
gymnasieutbildningarna förutom i svenska där det också krävs B-nivå.
B-nivå: Fördjupningskurs. Det krävs ofta Svenska B och Engelska B för
att vara behörig att söka högskole- och universitetsutbildningar.
C-nivå: Avancerad kurs. Det krävs Matematik C för att vara behörig att
söka till vissa höskole- och universitetsutbildningar.
Slutbetyg: utfärdas när eleverna genomgått ett nationellt eller specialutformat program och fått betyg på alla kurser och specialarbete. Saknas
betyg från någon kurs eller specialarbete utfärdas inget slutbetyg. I detta
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fall får eleverna i stället ett samlat betygsdokument. Har en elev genomgått ett individuellt program utfärdas slutbetyg när eleven fullföljt den
studieplan som lagts upp. (Skolverkets rapport nr 202, s. 17.)
Gymnasieprogram
Det finns 16 olika nationella program, samtliga är tre åriga, och av dessa
är 14 yrkesinriktade (tex. barn och fritidsprogrammet) och två studieförberedande. Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen: engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) samt religionskunskap. Varje program får sin inriktning genom sina karaktärsämnen. I de nationella programmen ingår även specialarbete.
www.skolverket.se
Individuella programmet: Det finns möjlighet för en kommun att inrätta
specialformade program samt individuella program. Ett individuellt program
kan ha olika längd och innehåll och bestäms av den enskilde elevens behov. Målsättningen är att eleven senare ska gå över till ett nationellt eller
specialformat program. I annat fall får eleven slutbetyg från individuellt
program, när eleven fullföljt den studieplan som lagts upp. Inom individuellt program finns också möjlighet att kombinera yrkesutbildning,
som anställd på ett företag, med studier. Sådan s.k. lärlingsutbildning
omfattar tre årskurser. www.skolverket.se
Treårigt gymnasium: Riksdagens beslut från 1991 om att genomföra en
gymnasiereform innebar att gymnasieskolans olika linjer och specialkurser ersattes med 16 nationella program. Av dessa program är 14 i första
hand yrkesförberedande. Dessa utbildningar har tidigare varit tvååriga
med tyngdpunkten i undervisningen på praktiska ämnen men nu förlängdes de till tre år. Gymnasieutbildningen ska nu förbereda för såväl
fortsatt utbildning som yrkesverksamhet och samtliga program ska ge
allmän behörighet för högskolestudier. Därför finns vissa gemensamma
kärnämnen som alla elever läser oavsett vilket program de har valt.444
Barn- och fritidsprogrammet: Ett treårigt, nationellt gymnasieprogram.
Utbildningen inom Barn- och fritidsprogrammet skall ge eleverna
grundläggande yrkeskunskaper för verksamheter inom barnomsorg och
kultur- och fritidsverksamheter för människor i alla åldrar.
www.skolverket.se
Komvux
För den som fyllt 20 år finns möjlighet till en kommunal vuxenutbildning
på gymnasienivå. Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i
ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Den kommunala vuxenutbild444

Betänkande av Generationsutredningen, Tillvarons trösklar, (SOU 1994:77), s. 131 ff.
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ningen är kursutformad. Studietakten och antalet ämnen liksom kombinationen av dessa bestämmer deltagarna själva. Många läser bara enstaka kurser. De deltagare som har slutfört samtliga kärnämneskurser och
andra kurser som uppgår till minst 1 750 gymnasiepoäng har rätt till
slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. www.skolverket.se
KPU-praktik även kallat KUP, kommunala ungdomsprogrammet. KUP
innebär att kommunen anordnar praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetssökande ungdomar mellan 18 och 20 år som arbetsförmedlingen anvisar. Programmet skall innehålla kommunala individinriktade
insatser med möjlighet till praktik på en arbetsplats kombinerat med utbildningsinslag. Syftet är att ge utbildnings- eller yrkeserfarenhet som, i
bästa fall, kan motivera till fortsatta studier. Deltagarna i KUP får ersättning av kommunen. (Statskontoret, 2000/453-5, s.53)

Socialbidrag/försörjningsstöd
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Varje
person har rätt att söka och vid behov erhålla ekonomiskt bistånd, även
kallat socialbidrag eller försörjningsstöd. Verksamheten handläggs av
socialtjänsten som efter en utredning om personens ekonomiska situation fattar beslut om biståndets storlek. Biståndets storlek bestäms utifrån den s.k. riksnormen vad avser skäliga kostnader för bl.a. livsmedel,
medan det för andra kostnader, som exempelvis boende och hushållsel,
görs en utredning utifrån individuella behov och kostnader. Socialtjänsten kan ställa krav på den bidragssökande. Den som är arbetsför är t.ex.
skyldig att söka arbete. Socialtjänsten får dessutom ställa ytterligare krav
på tre grupper av socialbidragstagare: ungdomar under 25 år, personer
över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens samt studerande som följer en utbildning som finansieras med t.ex. studiemedel
men som under studieuppehåll behöver socialbidrag. Socialtjänsten får
då ställa krav på deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet. www.sos.se
Studiefinansiering
För studier på Komvux finns det olika studiefinansieringsalternativ:
Studiehjälp: Om du studerar på Komvux har du t.o.m. vårterminen det
år du fyller 20 år rätt till studiehjälp. Studiehjälp betalas normalt ut nio
månader per år och består av studiebidrag och extra tillägg. Studiebidraget på 950 kronor per månad beviljas utan ansökan.
Studiemedel: Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Om
du studerar på heltid är bidraget 572 kronor och lånet 1091 kronor per
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vecka. Om du är 25 år och studerar på en utbildning på Komvux, som
inte är en påbyggnadsutbildning, kan du få 1 364 kronor per vecka i bidrag och 299 kronor i lån. www.csn.se
Lån för behörighetsgivande studier kan i vissa fall till del avskrivas om
personen vid senare tillfälle tar lån för studier på högskola.. den del av
studielånet som kan skrivas av är som mest hälften av de lås som tagits
för att få grundläggande eller särskild behörighet för grundläggande
högskoleutbildning. Se vidare ”Att betala tillbaka annuitetslån.
www.csn.se.
Stämpla
Slanguttryck för att vara arbetslös med ersättning från A-kassa. Kommer
ursprungligen av att den skriftliga försäkran om arbetslöshet som den
arbetslöse sände till A-kassa tidigare stämplades av fackförbundet
/Arbetsförmedlingen. Fortfarande måste den som är medlem i A-kassa,
eller anmäld till Alfa-kassan, underteckna en försäkran som intygar att
den inte har arbetat för att ekonomisk ersättning ska utbetalas.
Ungdomsgarantin (f.d. utvecklingsgarantin).
Aktiveringsprogram anordnade av kommunen för arbetslösa från 20 till
och med 24 år. Syftar till att utveckla den arbetslöses egen kompetens för
att öka möjligheten att få arbete eller börja studera. Det kan innebära olika typer av kompetensutveckling under en period av högst 12 månader.
Den arbetslöse ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Riktmärket är att den arbetslöse erbjuds aktiveringsprogram
inom 100 dagar från det att arbetslösheten anmäls. Under tiden i ungdomsgarantin kan man få aktivitetsstöd som motsvarar arbetslöshetsersättningen eller en utvecklingsersättning på 1967 kr (augusti 2000) per
månad. Den som är berättigad till socialbidrag kan få utvecklingsersättning med motsvarande belopp. www.ams.se
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Becoming an adult in a working-class town
Five young people talk about school, work, and their personal lives
Numerous authors have written about the city of Norrköping, its inhabitants and its worker culture in various contexts and from various points
of view.
In the early 20th century, life in the working-class town of Norrköping
was dominated by the textile industry, and by workers’ efforts to create
an independent working class culture and the fight for better labour
conditions. The labour market underwent numerous and wide-reaching
changes in those years, which have been described as a period of transition for the city of Norrköping. The latter part of the century in Norrköping was characterised in part by industry shutdowns and associated
joblessness. Norrköping now finds itself in a new period of transition,
and the town is described by officials as “an industrial city which is currently reinventing itself”.
This study concerns the daily lives of several young people living in
Norrköping. The focus is on the development into adulthood, and on
how a society, with its institutions and culture, creates opportunities and
sets limits for today’s working-class young people.

Objective
The objective of the study is to describe and analyse the development
into adulthood and the creation of a (cultural) identity among a group of
young people in a town which used to be heavily working class and to
relate this to gender and class, institutional practices, the cultural legacy
and changes in society. The general questions posed by the project are as
follows:
• What stands out as significant in the development into adulthood and
the creation of a (cultural) identity among a selected group of young
people?
• What is taking place in the interactions between young people and the
local institutions? Can such interactions be considered as normalisation
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practices? What impact do these interactions have on the young people’s
development toward adulthood and on their identity creation?
In the conclusion, we will discuss how these encounters between individuals and institutions in a local culture can be understood in terms of a
cultural legacy, and what light this may shed on social changes and the
“cultural identity” of a late modern working-class town.

Thesis organisation and results
Relevant elements from the field of youth research are problematised in
the first chapter of the treatise.
The current school and labour market environments offer opportunities to study youth culture in the context of daily life. Far too few studies
focus on young people who might be categorised as “mainstream” or
“normal”, and differences between generations (generation gaps) are often over-dramatised.
This treatise concerns “normal” youths. In addition to studying their
practices, we will also consider how individual concerns and social problems intersect.
It is also important to point out that this study concerns young people
ranging in age from 18 to 24, a group which is not traditionally addressed in youth research.
In some respects, today’s children are approaching adulthood earlier
than children in past generations did, due to influences such as the media, for example. In other respects, they are entering adulthood later than
earlier generations did, in that schooling lasts longer, and entrance into
the working world is delayed. The fostering of young people has been
shifted from the family or the household to various entities in society.
More and more youths (or young adults) find themselves approaching
adulthood, both in the formal sense and the legal sense (i.e. attaining their
majority), while, at the same time, they are unable to support themselves.
Furthermore, the conditions for living in society today, at the start of
a new century, are said to have changed, thus affecting young peoples’
choices in terms of identity. According to Anthony Giddens, the self (i.e.
the identity) must be explored and constructed by each individual, and
there are no longer any predetermined paths to follow. This exploration
has been said to involve not only a search for a permanent place in life
(in terms of education, career and family, for example), but also a search
for a (cultural) identity. This search is one of the factors which characterises the process of individualisation in late modern society.
208

Summary

Chapter two includes a discussion of social change and the importance
of history and culture in such change. The chapter concludes by introducing several of the study’s more theoretical concepts.
Chapter three discusses the methodology used in the study, and its
empirical basis. Process and analysis are also discussed. The chapter
concludes with a discussion of ethical issues.

Empirical basis and method
In this dissertation, I have followed the lives of five young people for
five years (1998 – 2002) through field work involving observations and
recurring interviews. I have supplemented the empirical material with a
case study and document analysis. The empirical material has remained
central throughout, although I also sought out earlier studies and theoretical arguments in parallel in order to provide a theoretical frame of
reference for the study. This process may be characterised as striving toward critical cultural research based in the present. Primarily qualitative
sociological research methods have been applied in the study. Ideas
about social interaction and social processes derived from symbolic interactionism constitute one of the scientific foundations of the study.
When the study began in the spring of 1998, I used an ethnographic
approach. I worked subsequently in several different ways and in parallel with a variety of data-collection methods, which generated a large
and content-rich body of empirical material.
The study pertains exclusively to young people between the ages of
18 and 24. However, the core of the study consists of the interviews with
Liv, Nora, Sofi, Mats and Anders. They are among to the first “batch” of
students to leave one of the “new” three-year career-oriented gymnasium
school programs.
I have striven to “discover” and be “explorative” in terms of methodology and analysis, an approach which is closely akin to “Grounded
Theory”. However, the research process and analysis approach used in
this study cannot be said to constitute a strict application of the Grounded Theory tradition, but rather an application of its “spirit”. In addition
to Grounded Theory, cultural analysis has also provided a basis for my
analysis. I have proceeded using three themes (key transitions) as my
starting points: education, career and personal life. I have also explored
the material more deeply, “asked it questions”, compared it with other
studies and my own experience, and looked for patterns and dissimilarities. The analysis of the comprehensive empirical material has been conducted in parallel with data collection and in an interplay between empirical and theoretical methods.

209

Summary

In my efforts, I have sought to apply the ethical principles of humanistic/social science research.

Education, career and personal life
In chapters four, five and six we will meet Liv, Nora, Sofi, Mats and Anders.
These chapters deal with the three key transitions on which I have
chosen to focus in the study. These transitions, which are essential to attaining adulthood, are emphasised and problematised in these chapters.
Each chapter concludes with commentary which ties each element to
other research and current societal issues within the fields in question.
Chapter four discusses how a school evaluation can limit an individual’s opportunities for higher education, how local adult education programs do not always lead to college-level studies but can instead become
an expensive prolongation of gymnasium school, and how the structure
of opportunities for each individual is dependent upon his or her social
networks. The chapter also discusses how young people’s scholastic and
working careers play decisive roles in their development into adulthood.
Liv, Nora, Sofi, Mats and Anders chose not to continue with their studies
after they completed gymnasium school, opting instead to look for jobs.
Chapter five describes how young people’s working careers are delimited by, among other factors, fateful moments and uncertain positions
in the labour market. Mats and Anders initially chose scholastic and
working careers which were atypical for men but, after a brief time
(roughly one year), both had reconsidered and changed their career
paths. The maturation of the youths involved in the study has been
linked to their gender and class.
The young people all made choices, deciding that it was more important to work than to continue with their studies after completing gymnasium school. It was important to them to have a “proper” job (not some
labour market policy measure), to earn an income, and to be able to
move away from home if and when they so desired. It was also important to them, insofar as proved feasible, to manage without help from
relatives and, most importantly, without assistance from government authorities.
Chapter six addresses the importance of supporting oneself, moving
away from home and having a circle of friends and acquaintances outside of one’s immediate family. Supporting oneself and moving away
from home are two aspects of personal life which directly relate to the
level of success the young people attained in their scholastic and work-
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ing careers. The chapter also discusses how personal lives appear as
class- and gender-bound cultural representations.
Liv, Nora, Sofi, Mats and Anders have been actors in their own development into adulthood, mainly via their strategies and actions. As
they made the transition from youth to adulthood, they received very
different levels of support from social institutions such as the Swedish
state and their local municipality. They have all had contacts with institutions such as the Employment Exchange /Arbetsförmedling/ and their
municipality.
A joint concluding section for chapters four, five and six is provided
under the heading Self-images and the others. It includes a discussion of
the “horizon of opportunity” in late modern life.

Institutionalised development into adulthood
Encounters between young people and local institutions are described in
Chapter seven, based on a case study at the municipal Youth Resource
Centre /Ungdomsresursen/. In this chapter we look at six fictitious case
descriptions concerning Anna, Benny, Dan, Eva, Jenny and Lasse, youths
who have embarked on what I term “institutional careers”.
The chapter describes how the years immediately following graduation from gymnasium school (ages 19 – 24) are becoming increasingly institutionalised. This institutionalisation may involve continued academic
studies, labour market policy measures, and various support systems.
Within the context of such institutionalisation, the development into
adulthood has also, in many cases, undergone a change of setting. In the
case of 19 – 24-year-olds who are jobless and/or receiving welfare assistance, this is taking place to an ever greater degree. The process then
takes place wholly or partially within the context of various municipal
projects. In this spatially delimited context, they interact with other jobless people and a number of professional “normalisers”.
Chapters eight and nine conclude the thesis. The development of
these young people into adulthood and their institutional encounters are
analysed from a sociological and socio-cultural perspective in chapter
eight. In the course of growing up, these youths often receive mixed
messages, and in multiple contexts. These mixed messages are elucidated and discussed from the standpoint of concepts such as social reproduction, biographical scheme, habitus, and capital.
The ninth and final chapter offers a reflection on Norrköping – a late
modern working-class town which is changing but which, at the same
time, constitutes a preservation practice.
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Some of the aspects addressed in chapters eight and nine, together with
the general findings of the study, are summarised in conclusion under
the headings The horizon of opportunity in late modern life, Messages and
consequences and The late modern working-class town – transition period and
preservation practice.

The horizon of opportunity in late modern life
In this study, the development into adulthood has been treated as the
process of creating one’s own life, together with the conditions and assumptions under which young people are doing this. Identity has been
said to have been transformed from something which, for previous generations, was acquired during youth and then retained, into something
which is constantly being worked on, created and re-created. The increasing focus of the individualisation process on man as subject has been
termed “subjectification” by Thomas Ziehe and others. This personal style
is based on self-perception, knowledge and opportunities for action.
Wealth and opportunities have been created as a result of industrialisation and, by extension, globalisation. These opportunities are tied to
the wealth of the western world and, in Sweden, to Sweden’s highly developed welfare system. More concretely, and relevant to this study, we
will address the equal opportunities of all individuals to achieve wellbeing, and to realise the life projects which they themselves have chosen.
However, in this study we can see the ways in which the horizon of
opportunity is limited by a number of factors. Opportunities to work
and, in turn, to support oneself are among the more important factors.
The appearance of the wage-paying job became one of the foundations of modern society. The work ethic inherent in such jobs entails discipline in terms of time and location, distinction between the private and
the public, specialisation and objectification. It has been said that this no
longer constitutes a standard, nor is it the primary source of social identity. Various studies instead stress that, now, the goal is the actual life
project, that is, self-actualisation in a meaningful sense. This view is not
supported by this study; indeed, wage-paying jobs continue to play a
major role, at least among the group of young adults in question.
Over the years during which I interviewed them, Liv, Nora, Anders,
Mats and Sofi have continuously wrestled with the questions “what will
I be?” and “what work will I do?”
The opportunities of these five young people have been consistently
framed by their social conditions, and their interactions with others. The
issue has been to find an adult life which is acceptable to them based on
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outside evaluations they have received, their self-images, and their opportunity structures.
Even though the young people in this study are now becoming more
capable of bringing about change in their own lives – expanding their
own “horizons of opportunity”— it is the “external realisation opportunities” which have been decisive to their development into adulthood.
And it is only when, as in this study, we consider the conformations of
this social change and its associated interactions at the individual level
that we can speak to the opportunities which are in reality available in
the late modern society.
The study further notes how the expanding process of individualisation is sometimes afforded such scope that we forget that individuals
still relate to and are involved in numerous collective systems. The discussion is presented as though individuals are abandoning the collective,
but in fact the process is also working in the opposite direction. The collective, in the form of various organisations, is abandoning the individual. Swedish society is, for better or worse, no longer able to “put people’s lives in order”, and individuals are now being called upon to “put
their own lives in order”.
Society no longer plays the role of patriarch and guarantor of security
in life. This role is now placed upon the family and the social network.
For some young people, society’s withdrawal has resulted in uncertainty, insecurity, powerlessness and an ontological insecurity. This
poses an existential dilemma. This dilemma is perhaps most clearly
manifested in working-class youths, as their horizons of opportunity are
still delimited by their very class affiliation – a class affiliation whose
standards, values and beliefs speak against an individual who quickly
leaves and melts into new environments which is “hailed” today.
During the time I followed them, Liv, Nora, Sofi, Anders and Mats
had strategies to pursue the goals they defined as important for them to
achieve. They perceived themselves as actors and, even though their
freedom of action was limited, they usually viewed themselves as having
opportunities to influence their own careers.
For Anna, Benny, Dan, Eva, Jenny and Lasse, the young people in the
case descriptions, the development into adulthood and creating an identity looks somewhat different. They were given low evaluations (marks)
at school, and their evaluations did not improve when they entered the
labour market. Earlier generations of youths who were given low evaluations by the school system could redeem themselves by performing well
in the working world, something which many of the young people in the
case descriptions had no opportunity to do.
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In the case of young people such as Anna, Benny, Dan, Eva, Jenny and
Lasse, one may ask whether individualisation in late modern society has
provided greater freedom and opportunity, or if it has instead imposed
new requirements on them, including the requirement that they constantly change and learn.
It may be that these youths are more likely to perceive today’s “cultural detachment” as a threat than is the case for young people whose
real opportunities are greater. In the six case descriptions, we encounter
young adults who may be said to have more limited horizons of opportunity than is the case for Liv, Nora, Sofi, Mats or Anders. These young
people are instead dependent on an institutional practice, and have become marginalised.
The Youth Resource Centre /Ungdomsresursen/ can thus be viewed as
an institutional practice which, rather than supporting young people,
risks labelling them as deviants, thus potentially stigmatising them. Labour market policy measures are implemented largely in a spatially delimited context in which young people meet other jobless welfare recipients and various professional normalisers. Such measures run a risk of
excluding these young people from the everyday work experience available on the open job market rather than improving their opportunities.
With respect to the youths in the case descriptions, the development into
adulthood has been institutionalised, thereby limiting their opportunities
during that process in terms of both education and work which would
serve to help them create their identities. They risk being labelled as deviants, which would have a negative impact on their self-images.

Messages and consequences
The young people in this study have experienced the ways in which society provides opportunities and resources, but also sets limits and closes
doors.
The process of individualisation in modern society has, in the context
of the development of young people into adulthood, taken the form of a
stream of messages to which they relate and in which society has, via institutional practices and rhetoric, played an active role. Factors such as
gender, class and culture have constituted the conditions for the individualisation process.
The mixed messages received by these young people during the years
in which I followed them have been representative of the discrepancy
between general career possibilities and the actual opportunities which
the youths in the study have encountered.
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These mixed messages have been mediated at home (by parents), at
school, in the context of institutional practices such as the Youth Resource Centre and, not least, via local politics, local media and in literature about the town.
The young people’s parents have told them that higher education is
desirable, and that young people should continue their studies. At the
same time, the parents mediate a biographical scheme which contradicts
this message, instead communicating the importance of finding paid
work, earning a steady wage and staying out of debt.
At the gymnasium school, the mixed message takes the form of teachers and other staff repeatedly reminding the youngsters about the importance of higher education. However, in reality the school has not (neither
in word nor deed) imparted knowledge that would give these young
people the actual freedom of action to realise a desirable scholastic career
in practice. The evaluations given these young people through their
scholastic marks have served as clear indicators of their career options.
In its capacity as a secondary socialisation agent, the school has thus
communicated a traditional biographical scheme. In the case of Liv,
Nora, Sofi and Anders, the biographical scheme communicated by the
school has in reality concerned future career paths in which joblessness
has been a factor, and in which local adult education programs have
been presented as potential education options after graduation from the
gymnasium school. In Mats’ case, his choices at the gymnasium school entailed greater opportunities for an academic career and broader opportunities for professional careers which he finds desirable.
The biographical scheme communicated by the school is a result of
the educational system’s predication upon the desire of the dominant or
legitimate culture to open doors for the successful and close them on the
less successful. According to Pierre Bourdieu, the educational system
thus performs a basic function in terms of mediating and legitimising the
dominant culture. It is in this way that the school becomes part of the social and cultural reproduction process.

The late modern working-class town – transition period and preservation practice
In its conclusion, this study points out that political and public discourse
in Norrköping constitutes a bearer and “preserver” of a patriarchal tradition which contributes to preserving the negative image of the workingclass town of Norrköping. In this study, the town’s social and labour
market policies have, along with its educational system, in fact stood out
as institutionalised preservative discourses. The evaluations given by the
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Summary

gymnasium school, which are predicated on an educational hierarchy,
serve as the basis for the preservation of a patriarchal attitude toward the
working class. The treatment of the young people within the municipal
sector involves a negative evaluation, which appears to be counterproductive in that the public sector in fact needs new workers in the caregiving fields. However, the Youth Resource Centre constitutes the clearest example of an institutionalised practice which, through its activities,
preserves a patriarchal attitude toward the working class and the occupation of labourer.
Norrköping’s worker culture consists not only of its inhabitants’
standards, values and beliefs, but also of the town’s patriarchal history,
which was forged by municipal politicians and is promoted in various
contexts. The worker culture, which is currently being presented as problematic and associated with undesirable attitudes, was created by current politicians via prevailing political “rationality”. This is also seen at a
more general level in municipal politics, and is manifested in documents
such as Målbild 2010 [Goal Image 2010], and in the Välfärd i Norrköping
[Welfare in Norrköping] project and associated report. Both of these municipal documents are characterised by a concern for individual welfare,
but they also bear the stamp of a continued patriarchal attitude toward
individuals, and thus of a desire to “put their lives in order”.
This thesis elucidates the ways in which this culture has been manifested at the individual level (e.g. by the young people and their networks), as well as at both the institutional and the political levels. It has
been manifested at the institutional and political levels as a patriarchal
legacy, and often takes the form of politically based rhetoric. Much of
what occurs in the realms of labour market policy, social policy and, to
some extent, economic policy, may be attributed to the worker culture legacy and, in my view, to an even greater degree to the patriarchal legacy.
The late modern working-class town is in the midst of a period of
transition, but it also represents a preservation practice in which the
standards, values and beliefs of the working-class town, the worker culture and the working class are still present among individuals and
groups, and as a patriarchal tradition in the public sphere.
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