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Abstract 
This essay focuses on young people’s social background when they apply for their first job. I 
have interviewed four young people from a small town in Sweden, to see how social 
background and identity affects their vital conditions in general. I’m interested understanding 
the relationship between structure and agency. I have used Anthony Giddens and Pierre 
Bourdieus theory’s about the link between structure and agency and have tried to see the 
similarities and the differences between the sociologist’s theories.  
 
Working class people have been affected in negatives terms by both the quality and quantity 
of jobs currently available that does not demand a degree from University. Work 
opportunities for working class people have shifted away from reasonably paid skilled or 
semi-skilled industrial work to much lower paid service and out-of-reach white-collar work. 
Young people are the ones who suffer the most from the new conditions in the labour market 
and the traditional transitions from school to work have started to collapse. It is the working 
class kids that have the most problems finding work. In the Swedish small town where I did 
my interviews the industrial and electronic companies have moved their production facilities 
and the small town suffers from mass unemployment.  
 
There is a great difference between what young people wants to work with and what 
opportunities they have on the job market. Young people without higher education have also a 
longer time to get a job, and to get their own accommodation, compared to their parent’s 
generation. The change in conditions for youth people have affected working class kids more 
negatively than kids from middle class backgrounds. On the other hand have the 
individualization changed the social class structure. It is difficult for all young people today to 
get their first job, no matter what social background they have. It is increasingly up to the 
individual to market herself on the job market and to be interesting for employers.  
 
Individualization forces young people today to construct their own identity, rather that to get 
an identity through traditional working class practises. Many young people find their identity 
through media, Internet and friends. Giddens claims that the individual has to construct her 
own identity buy being reflexive about her own life choices in the modernized society. 
Giddens argues that structure is created in interaction between humans and that young people 
have the ability to change their own vital conditions. Bourdieu criticises Giddens for making 
structure and social class differences into an individual problem, for the individual herself to 
handle. According to Bourdieu the individual have the agency to construct her own identity, 
but her past is always present when doing so.  
 
 
Keywords: identity, social background, agency, structure, social reproduction, individualism, 
social class, opportunities and vital conditions.



 

Sammanfattning 
Uppsatsen tar upp den sociala bakgrundens betydelse när unga söker sig ut på 
arbetsmarknaden. Jag har intervjuat fyra arbetssökande ungdomar på en mindre ort i Sverige 
för att se hur bakgrund och identitet påverkar ungas livsvillkor. Jag ville även se vad dessa 
ungdomar har för önskan att arbeta med och jämföra det med vad unga har för möjligheter på 
arbetsmarknaden. Jag är intresserad av att undersöka relationen mellan individens eget 
handlingsutrymme och strukturer som påverkar individen. Jag har försökt ställa Anthony 
Giddens teori om struktur mot Pierre Bourdieus tankar kring struktur.  
 
Arbetsmarknaden har blivit svår för unga att ta sig in på. De som har de svårast är unga som 
saknar vidareutbildning efter gymnasiet. Tidigare kunde unga gå från grundskolan till ett 
arbete, exempelvis inom industrin. Arbeten som inte kräver någon kvalificerad kompetens har 
blivit allt färre i Sverige. Idag är det svårt att få arbete efter gymnasiet och många unga 
studerar vidare för att skjuta upp risktagandet att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vissa 
sociologer menar att de förändrade villkoren på arbetsmarknaden har drabbat ungdomar från 
arbetarklassförhållanden hårdast. Ett exempel är att de förändrade villkoren har skapat en 
förlängd ungdomstid, där unga från arbetarklassen har mindre möjlighet att få ekonomiskt 
stöttning hemifrån, än unga från medelklassfamiljer. Andra sociologer menar att de nya 
villkoren på arbetsmarknaden inte kan förstås i klasskategorier. Risken att hamna utanför 
arbetsmarknaden kan drabba alla individer, oavsett klasstillhörighet. Det har blivit upp till 
individen att göra sig konkurrenskraftig och marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden. 
Samtidigt har ungas bakgrunds förhållanden fortfarande betydelse när det gäller att studera 
vidare men även vilka möjligheter de har att komma in på arbetsmarknaden. 
 
I det moderna samhället formar många unga sin identitet utifrån media och fritidsintressen, 
snarare än från bygdens eller familjens traditioner. Giddens menar att individen i 
individualiseringsprocessen medvetet måste omforma sin identitet genom att göra 
självständiga val inför framtiden. Giddens menar att struktur skapas mellan individer och kan 
därför förändras av individer. Bourdieu kritiserar Giddens för att göra strukturella problem till 
individuella problem. En människa har alltid med sig sin bakgrund. Även om människan har 
makt att skapa sin egen identitet är ingen utan rötter. Rötter som antingen är begränsande eller 
möjlighetsskapande för individen. 
 
 
Nyckelord: identitet, bakgrund, handlingsutrymme, struktur, social reproduktion, 
individualism, klass, möjligheter och livsvillkor.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den globala ekonomin med ökad konkurrens har förändrat ungas villkor och förutsättningar 
på arbetsmarknaden. Den nya arbetsmarknaden kräver större andel unga med utbildning. 
Trots att det finns tillgång till utbildning för fler så kvarstår sociala skillnader mellan 
ungdomsgrupper och ungas bakgrundförhållanden har fortfarande betydelse när de ska söka 
sig ut på arbetsmarknaden (Furlong & Cartmel 2007 s. 51). I media debatteras utbildning 
ständigt. Bilden som ges är ofta negativ, att många akademiker förblir arbetslösa efter 
examen, och de unga som helt saknar utbildning stämplas som förlorare. Statistik från 
Ungdomsstyrelsen visar att de är just dessa ungdomar som har svårast att etablera sig i 
arbetslivet. Regeringen påbörjade i slutet av 2007 en ”Jobbgaranti” för unga mellan 16 och 25 
år som har varit arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst 3 månader. ”Jobbgarantin” 
ersätter de tidigare kommunala ungdomsprogrammen. Syftet med ”Jobbgarantin” är att 
erbjuda unga särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att få ett 
arbete eller påbörja eller återgå till utbildning (AMS 2008-04-10).  

 
Däremot har utbildning med en avslutad examen inte blivit en garanti för att ta sig in på 
dagens arbetsmarkand. I och med utbildningsinflationen har en examen bara kommit att 
minska graden av chanslöshet, men utan en utbildning är man idag totalt utestängd från 
arbetsmarknaden (Beck 2005 s. 148). Arbeten som inte kräver någon yrkeskvalificerad 
utbildning är ytterst få och unga etablerar sig allt senare på arbetsmarknaden. Unga människor 
idag har inte mycket annat val än att studera vidare. Detta kan gynna den yngre generationen. 
Prognoser för 2010 från SCB visar att det är den högskoleutbildade arbetskraften som 
kommer att efterfrågas. De ungdomar som inte skaffar sig en högre utbildning missgynnas 
och hamnar efter både ekonomisk och socialt jämfört med vad ungdomar utan utbildning i 
tidigare generationer gjorde (Ungdomsstyrelsen 2000 s. 11ff).  
 
Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft har minskat i Sverige under de senaste decennierna och 
lågutbildade har fått sämre möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Produktionen av 
varor har koncentrerats till tredje världen och västvärlden har specialiserat sig på tekniskt 
utveckling med högutbildad arbetskraft. Den minskade efterfrågan på okvalificerad 
arbetskraft leder till att klyftorna och polariseringen i samhället ökar ytterligare mellan olika 
sociala grupper. Idag ökar skillnader mellan ungdomsgrupper och unga utan utbildning löper 
större risk att hamna i ett socialt utanförskap. För att komma in på dagens arbetsmarknad och 
därmed vara en del av samhället i stort krävs idag utbildning (ibid. s. 11ff). Ungdomar har 
olika möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. De ungdomar som har en svag förankring 
på arbetsmarknaden är de som har föräldrar med låg utbildningsnivå och har ofta 
invandrarbakgrund. Studier av ungdomars egen bild av sin framtid visar att ungas 
föreställningar om vad de skulle studera och arbete med visade sig stämma överens med hur 
det sedan blev. Den sociala statusen på ungdomars framtida yrkesplaner låg även nära deras 
egna sociala bakgrund (Trondman m.fl. 1993 s. 9ff). 
 
Industrisamhället utmärktes av en traditionell vuxendestination där kort eller längre utbildning 
ledde till jobb och inkomst som gjorde det möjligt för unga att flytta till egen bostad och fatta 
sina egna beslut i vardagen. Globaliseringen har skapat förändrade samhällsstrukturer som 
medför förändringar i livsvillkor för ungdomar i övergången från ”ung till vuxen”.  Det har 
skapats en förlängd ungdomstid för alla ungdomar, oavsett bakgrund eller val av yrke och 
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utbildning, men arbetarklassungdomar har drabbats hårdast av de nya villkoren (Trondman 
2000 s. 35). Den tyske sociologen Ulrich Beck menar att vi är på väg in i en ny modernitet 
med ökad individualisering som följd. De nya villkoren på arbetsmarknaden kan inte förstås i 
klasskategorier, utan risken att hamna utanför arbetsmarknaden kan drabba alla individer, 
oavsett klasstillhörighet. Den enskilde individen blir själv en reproduktionsenhet av sin 
sociala värld (Beck 2005 s. 123).  
 
Det som har intresserat mig när jag har läst Sociologi är hur människors identitet formas och 
hur samhälle och individ påverkar varandra. Unga människor identitet skapas i ett samspel 
med andra och de formas av den omgivningen de befinner sig i, vilket kan ge dem olika 
möjligheter och begränsningar. Det som också intresserar mig är om vi dagens 
individualiserade samhälle fortfarande kan prata om klass? Det senmoderna samhället har 
format en ny arbetsmarknad, med större risk för alla oavsett bakgrund. Själv har jag funderat 
på om vi födda på 1980-talet är den första genrationen som kommer att få det sämre 
ekonomiskt än våra föräldrar. När våra föräldrar var unga fanns jobb åt ”alla” och därmed en 
mycket stark framtidstro. En utbildning var inte nödvändigt för att få arbete, men med en 
högre utbildning var man automatiskt garanterad en anställning. En utbildning idag garanterar 
inget längre och industrijobben med trygg anställning börjar försvinna från Sverige. Jobben 
som inte kräver någon utbildning finns idag i bemanningsföretag med visstidsanställningar. 
Utan en avslutad gymnasieexamen är det mycket svårt att få någon form av anställning 
eftersom arbeten som inte kräver någon yrkesutbildning ständigt blir färre. De ökade kraven 
på dagens ungdomar att utbilda sig och konkurrensen om jobben leder till en förlängd 
ungdomstid med en längre väg in i ”vuxenlivet” men exempelvis egen bostad. Jag 
genomförde intervjuer på en mindre ort, som tidigare varit en industriort, men som nu har 
tappat många arbetstillfällen och arbetslösheten är relativt hög.   

 

1.2 Problemområde 

Arbetsmarknaden har förändrats för ungdomar där det krävs alltfler unga med utbildning. 
Unga går inte längre i sina föräldrars fotspår, som kunde börja arbeta efter grundskolan om de 
ville. De är idag upp till individen att skapa sig en identitet genom att göra självständiga val 
av utbildning och yrke. Klassidentiteter har lösts upp, men struktur och bakgrunds 
förhållanden har fortfarande betydelse när unga söker sig ut på arbetsmarknaden. Utifrån det 
har unga olika möjligheter på arbetsmarknaden och därmed olika livsvillkor. Jag vill 
undersöka om bakgrundförhållanden har betydelse för ungas inträde på dagens 
arbetsmarknad. Unga måste själva skapa sin egen identitet och framtid och kan inte göra som 
sina föräldrar och börja arbeta direkt efter grund- eller gymnasieskolan. 
 
Nedan ges en kort definition av identitet och livsvillkor. Med identitet avses den person man 
upplever sig att vara, både i sig själv och i möte med andra. Identitet innefattas även av en 
människas normer och värderingar. Livsvillkor är allt ifrån individens sociala situation till 
rent praktiska förutsättningar i det vardagliga livet. Livsvillkor rymmer alltså mycket mer än 
bara ekonomi och status, utan även hälsa, utbildningsgrad, etnicitet, kön, fritid, ålder och 
yrke. Dessa faktorer finns i individens liv och kan både begränsa och frigöra individen. 
Livsvillkor är alltså de ramar individen har i sin vardag (Mathsson m.fl. 2003 s. 4f).  
 
Traditionell ungdomsforskning har en tendens att se problemen och inte fokusera på det som 
är positivt. Jag utgår själv från att se ett problem med att ungdomar som saknar utbildning kan 
riskera att hamna utanför arbetsmarknaden och att ojämlikhet råder, då bakgrundförhållanden 
fortfarande har betydelse när unga söker arbete.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera ungdomars bakgrund i förhållande till deras 
möjligheter på arbetsmarknaden. Jag vill se hur ungdomars sociala och kulturella bakgrund 
påverkar deras identitetsskapande och handlingsutrymme. Jag ska undersöka om det 
fortfarande är svårt för ungdomar från vissa sociala och kulturell bakgrunder att ta sig in på 
arbetsmarknaden, trots att vi lever i ett individualiserat samhälle, där det mycket är upp till 
individen själv att skapa sina möjligheter. Jag vill även se hur ungdomars möjligheter på 
arbetsmarknaden påverkar deras livsvillkor, där möjligheten på arbetsmarknaden påverkar 
utsikten att kunna flytta hemifrån och skapa sig ett eget liv. Jag försöker iaktta såväl sociala 
strukturer som individens eget handlingsutrymme.  

 
1.4 Avgränsning  

Det skulle vara intressant att i dagens debatt om utbildning titta på problematiken att 
utbildning inte alltid lönar sig lönemässigt, eller att studenter efter avslutad akademisk 
examen inte tar sig in på arbetsmarknaden. Min ambition är istället att titta på problematiken 
med ungdomar som tidigare sökte sig ut i arbetslivet efter grundskolan, numera gymnasiet, 
idag kan hamna utanför arbetsmarknaden. Jag vill titta på ungdomars väg in i arbetslivet där 
det finns allt färre arbeten som inte kräver någon kvalificerad yrkesutbildning. Jag har 
intervjuat arbetssökande ungdomar som för tillfället inte har valt att vidareutbilda sig efter 
gymnasiet utan istället söker sig ut på arbetsmarknaden och de omfattas av Regeringens nya 
”Jobbgaranti” för unga. Jag vill se om ungas bakgrund påverkar deras möjligheter på 
arbetsmarknaden, men även få en inblick i vad vuxenlivet kräver av dessa ungdomar. Jag 
försöker betrakta relationer och indikationer av orsak och verkan, men jag har försökt hålla ett 
avstånd och en komplexitet mellan vad som kan vara orsak och verkan.  

 

1.5 Frågeställningar 

– Hur ser ungdomars viljestruktur ut kontra deras möjligheter och förutsättningar på 
arbetsmarknaden?  

– Är individen i det senmoderna samhället fortfarande till viss del determinerad av sin 
bakgrund när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden, och i så fall varför? 

Frågeställningar är relevanta bland annat för att se om det i dagens senmoderna samhälle 
fortfarande finns en koppling mellan bakgrund och framgång på arbetsmarknaden. De är även 
användbara för att se hur stort handlingsutrymme individen, när det gäller att forma sitt 
framtida vuxenliv, och samtidigt se om individens möjligheter är bestämd av strukturer. 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen innehåller följande delar. Nedan följer en metoddel där jag beskriver hur jag har 
gått tillväga under forskningens gång och hur jag har använt mig av metoden Adaptive 
Theory. Efter det följer tidigare forskning. Kapitel 2 innefattas av en teoretisk ram där jag 
redogör för de sociologiska begrepp som jag senare använder mig av för att analysera det 
insamlade intervjumaterialet. Därpå redovisas de intervjuer jag genomförde med 
arbetssökande ungdomar och för ett resonemang tillsammans med teorier från den teorietiska 
ramen. Till sist följer en slutdiskussion där jag för en diskussion kring vilken kunskap studien 
ger, men även hur man kan tänka kring vidare forskning.  
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1.7 Metod 

1.7.1 Adaptive Theory 

I min uppsats använder jag mig av metoden Adaptive Theory. Metoden ligger mellan den 
hypotetisk-deduktiva metoden som testar teorier och den induktiva metoden som utgår ifrån 
empiri. Adaptive Theory är en relativt öppen metod där det sker en växelverkan mellan teorier 
och empiri och använder sig på det sättet både en deduktiv och en induktiv ansats. All 
forskning bör enligt denna metod vara en kompromiss mellan de båda ansatserna. Båda 
metoderna är lika viktigt i forskning och bör vara öppna för varandras influenser (Layder 
2005 s. 133ff). 
 
Adaptive Theory fokuserar på relationer mellan mänskliga sociala handlingar och sociala 
strukturer och system. System och strukturer måste förklaras på ett objektivt sätt och erkänna 
att de har en egen struktur utanför subjektet. Med det menas att kunskap kan stå utanför 
erfarenheter. Men Adaptive Theory innehåller även den epistemologiska synen att användbar 
kunskap kan vara baserad på erfarenhet. Det är inte bara strukturella hypoteser eller 
intersubjektiva meningar som ska få oss att förstå världen, utan de båda kan länkas samman 
och förklara den komplexa sociala verkligheten tillsammans. Handlingar och strukturer är 
alltid sammanlänkade och kan inte förstås utan varandra. Länkar mellan social handling och 
struktur kan innebära metodologiska problem, men Adaptive Theory undersöker relationen 
mellan dem och vill inte skilja dem åt. I min uppsats försöker jag lägga fokus både på socialt 
handlande och sociala strukturer och det är när båda fokusen finns med som Adaptive Theory 
fungerar som bäst. I min uppsats vill jag undersöka relationen mellan struktur och individ och 
få svar på mina frågeställningar om individen är bestämd av sin bakgrund eller om 
ojämlikheten är individualiserad när det gäller att söka sig ut på arbetsmarknaden och i 
vuxenlivet. Jag vill även ha svar på hur unga upplever sina egna faktiska möjligheter på 
arbetsmarknaden i förhållanden till vad de själva vill arbeta med. Med Adaptive Theory kan 
man studera vad specifika handlingsmönster har för betydelse för den sociala miljön och om i 
sin tur den sociala miljön reproducerar relationer av makt som i sin tur skapar sociala 
beteenden (ibid. s. 144ff).  
 
Jag kombinerar teori med empiriska studier och har genom kvalitativa intervjuer skapat en 
intensiv forskningsdesign som studerar några få ungdomars attityder och värderingar. 
Intervjuerna är mitt instrument för att se hur det ser ut i empirin. Syftet med mina intervjuer är 
att försöka förstå hur ungdomar själva upplever sin vardag och sin livssituation. Jag vill 
försöka se det komplexa i dessa ungdomars situation, och genom att komma ut och samtala 
med dem få en djupare förståelse av deras bakgrund, livssituation och hur ser de på sina 
möjligheter i vuxenlivet. Kvalitativa intervjuer är en bra metod för att studera ungdomars 
självuppfattning, upplevelser och klargöra för deras egen syn på sitt liv (Kvale 2007 s. 97ff).  
 
Intervjuerna genomförde jag på en mindre ort, som tidigare varit en industriort, med där 
produktionen på flertalet företag har flyttats. Min egen förförståelse utgick ifrån att det var 
svårt för unga människor som inte valde att studera vidare att stanna kvar och få arbete på 
orten. De som främst drabbas av produktionsförflyttningar är arbetarklassen och deras barn 
som hemifrån inte har traditionen att studera vidare eller flytta för att söka utbildning eller 
arbete. Utifrån det skapade jag ett tillfälligt problemområde för att sedan söka litteratur i 
vilken jag försökte urskilja några etablerade teoretiska begrepp som kunde använda mig av. 
Den teoretiska förförståelsen som jag fann i litteraturen bestod av två sätt att se på problemet. 
Det ena var att klass inte längre existerar i dagens samhälle och att det är upp till individen 
själv att hitta sin egen väg i val av utbildning och yrke. Ojämlikhet har blivit individuell och 
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att alla individer, oavsett klassbakgrund, därmed kan ha svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det andra perspektivet är att klasskillnader fortfarande existerar och att 
unga utifrån sin bakgrund har olika möjligheter med ekonomiskt stöd, men även kontakter 
hemifrån, som påverkar deras utsikter att studera vidare eller få ett arbete. Ojämlikhet kan 
fortfarande förstås och förklaras av klasskillnader. Min förförståelse kan hjälpa mig, men 
även göra att jag blir mindre öppen för att se nya saker. Jag försökte vara kritisk mot min 
förförståelse, men även de teorierna som jag har använt mig av. 
 
Utifrån min egna och den teoretiska förförståelsen utformade jag forskningsfrågor för att 
utifrån dem formulera intervjufrågor. Det är viktigt att utforma intervjufrågor som inte 
innehåller ett akademiskt språk för att möta intervjupersonerna på deras nivå. Innan jag 
utförde intervjuerna hade jag bearbetat en provisorisk teori- och begreppsram för jag ville 
komma åt Adaptive Theorys blandning av en deduktiv och induktiv ansats. I Adaptive Theory 
utgår man ifrån teori, men teorin ska aldrig ses som kompletta, färdiga teorier. Genom att 
upptäcka ny information i de empiriska studier utmanar man som forskaren det första 
antagandet och kan fylla ut detaljer i existerande teorier eller hitta en ny väg i forskningen. De 
var en balansgång mellan att använda mig av teorier för att analysera min empiri, men även 
att kunna utgå ifrån empirin för att hitta nya teorier. Det var anledningen till att jag valde att 
göra intervjuerna relativ tidigt i forskningsprocessen för att få en växelverkan mellan teori och 
empiri (Layder 2005 s. 144ff).  
 
Efter intervjuerna skrev jag klart den teoretiska ramen, men arbetande samtidigt, ibland 
omedvetet, med resultatet och analysen av mitt intervjumaterial. Under arbetets gång hittade 
jag nya teorier, medan jag slopande andra vartefter de inte passade empirin. Genom 
forskningsprocessen ska man hela tiden vara reflexiv så att nya teorietiska idéer kan växa 
fram när empiriska data samlas in och analyseras. Adaptive Theory har på så sätt en kreativ 
natur (ibid. s. 150ff).  
 
 

1.7.2 Urval 

Jag har intervjuat fyra arbetssökande ungdomar som är födda på slutet av 1980-talet. 
Intervjuerna genomfördes på en mindre ort som drabbats av företags- och 
industrinedläggningar med förflyttning av produktion. Jag har valt att kalla orten för ”k-ort”. 
Ungdomarna har varit arbetssökande i minst tre månader och innefattas av 
Arbetsförmedlingens ”Jobbgaranti”, vilken ska leda till att ungdomarna får jobb eller går 
vidare till högre studier. Jag fick tillgång till en grupp som bestod av nio ungdomar. Fyra av 
dem var villiga att ställa upp på en intervju. Från början var det ett typfallsurval där jag sökte 
mig till en grupp som jag ansåg passade in på mitt problemområde. Av den gruppen blev det 
senare ett bekvämlighetsurval (Merriam 2005 s. 63). Fyra ungdomar är ett för litet antal att 
intervjua för att göra generaliseringar eller kunna testa hypoteser på intervjumaterialet och 
mitt urval saknar helt generaliserbarhet. Syftet med mina intervjuer är studera det enskilda, 
unika händelser i dessa ungdomars liv, så kallad ideografisk vetenskap. Min uppsats 
innehåller även den nomotetiska vetenskapen med generella teorier och lagbundenheter, men 
det var inte syftet med intervjuerna (Danermark 2003 s. 16). I en kvalitativ metod där jag har 
intervjuat ett fåtal är inte generaliserbarheten lika stark, men jag skaffar mig en djupare 
kännedom och förstå de arbetssökandes villkor bättre (ibid. s. 164f). Samtidigt hade jag 
knappt med tid och resurser och jag ville inte få för stort antal intervjuer så att jag inte hade 
möjlighet att göra ingående tolkningar av intervjumaterialet. Med färre intervjuer fick jag mer 
tid för förberedelse och analys (Kvale 2007 s. 98). 
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1.7.3 Intervjumetod 

När jag hade bestämt vilket urval som var mest lämpat för mitt problemområde tog jag 
kontakt med en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, för att bestämma tid då jag kunde 
presentera mig och min forskning för gruppen. Gemensamt med min kontakt på 
Arbetsförmedlingen bestämde vi att jag skulle utföra intervjuerna på Arbetsförmedlingen, där 
jag fick tillgång till ett besöksrum. Informanterna fick själva bestämma tid för intervjun under 
två dagar i april. I de kvalitativa intervjuerna valde jag en öppnare och mindre strukturerad 
intervjuform. Jag hade på förhand utformat en intervjuguide (se bilaga) med 
semistrukturerade intervjufrågor där jag ville ställa liknande frågor till alla informanterna, 
men hur jag ställde frågorna och i vilken följd varierade. Jag ville ha en öppen intervjuform 
där intervjusituationen fick utvecklas efter informantens svar och vad intervjupersonen tyckte 
var viktigt, till exempel när det gäller att söka sitt första jobb (Merriam 2006 s. 87f). Efter 
intervjuerna transkriberade jag ner det som sades och utskriften blev mitt redskap för att tolka 
intervjuerna. Jag har inte transkriberat allt material från intervjutillfällena, utan fokuserar på 
det som har med mitt syfte och mina frågeställningar att göra. Men jag tog även med 
ytterligare information för att få en så bra bild av varje enskild intervjuperson som möjligt. 
Jag har översätt intervjuerna från tal- till skriftspråk, men jag gör ingen språklig analys av vad 
intervjupersonerna säger och har därmed inte skrivit ut pauser, repetitioner eller tonlägen. Det 
är viktigt att påpeka att intervjuutskriftens validitet kan ifrågasättas när jag har använt mina 
egna regler och själv valt ut det som ska transkriberas från intervjuerna. Men utskriften är 
ingen kopia av de verkliga intervjuerna utan en tolkad konstruktion (Kvale 2007 s. 151ff).  
 
Intervjun som metod har både för- och nackdelar. Intervjuns starka sidor är att de kanske är 
det enda sättet för en forskare att ta reda på hur någon faktiskt känner eller tänker. Nackdelen 
med intervjuer var att jag upplevde det som en mycket svår metod där det är avgörande att 
ställa bra frågor som inte är alltför ledande och samtidigt försöka vara en god lyssnare 
(Merriam 2006 s. 94f). Jag bandade intervjuerna, vilket intervjupersonerna gav sitt 
godkännande, för att jag skulle kunna lyssna i bästa möjliga mån. När jag lyssnade på banden 
efter de två första intervjuerna insåg jag att det skulle ha varit bra att utföra några slags 
pilotintervjuer. Det gick bättre längre fram, framförallt i den sista intervjun, när jag var mer 
avslappnad och kunde låta det vara tyst för att låta intervjupersonen tänka och inte för hastigt 
gå vidare med följdfrågor.  
 

1.7.4 Etiska överväganden 

Innan de enskilda intervjuerna inleddes informerade jag intervjupersonerna kort om varför jag 
gjorde studien och att min uppsats kommer att bli offentlig handling. Jag informerade även 
intervjupersonerna om att det är frivilligt att delta i en intervju, att de inte behöver svara på 
frågor som de inte vill, och att de har rätt att avbryta intervjun om de skulle vilja. 
Intervjupersonerna blev även garanterade konfidentialitet, det vill säga att privat information 
som skulle kunna identifiera intervjupersonerna inte får spridas. Jag har även använt fingerade 
namn för att ingen ska kunna identifiera ungdomarna som ställde upp på intervju. Jag gav ut 
min mailadress ifall intervjupersonerna ville ta del av forskningsresultatet, ville läsa sin egen 
transkriberade intervjuutskrift, eller om de skulle känna att de inte längre vill delta i studien. 
Det som man som forskare också behöver fundera över är om det finns för- respektive 
nackdelar för intervjupersonerna att delta i studien. En undersökning bör ha ett vetenskapligt 
värde och informanterna bör påverkas så lite som möjligt under intervjuerna (ibid. s. 104ff). 
Ungdomarna inom ”Jobbgarantigruppen” anmälde sig frivilligt. Men de hade blivit 
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informerade av sina handledare att jag skulle komma och de kan ha blivit påverkade av sina 
handledare att delta i undersökningen. Ungdomarna kan även ha blivit påverkade av att jag 
kom dit, den så kallade forskareffekten. Intervjupersonerna var väldigt öppna. De hade inte 
mycket att göra på dagarna och flera av dem nämnde att de behövde prata av sig, vilket kan ha 
påverkat deras svar och därmed forskningen. Under intervjuerna försökte jag undvika att 
intervjun skulle bli ett terapeutiskt samtal och att jag var noga med att inte ge råd till 
intervjupersonerna (ibid. s. 143ff). 

 

1.7.5 Analysmetod  

Efter att jag hade transkriberat intervjuerna och arbetat med nya teorier till den teoretiska 
ramen valde jag att jobba utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och göra meningstolkningar av 
intervjuerna. Jag valde analysmetoden för att försöka se det komplexa och finna en djupare 
mening i intervjutexten. Meningstolkning är djupare tolkning av mening som hämtar 
inspiration från Hermeneutiken. Hermeneutiken studerar tolkning av texter för att exponera 
den avsedda och uttrycka meningen och försöka finna en giltig och gemensam förståelse av 
en texts mening. Men analysarbetet med intervjuerna började redan under intervjuerna då jag 
tolkade informanternas svar. Först tolkas den dialog som skapar intervjutexterna och sedan 
klarläggs den process där intervjutexterna tolkas, vilket blir som ett samtal med 
intervjumaterialet. Att tolka meningen i intervjutext är enligt den hermeneutiska cirkeln en 
ständig växling mellan delar och helhet. De enskilda delarnas mening påverkar helheten, 
medan helhet i sin tur kan förändra meningen hos de enskilda delarna. Att göra en 
hermeneutisk tolkning med den hermeneutiska cirkel är en oändlig process, men som upphör 
naturligt när man har kommit fram till en rimlig mening som inte innehåller motsägelser. 
Genom tolkning försökte jag förstå innebörden av materialet och nå en förståelse för dessa 
ungdomars livssituation. Jag bröt ner texten i teman för att sedan skapa en helhetsbild av 
materialet. Meningstolkning är en metod för att hitta det som sägs mellan raderna och kunna 
tolka det informanterna inte säger, det indirekt sagda, för att tolka relationer och strukturer 
som inte omedelbart framgår i texten. I meningstolkning är texten i centrum och man tolkar 
texten utifrån sin egen referensram, meningstolkning utgår från forskarens perspektiv på det 
som undersöks och tolkar utifrån det (ibid. s. 49ff). Min tolkning av intervjumaterialet är min 
personliga och är troligtvis inte enhetlig med andras tolkning av materialet. Alla tolkningar 
kan vara giltiga ur en eller annan synvinkel och hermeneutiken tillåter en mängd olika 
tolkningar (ibid. s. 182f). Jag som forskare utövar här makt att ta sig rätten att tillskriva 
intervjupersonernas yttranden en mening. Det finns en risk att forskaren beslagtar meningen 
från intervjupersonen för att tolka yttrandena så att den passar forskningens syfte. Det som 
forskaren tolkar som en underförstådd mening eller något som sägs mellan raderna kan vara 
ett utryck för forskarens teoretiska kunskaper. Därför är det i resultatet viktigt att visa vad 
subjektet säger, exempelvis med citat (ibid. s. 190ff). Något som kan vara en brist i 
undersökningen är att helheten kan ha gått lite förlorad eftersom jag inte transkriberade allt 
intervjumaterial.   

 

1.7.6 Validitet och giltighetsanspråk 

Det största problemet med kvalitativ forskning är validiteten, om studien undersöker det den 
avser att undersöka, vilket har avgörande betydelse för forskningens tillförlitlighet. 
Reliabilitet hänför till forskningsresultatet struktur och vilka frågor som ställdes under 
intervjuerna. Reliabiliteten är inte lika avgörande i en studie som har använt sig av 
semistrukturerade intervjuer, där frågorna inte ställdes på exakt samma sätt under 
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intervjuerna, vilket leder till att intervjupersonerna med stor sannolikhet tolkade mina frågor 
olika. I Adaptive Theory bör reliabiliteten och validiteten kontrolleras kontinuerligt igenom 
alla forskningens stadier (Layder 2005 s. 172). Ledande frågor kan öka reliabiliteten och kan 
vara bra för validiteten, men kan motverka meningen med en kreativ och öppen metod. Jag 
försökte med hjälp av intervjuguiden ställa frågor som passade undersökningens syfte. För att 
studiens validitet ska bli god får studiens syfte och innehåll komma före metoden. Validiteten 
är inte bara beroende av forskningsmetoden utan forskarens moral är även viktigt för en god 
validitet. Eftersom den kvalitativa metoden med intervjuer är en kreativ och öppen metod 
finns risken att jag som forskare har varit med och påverkat forskningsresultaten då forskaren 
är en del av verkligheten. Kunskap jag har fått fram har utvecklas genom dialog, där jag som 
forskare är med och skapar kunskapen vid intervjutillfället (Kvale 2007 s. 218ff). Kan man då 
säga att kunskapen är tillförlitig? Jag har genom forskningsprocessen försökt kontrollera min 
egen forskning och ha en ifrågasättande inställning till mina teorier, tolkningar och resultat 
(ibid.). Det kan ha varit en begränsning att mitt intervjuantal var så litet, men samtidigt var 
inte syftet med studien att generalisera till en större population, utan att försöka nå en djupare 
kunskap om hur de ungdomar jag intervjuade upplevde just sin situation som arbetssökande. 

 

1.8 Tidigare forskning 

1.8.1 Ungdomar i gråzonen 

Mats Trondman myntade begreppet Ungdomar i tidens gråzon under 1990-talets ekonomiska 
kris. Globaliseringen förändrade ekonomin under årtiondet och därmed förändrades 
ungdomars villkor och möjligheter på arbetsmarknaden. Gapet mellan ungdom och 
vuxenvärlden vidgades. Stora grupper av ungdomar, i synnerlighet ungdomar med 
arbetsklassbakgrund, hamnade i en gråzon med arbetslöshet och svårighet att ta steget till ett 
självständigt vuxenliv med inkomst och arbete. Trondman riktar in sig på 
arbetarklassungdomars situation i och med den nya arbetsmarknaden och vill studera 
människan som objekt eller subjekt. Begreppet arbetarklassungdomar menar Trondman är en 
stor grupp människor som delar grundläggande livsvillkor med inte nödvändigtvis delar 
samma levnadssätt och kultur i sin vardag. Exempelvis kan arbetarklassen i bruksorten skilja 
sig mellan arbetarklassen i en invandrartätkommun i Stockholms län. Ungdomar i tidens 
gråzon avser olika arbetarklassungdomar i olika sociala miljöer och sammanhang (Trondman 
2000 s. 118f). Trondman är kritisk till hur individualiseringsbegreppet används och menar att 
det fortfarande finns klasser och sociala grupper i samhället. Vad är då klass? Klassbegreppet 
beskriver hur samhället struktur fungerar och utvecklas. Det finns sociala relationer av olika 
slag i ett samhälle. Utifrån Marx syn är klass ett användbart begrepp för att förstå och 
analysera vilka relationer som är mest betydelsefulla mellan människor och sociala grupper. 
Klassbegreppet kategoriserar människor för att förstå världen, trots att det finns skillnader 
inom klasser och att grupper man skiljer åt ofta ”sitter i samma båt”. Sociologer hänvisar ofta 
till klassbegreppet och det är svårt att undvika begreppet vare sig man ansluter sig till Marx 
teori om klass eller inte. Marx klassbegrepp har tolkats på åtskilliga sätt men man definiera 
ofta klass utifrån fördelningsförhållanden, vare sig det är fördelning av ekonomiska, politiska 
eller ideologiska förmåner. Produktionsförhållandena ger upphov till två klasser, vars karaktär 
i sin tur bestämmer samhällsstrukturen. Den arbetande klassen står för produktionen där 
produktionsmedlen ägs av kapitalisterna. Uppdelning i klasser skapar skillnader i livsvillkor 
och var människor befinner sig i produktionsförhållandena motsvarar vad människor har för 
ekonomiska och politiska förutsättningar. Summan av produktionsförhållanden skapar 
samhällets ekonomiska struktur (Therborn 1971 s. 297ff).  
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Genom min uppsats och i analysen av intervjuerna kommer jag att använda mig av 
klassbegreppet, då det går att förstå ungdomars olika livsvillkor och olika möjligheter på 
arbetsmarknaden utifrån klasskillnader. Trondman anser att klassbegreppet fortfarande är 
viktigt då unga fortfarande är bestämda av sin klasstillhörighet. Med den minskade tillgången 
till okvalificerade arbetstillfällen satsade staten under 1990-talet stora resurser på att bygga ut 
högskolor och universitet. Högre utbildning blev tillgänglig för allt fler och många ungdomar 
från arbetarklassförhållanden, med föräldrar som själv inte hade studerat på universitet eller 
högskola, valde nu att plugga vidare efter gymnasiet. Många människor blev mer socialt 
rörliga och kom att tillhöra en annan socialgrupp än sina föräldrar. Trots det består den sociala 
snedrekryteringen till högre utbildning då det fortfarande är det vanligare att unga från 
medelklassförhållanden studerar vidare. Gapet mellan vad ungdomar vill göra och vad de har 
för möjlighet att göra har ökat och drabbar unga med arbetarklassbakgrund hårdast. 
Förväntningarna och kraven på unga har ökat, samtidigt som möjligheterna och resurserna 
minskar, vilket leder till att det läggs ett större ansvar på ungdomarna själva. Risken att hamna 
utanför arbetsmarknaden och bli marginaliserad ökar ju större gapet blir mellan vad man vill 
göra och vad man har för möjligheter att göra (Trondman 2000 s. 123f). 
 

1.8.2 Risk för alla unga? 

Andy Furlong och Fred Cartmel (2007) utgår ifrån Becks teorier om den nya moderniteten. 
Författarna menar till skillnad från Trondman att alla ungdomar idag, oavsett bakgrund, står 
inför osäkerhet och risk när det gäller att försöka ta sig in i arbetslivet. Furlong och Cartmel 
identifierar tre vägar som unga följde från utbildning till arbete under 1960-1970-talen. Den 
första vägen var en karriär med högre utbildning och tillgång till högre positioner på 
arbetsmarknaden, en väg som flest medelklassungdomar valde. Sedan fanns det den mer 
kortvariga karriären med kortare perioder av utbildning inom en bransch eller ett företag. Den 
sista vägen bestod av ”karriärlösa” som lämnade skolan tidigt och avslutade endast utbildning 
på grundnivå för att ta anställningar som krävde lite eller ingen utbildning exempelvis inom 
industrin (Furlong & Cartmel 2007 s. 48). Utvecklingen av arbetsmarknaden och ungas 
inträde i arbetslivet blev mer komplext under 1980-1990-talen och tiden bryter starkt mot det 
tidigare traditionella industrisamhället. Bristen på arbetstillfällen för lågutbildade gjorde det 
svårare för ungdomar utan utbildning att få jobb direkt efter skolan och fler från 
arbetarklassförhållanden började studera på universitet och högskola. Inträdet på 
arbetsmarknaden gick från att ha varit något som unga ärvde från sina föräldrar till att bli ett 
individuellt val. Fler möjligheter öppnades för individen, men den nya osäkrare 
arbetsmarknaden kräver en individ som måste tänka över konsekvenserna av sina val och 
handlingar när det gäller utbildning och arbete. Det har blivit upp till individen själv att 
ständigt vara självreflexiv och se effekterna och riskerna av sina framtida val (ibid. s. 50f). I 
det traditionella industrisamhället var ungdomar mer determinerade av sin bakgrund när fler 
valde samma yrkesbana som sina föräldrar. Ändringar av arbetsmarknaden för unga kanske 
inte har ändrat grundläggande mönster av social reproduktion, men förändringen har skapat 
större fokus på individen med en större subjektiv risk och osäkerhet i framtiden. Hoppet 
mellan utbildning och arbete har, om man jämför med 1960-1970-talen, blivit en längre 
process och mer dramatiskt för individen att ta sig igenom. En av anledningarna till att 
ungdomar idag studerar allt längre tros vara att unga försöker skydda sig ifrån det höga 
risktagande det innebär att försöka ta sig in på arbetsmarknaden. En ny ojämlikhet uppstod 
med den nya arbetsmarknaden där individer är drabbade, snarare än grupper. Men Furlong 
och Cartmel ser ur en objektiv nivå att riskerna är distribuerade på ett ojämlikt sätt och visar 
mönster av ”klassisk” ojämlikhet som förmåner i olika klasspositioner (ibid.).  
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1.8.3 Individualisering och arvtagare 

Philip Lalander och Thomas Johansson skriver i Ungdomsgrupper i teori och praktik (2007) 
om förändringar i klasstrukturer i och med individualiseringsprocessen. Författarna utgår ifrån 
Thomas Ziehe begrepp kulturell friställning och avtraditionalisering, vilket innebär att unga 
idag är mer fångade i marknadens grepp, med att de samtidigt har en större frihet att utforma 
en egen identitet. Ungdomar kan i mindre utsträckning förlita sig på familjen och samhällets 
traditioner när det gäller att forma sin identitet och sitt livsmönster vilket kan skapa 
existentiell ångest. Detta gör att individen blir mer beroende av arbetsmarknaden och blir mer 
sårbar där tradition inte längre skyddar individen från marknadens svängningar (Lalander & 
Johansson 2007 s. 115). Vi lever i ett samhälle som sätter individen i centrum. Det är upp till 
den enskilde att skapa sig en individuell identitet byggd på livsstil. Ungdomar längtar efter en 
social gemenskap men är i första hand intresserade av att odla en individuell identitet. Men 
unga får ofta en social gemenskap med den grupp som valt samma livsstil. Unga idag tvingas 
i större grad än tidigare reflektera över sin identitet och sin framtid, vilket gör att identiteten är 
mer föränderlig än tidigare, påverkad av media och globalisering. Men författarna vill även 
påpeka att alla ungdomar inte är individualiserade, utan fortfarande skapar sin identitet utifrån 
bygdens eller familjens traditioner, vilket kallas arvtagare. Författarna menar att dessa unga 
arvtagares liv är mindre problematiskt eftersom de har en mer utstakad väg med en färdig 
identitet. Samtidigt kan de ungdomar som är arvtagare förlora när det gäller att etablera sig på 
arbetsmarknaden när samhället idag uppmuntrar ombytlighet och flexibilitet (ibid. s. 122f). 
Jag tar avstamp ur begreppen individualisering och arvtagare och går vidare till de teoretiska 
utgångspunkterna som jag ska använda till analysen av empirin, intervjuerna jag har 
genomfört. 
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2. Identitet och bakgrund 
 
I detta kapitel redovisar jag för de teoretiska utgångspunkter och begrepp från flertalet 
sociologer som jag kommer att använda mig av i analysen av intervjuerna. Här redovisar jag 
dem var för sig för att sedan i resultat- och analysdelen knyta ihop och jämföra teoretikernas 
tänkande med varandra. 

 

2.1 Två huvudperspektiv  

Att söka arbete och träda in i vuxenlivet omfattar dels individens egen handlingsförmåga och 
ansvar men även de sociala krafter spelar när det gäller att forma unga människors livsvillkor. 
Sociologerna Antony Giddens och Ulrich Beck menar att individen i det moderna samhället är 
utlämnad åt sig själv att utforma sin identitet. Det sociala har inte längre lika stor betydelse 
när det gäller att forma individens identitet och klassbegreppet är inte längre aktuellt i det 
senmoderna samhället, byggt på individualism och livsstil. Ena sidan av det är att det är 
positivt att individen inte bara är styrd av sin omgivning utan har förmågan att själv 
konstruera sin identitet. Samtidigt är det svårt att själv hitta vägen till det man vill göra. 
Denna sociologiska syn utgår ifrån att individen är den minsta beståndsdelen i samhället. Ett 
annat synsätt har Mats Trondman som är inspirerad av den franske sociologen Pierre 
Bourdieu. Visserligen är vi inte helt determinerade, bestämda, av vår bakgrund men att 
individen alltid har med sig sin bakgrund när den formar sin framtid. Den senare ståndpunkten 
anser att det fortfarande finns klass i det senmoderna samhället och att ungdomar utifrån sin 
klasstillhörighet har olika livsvillkor och möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.  

 
Bakgrunden har fortfarande betydelse för inträdet på arbetsmarknaden. Ungas framtida 
livsvillkor skapas under deras barndomsår genom en socialisationsprocess. Socialisation 
innebär att överföra värderingar och normer från en generation till nästa. Barn och unga lär 
sig beteenden genom socialisation och socialisationsprocessen utgörs av barnet som ständigt 
skaffar sig färdigheter och kunskaper som passar in i den rådande kulturen (Giddens 2003 s. 
42). Under socialisationsprocessen utvecklar människan en identitet och en förmåga till egna 
tankar och handlingar. Vad är då en människas identitet? Identitet i generell betydelse utgör 
vad individer har för uppfattningar om sig själva, men även vad de känner är viktigt och 
meningsfull för dem. De främsta källorna till identitet är kön, sexuell läggning, social- och 
etnisk bakgrund. Giddens skiljer analytisk på två former av identitet, social identitet och 
personlig identitet. Teoretiskt är den sociala identiteten skapad av gruppen och den personliga 
identiteten skapad av individen. I verkligheten är de nära förknippande med varandra och 
påverkar varandra i en konstant samverkan. Samspelet mellan individ och samhälle kopplar 
samman individens personliga och offentliga världar (ibid. s. 43f). Den personliga identiteten 
består av en utvecklingsprocess där vi formulerar en upplevelse av oss själva som unika 
varelser. Den personaliga identiteten bygger på Meads symboliska interaktionism där 
individen i samspel med andra skapar sig en uppfattning om sitt jag. Den sociala identiteten är 
här viktigt för att forma en personlig identitet, men centralt för den personliga identiteten är 
individens egen handlingsförmåga, frihet och valmöjlighet. En tredje form av identitet som 
Giddens nämner är den gemensamma identiteten. Exempel på en gemensam identitet kan vara 
en grupp med gemensamma värderingar eller liknande bakgrund, byggd på liknande 
livsvillkor och ett gemensamt sätt se på sig själva (ibid.). 
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2.2 Medvetet forma sin identitet 

I dagens moderna samhälle är det till stor del upp till individen att hitta sig själv och skapa sin 
identitet. Giddens menar att en individ idag har stora möjligheter att forma sin identitet och 
sitt eget liv. Vi är själva de bästa resurserna att identifiera vilka vi är och vad vi vill göra med 
våra liv (ibid.). Moderniteten med den förändrade arbetsmarknaden ställer individen inför en 
mängd val, bland annat val av livsstil och karriär. I det tidigare kollektiva samhället var 
identiteten klart utstakad när det gick att gå från ung till vuxen. Men modernitetens tid 
erbjuder inte någon vägledning hur individen ska göra sina val och det är upp till individen 
själv att hitta sin egen väg. Att göra dessa val kräver att individen är öppen för förändringar 
och villiga att medvetet omskapa sin identitet. Detta kallar Giddens självets reflexiva process 
genom vilken en individs identitet konstrueras genom reflexivitet och medvetenhet (Giddens 
1997 s. 101f). Att söka sitt första jobb har en stor betydelse, inte bara för individens framtida 
handlingar, utan också för självidentiteten. Självidentiteten förutsätter en reflexiv 
medvetenhet och självidentiteten är ett individuellt projekt där det är mer upp till individen 
själv att vara reflexiv över sina egna val (ibid. s. 171). Individen bör veta både varför den 
agerar på ett visst sätt, men även förstå omständigheterna av sina handlingar. Det har blivit 
viktigare för individen att konstruera sin identitet kring livsstilsval och bakgrundförhållanden 
får stå tillbaka (ibid. s. 47). Men att det finns en rad val för individen att göra vad gäller 
studier och arbete betyder inte att alla val är öppna för alla individer. Moderniteten skapar 
också sociala skillnader mellan människor. Men Giddens vill inte se att det bara är de 
privilegierade ungdomarna som har makt att konstruera sin identitet genom reflexivt 
medvetande utan att alla har möjlighet att medvetet omskapa sin identitet (ibid. s. 14). 
 
Beck anser likt Giddens att ojämlika relationer mellan olika grupper finns kvar i det 
senmoderna samhället. Trots det väcker inte orättvisor och massarbetslöshet starka protester. 
Utbildning och social rörlighet har ökat för alla sociala grupper, vilket leder till att den 
strukturella klassidentiteten och klasstillhörigheten urholkas. Samtidigt har en 
individualiseringsprocess startat där människor bygger sina liv runt livssituation och livsstil 
och inte runt klasstillhörighet. Beck menar att vi lever bortom klassamhället där 
bakgrundförhållanden inte längre har lika stor betydelse. Den enda anledningen till att vi 
fortfarande pratar om klass enligt Beck är bristen på ett bättre alternativ (Beck 2005 s. 125f)  
 

 
En människas väg genom livet är inte längre lika beroende av hennes ursprung eller de band som hon 
knyter under årens lopp utan får ett eget värde, och det är detta som gör att man upplever livet som ett 
personligt öde. (Beck 2005 s. 129). 

 
 
Förr växte en person upp i arbetarrörelsen genom en ”naturlig process” och den processen 
följde en utstakad väg. Individen återspelglade ett ”klassöde” från socialisationen i hemmet, 
via idrottsföreningen och slutligen på arbetsplatsen. De sociala klasserna har förlorat sin 
identitet och det är idag upp till individen, både inom och utanför familjen, att trygga sin 
existens genom arbete. Den sociala klassen skapar inte längre en identitet åt individen, det 
måste individen göra själv och den enskilde individen har blivit sin egna sociala 
reproduktionsenhet. Vad händer när det sociala klassera förlorar sin identitet samtidigt som 
sociala skillnader ökar? I individualiseringen ligger det nya konsekvenser som har skapat en 
ny ojämlikhet på arbetsmarknaden där det är svårt för alla, oavsett bakgrund och 
klasstillhörighet, att få tillträde. Beck tror att arbetsmarknaden i framtiden kommer att bestå 
av ett system med en individualiserad undersysselsättning (ibid. s. 133ff). 

 



13  

2.3 Giddens struktureringsteori 

Hur hanterar då unga sina grundläggande villkor och möjligheter i förhållande till de 
samhälleliga möjlighetsstrukturer som finns? Det finns personliga eller strukturella 
förklaringar till att unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden beroende på vilken 
sociologisk synpunkt man utgår ifrån. Ena sidan är det samhälleliga villkor som begränsar 
ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, den struktur som påverkar individen. 
Andra sidan är det subjektiva självförståelseformer för individen som möjliggör ett inträde på 
arbetsmarknaden, vilket kan kallas för individens handlingsutrymme (Trondman 2000 s. 
125f). I sin bok The Construction of Society (1986) presenterar Giddens problem i 
strukturalismen, som lägger stor vikt vid att unga påverkas av yttre sociala krafter, där man 
inte ser individens möjligheter att själv förändra sina livsvillkor. Giddens vill förändra 
strukturalismteorins ödeslika förklaring till att ungas liv formas av ekonomiska, sociala och 
ideologiska bestämningar. Giddens vill förena strukturalismen med en handlingssociologi och 
har skapat en struktureringsteori, sett till det som möjliggör och begränsar individens villkor 
på arbetsmarknaden. Handlingssociologin fokuserar på att ungdomar ska förstå de villkor som 
formar dem, men även kunna skapa sina egna villkor. Individen äger en förmåga att förändra 
sina livsvillkor och sina omständigheter (Giddens 1986 s. 14f).  
 
Giddens vill synliggöra relationen mellan struktur och handling. I en struktureringsprocess är 
handlingar påverkade av strukturella villkor. Antingen återskapas villkoren eller så förändras 
villkoren genom handling. Genom att förstå den sociala praxis som människor lever i kan vi 
förstå hur verkligheten både formar och formas av individen. Den sociala praxis som 
ungdomar lever i utgör både det sociala handlandet och de villkor och möjligheter som finns 
för unga på arbetsmarknaden. Att ungas bakgrund fortfarande har betydelse när de söker sig 
ut på arbetsmarknaden är att deras livsvillkor reproduceras, men det betyder inte att de är 
bestämda av sin bakgrund. Unga kan även producera sina egna möjligheter genom att 
använda sig av sin transformativa kapacitet. Den transformativa kapaciteten innebär att 
människor har förmågan att förändra sig själva, andra och sina livsvillkor. Det är en förmåga 
om att handla och ta makten över sin egen framtid där man inte låter sig styras av sina 
bakgrundförhållanden. Att handla blir en fråga om att utöva makt och alla individer besitter en 
motmakt mot struktur, men per automatik kan man inte ändra något. Människors handlingar 
rymmer både frihet och beroende, begränsningar och möjligheter (ibid. s. 20f).   
 
Struktur är enligt Giddens inte något som har ett eget liv utanför individen. Struktur har en 
mer osynlig existens. Struktur som exempelvis när den sociala statusen på ungdomars 
framtida yrkesplaner låg även nära deras egna sociala bakgrund. Olika möjligheter för unga 
från olika samhällsklasser finns för att handlingar ofta återskapar dem. En sådan struktur 
skulle enligt Giddens inte existera utan människors handlingar. 
 
 

The social systems in which structure is recursively implicated, on the contrary, comprise the situated 
activities of human agents, reproduced across time and space. Analysing the structuration of social 
systems means studying the modes in which such systems, grounded in the knowledgeable activities of 
situated actors who draw upon rules and resources in the diversity of action contexts, are produced and 
reproduced in interaction. [---] Structure is not “external” to individuals… (Giddens 1986 s. 25.)  

 
 
Det Giddens menar är att struktur reproduceras och återskapas mellan och inom individer. 
Unga besitter förmågan att genom sina egna handlingar förändra sig själva och sina egna 
villkor och möjligheterna på arbetsmarknaden. Men återskapade av individers sociala 
bakgrund tros vara mer vanligt än nyskapande. Giddens vill inte endast se handling eller 
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struktur som två separata förklaringar till ungas inträde på arbetsmarknaden, där struktur står 
för begränsning av människors villkor medan handling representerar människans förmåga att 
producera sina egna villkor. Människors vardag skapas i en struktureringsprocess där ungas 
bakgrund inte kan ses som en historia med givna vägar och mål. En individs historia är något 
som ständigt konstrueras mellan vad individen har blivit och vilka resurser och villkor den 
enskilde har (ibid. s. 25ff).   
 
 

2.4 Bourdieus ”Praktiska förnuft” 

Giddens menar att livsvillkor och möjligheter på arbetsmarknaden konstrueras och produceras 
av individens aktiva handlingar. Giddens tar sin utgångspunkt och människans vara i världen 
från det enskilda subjektet. En kritik mot Giddens strukturteori är att trots att det inte finns 
någon given aspekt av den sociala verkligheten som är helt oberoende av mänskligt handlande 
är människors vardag i stora drag historisk och bygger på bakgrund. Den franske sociologen 
Pierre Bourdieu kritiserar Giddens strukturteori för att den upplöser strukturbegreppets styrka 
att synliggöra begränsningar som inte bara kan kopplas till social handling. Genom att säga att 
sociala strukturer endast existerar i medvetandeformer och handlingar som skapas i 
ögonblicket utelämnas strukturella bakgrundförhållanden som gör det lättare för vissa 
ungdomar, och svårare för andra, att ta sig in på arbetsmarknaden. De grundläggande 
materiella, sociala och ekonomiska villkor som unga har under sin uppväxt har skapat deras 
resurser, förståelseformer och handlingar som har betydelse när gäller att välja att studera 
vidare eller söka arbete efter gymnasiet. En människa som handlar i sin tillvaro börjar inte om 
på nytt varje gång, utan har med sig sin bakgrund av tidigare erfarenheter och upplevelser. 
Denna viktiga del i strukturalismen anser Bourdieu att Giddens helt missar (Trondman 2000 s. 
136). Bourdieu fortsätter att utveckla Marx klassteori, som idag kan anses vara förlegad, men 
som fortfarande används för att förklara strukturella relationer mellan människor.  

 
Bourdieus menar att vi måste få en bild av de samhälleliga och det personliga för att förstå 
ungas villkor på arbetsmarknaden. Bourdieu kritiserar Giddens för att hans struktureringsteori 
förvandlar sociala problem som ungdomsarbetslöshet till personliga problem. Att misslyckas i 
skolan och på arbetsmarknaden har gått från att vara en klassfråga till att bli en individuell 
angelägenhet och Bourdieu kritiserar de nyliberala tankarna där även hjälp individualiseras 
(ibid. s. 145).  
 
Bourdieu vill i sin bok The Logic of Practice (1992) förklara och förstå varför människor 
handlar och tänker som de gör. Bourdieu vill även förstå varför en individ handlar på ett visst 
sätt utifrån dess bakgrund. Bourdieu utformade dispositioner och habitusteorin som måste 
förklaras och förstås mot bakgrund av den miljö individen föds in i samt hur individen 
hanterar och aktivt präglas av denna miljö. För att förstå den sociala världen delar Bourdieu in 
verkligheten i sociala rum, rum som existerar och finns till på grund av skillnader. I rummen 
intar individer olika positioner, som är osynliga och svåra att påvisa, men enligt Bourdieu 
”den mest verkliga verkligheten”. Bourdieu vill beskriva hela det sociala rummet som ett fält. 
Inom fältet tvingas individer att ta ställning till val och handlingar som skiljer sig åt beroende 
på individernas position i fältets struktur och på så sätt bidrar till att omvandla eller bevara 
strukturen (Bourdieu 1992 s. 62ff). Dispositioner bär man med sig från sin sociala bakgrund 
och gör att man orienterar sig åt det enda eller andra hållet. Dispositioner vägleder individens 
val och handlingar, ofta på ett omedvetet sätt. Om vi ska förstå hur dispositioner eller habitus 
skapas måste vi förstå betydelsen av olika ungdomars positioner i den sociala världen samt 
förstå de olika sociala villkor som finns mellan sociala grupper (ibid. s. 65).  
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Habitus kan förklaras som den kroppsliga och mentala identitet som förknippas med en viss 
ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Habitus präglar alltifrån kroppshållning till livsstil 
och bidrar till att strukturera hur individen klassificerar och värderar sin närmiljö. I och med 
att en människa inte väljer sina föräldrar väljer de inte heller den möjlighet de har till social 
rörlighet eller miljö- och kommunikationsmönster. På det sättet växer alla upp under givna 
premisser med sociala och kulturella förhållanden. Habitus är något som kan kännas 
individuellt, men det är egentligen kollektivt. Eftersom många människor präglas av ungefär 
samma grundläggande villkor (ibid. s. 52f). Bourdieu pratar om präglingseffekter och hur det 
liv man har levt har präglat en på ett sätt att vissa yrken eller studier framstår som självklara 
för vissa ungdomar, men otänkbara för andra. Habitus gör individen övertygad om att det liv 
vi lever är genom förnuftiga val och habitus tenderar att gör vissa saker omöjliga för 
individen, medan andra uppfattar som fria och förnuftiga val. Det Bourdieu kallade habitus 
och dispositioner tillsammans var just ett praktiskt förnuft som förmedlar relationer mellan 
präglingseffekter av bakgrundens villkor, specifika vardagliga situationer och praktiska 
handlingar som att se, känna, förstå och välja. Ett praktiskt förnuft är det som förmår 
människor att göra det som är förväntat av oss utifrån hur vi har präglats att själva förvänta 
oss hur vi ska handla och handlar därmed utifrån det som förväntas av oss (Trondman 2000 s. 
138). Vilka handlingar ungdomar utvecklar och hur de försöker påverka sina villkor är 
relaterade till individens bakgrund och tidigare erfarenheter. Ungas bakgrund utgör grunden 
för dess värderingar som avgör vad de stävar mot för mål i arbetslivet. Ungdomar med olika 
bakgrund kan ha olika perspektiv och handla helt olika i situationen av att vara arbetssökande. 
Ungdomars dispositioner bestämmer deras habitus. Men det menar Bourdieu att en individ 
agerar utifrån det den har blivit präglad av, ofta omedvetet, med det läcker information genom 
en individs sätt att tala, kroppshållning och språkbruk (ibid.). 
 
Den omfattade individualiseringsprocessen i samhället har bidragit till att en människas 
identitet inte längre är av tradition given utan satt i ständig rörelse och förändring. Även om 
Giddens ser problem för individen i individualiseringsprocessen betonar han fördelar för 
individen, medan Bourdieu ser mer negativt på individualismen för individens räkning. 
Ungdomar kan inte lita på bakgrundens livsformer utan måste hitta sin egen väg och skapa 
sina egna livsformer, vilket ofta leder till lidande och ångest enligt Bourdieu. Bourdieu talar 
om motsägelsefulla habitus. Man kan inte förstå individualiseringsprocessens våndor om man 
inte förstår ungas livsvillkor utifrån deras dispositioner. Även social rörlighet, att genom 
utbildning tillhöra en annan socialklass än sina föräldrar, kan skapa lidande med en känsla av 
osäkerhet i sin egen hemvist. Bourdieu ser en risk med att man i dagens moderna samhälle att 
social position och identitet förlorar i stabilitet och att livsvillkor och möjligheter luckras upp 
(ibid. s. 146f). 
 
Den väsentliga skillnaden mellan Giddens och Bourdieu är att Bourdieu lägger större vikt vid 
människors historia och bakgrund, och menar att en människa alltid har bakgrunden med sig 
när den utvecklas, vilket har betydelse för unga när det gäller att söka sitt första arbete. 
 
 

The habitus which, at every moment, structures new experiences in accordance with the structures 
produced by past experiences, which are modified by the new experiences within the limits defined by 
their power of selection, brings about a unique integration, dominated by the earliest experiences, of the 
experiences statistically common to members of the same class. (Bourdieu 1992 s. 60). 
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En människas habitus, dess kroppsliga och mentala identitet, är med och formar nya 
erfarenheter men med det förflutnas erfarenheter som ram. Det skapas en strukturell länk 
mellan nya och gamla erfarenheter, där de äldre erfarenheterna dominerar och tenderar att 
vara snarlik för individer från en liknande klassbakgrund. Bourdieu menar att vi konstruerar 
våra världar mot bakgrund av att vi redan är konstruerade. Människan kan påverka sin 
situation, men rår inte alltid över dess omständigheter. Historia är djupt rotad inom människan 
och finns alltid med och påverkar den. Det innebär i sin tur att det förflutnas kraft och effekter 
blir starkare än nuets möjligheter (Trondman 2000 s. 139).   
 

 

2.5 Social reproduktion 

Reproduktion är en allmän beteckning för en aktivt återskapande process. Vuxna socialiserar 
in barnen i sin värld och på så sätt återskapas föräldrarnas sociala bakgrund till sina barn. 
Trondman har utifrån Bourdieus teori om ”kapital” kopplat det till dagens villkor för 
ungdomar. De olika kapitalformerna är kopplade till en individs habitus. Människor vistas i 
olika miljöer och blir då bärare av vissa tanke- och handlingsramar. Det finns sociala 
skillnader mellan unga idag och olika sociala grupper besitter olika ekonomiska, sociala och 
kulturella kapital. Kapital som man genom reproduktion ”ärver” av sina föräldrar. Ekonomisk 
kapital innebär innehav och tillgång till ekonomiska resurser. Socialt kapital innefattar 
familjeförhållanden, exempelvis om man har sammanboende eller skilda föräldrar, om 
familjen är integrerad i lokalsamhället och familjens sociala nätverk, som kan ha stor vikt när 
det gäller ens möjligheter på arbetsmarknaden. Kulturellt kapital innebär tillgång till den 
legitima kulturen och står för det språkbruk, utbildning, kunskaper, erfarenheter, värderingar, 
men även hur man talar och rör sig. Vilken tillgång en individ har till dessa kapital avgör 
möjligheterna att söka sig ut på arbetsmarknaden. Men tillgång till en kapitalform innebär inte 
automatiskt tillgång till en annan. Att investera i olika kapitalformer innebär att man erbjuds 
olika livschanser, inte bara ekonomiska, utan även trygghetsmässigt och kunskapsmässigt. 
Livsstil, smak och sociala handlingar är habitus omsatt i praktiken. Skilda habitus mellan 
individer innebär skilda livsvillkor och möjligheter på arbetsmarknaden (Trondman m.fl. 
1993 s. 23ff). 
  
Medelklassungdomar går oftare vidare till högre utbildning och innehar ett kulturellt kapital 
med ett språkbruk och erfarenheter som ökar deras möjligheter till att klara en högre 
utbildning då den rådande kulturen inom utbildningssystemet bygger på 
medelklassvärderingar. Ungdomar från resurssvaga eller studieovana familjer innehar inte 
samma kulturella kapital, och därmed inte samma livsvillkor. Men betyder det att unga från 
medelklassförhållanden har lättare att få anställning än unga från studieovana familjer? På 
arbetsplaster där det råder en medelklasskultur har de användning för sitt kulturella kapital 
och passar in bättre än ungdomar från arbetarklassförhållanden. På andra arbetsplatser kan ett 
språkbruk och ett sätt att vara som förknippas med arbetarklass passa sig bättre. Kulturellt 
kapital reproduceras ofta utifrån socialt kapital. I den sociala miljön en individ befinner sig i 
skapar en individs tillgång till kulturellt kapital. Föräldrars tillgång respektive avsaknad av 
kulturellt kapital samt livsvillkor präglar deras barn. Så för att förstå varför vissa unga väljer 
högre utbildning efter gymnasiet, medan andra söker arbete, måste man förstå den miljö som 
unga växer upp i. Miljön vi växer upp i är avgörande för hur ungdomars handlingsmönster 
och val i livet kommer att gestalta sig (ibid. s. 25ff).  
 
Bourdieu definierar en socialklass som en grupp människor som är underkastade vissa 
livsstilar, smaker och praktiker som i sin tur påtvingar en grupp människor vissa dispositioner.  
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Dessa dispositioner kan bidra till att upprätthålla distans och åtskillnad mellan klasser som 
skapar olika möjligheter för unga från olika klassförhållanden i framtiden. Att växa upp och 
formas av sin närmaste omgivning handlar i stort om att investera i vissa former av tillgångar 
och kapital. Genom att människor omedvetet sträva efter att bevara sitt kapitalinnehav, sin 
bakgrund, reproduceras klassenheter. Bourdieu menar att individer besitter makt att handla för 
att förbättra sina livsvillkor, men de saknar kunskap om de sociala villkor och den ekonomi 
som ligger bakom det egna handlandet (ibid.) 
 
En kritik av Bourdieus teori är att vara deterministisk och det finns en fara i att människor 
endast reduceras till omständigheterna av sin bakgrund (Trondman 2000 s. 36). Habitusteorin 
determinerar till viss del individen, som menar att vissa saker blir möjliga för individen och 
andra inte. Att Bourdieu skulle vara determinist är dock en missvisande tolkning. Bourdieu är 
enig med Giddens att individen genom handling kan förändra sina livsvillkor. Bourdieu menar 
att människor skapar sina egna villkor, med under omständigheter de inte alltid råder över 
(ibid. s. 15). 

 

2.6 Självbild och jämförelse 

Rose-Marie Algren skriver i boken Ungdomar i övergångsåldern (1999) att unga människor 
behöver en grundtrygghet och kunna känna tillit till sin omgivning för att våga omskapa sin 
identitet och därmed kunna ”röra sig socialt”. Algren har skapat en modell om hur ungdomars 
självvärdering och identitet skapas utifrån Meads teori den symboliska interaktionism men 
även Festingers sociala jämförelseteori (Algren 1999 s. 91f). Den rekonstruerade teorin är ett 
försök att konkretisera hur ungas självbild och kunskap om sin egen förmåga har för betydelse 
för deras framtid. Likt Giddens menar Algren att individens identitet skapas i interaktion med 
andra människor. Genom att omgivningen med dess signifikanta andra ständigt bedömer och 
värderar individen skapas individens identitet i ett samspel. Modellen visar hur individen 
påverkas av, med även påverkar sin omgivning, och hur individen tolkar omgivningens 
reaktioner på sitt beteende. Detta sker i en komplicerad process där det är svårt att avgöra vad 
som är orsak och verkan. Algren menar att det finns ett starkt samband mellan ungas egen bild 
av sig själva och hur andra uppfattar dem. Om den bild individen får av sig själv genom 
andras reaktioner på dess beteende stämmer med den egna självbilden bekräftas bilden och 
förstärks. Om istället reaktionerna på individens beteende är annorlunda än dess egen bild av 
sig själv omstrukturerar individen sig självbild. Att ompröva bilden av sig själv är mycket 
svårt. Synen på sig själv är uppbyggd utifrån alla tidigare erfarenheter hur individen själv har 
reagerat på omgivningen, men också om reaktionerna på dennes beteenden varit positiva eller 
negativa. Algren menar att för att ungdomar ska våga göra en omprövning av sin självbild 
krävs att de har en grundtrygghet till sin omgivning och till sig själv. Att acceptera sig själv 
som man är och känna att man blir accepterad av andra (ibid. s. 93f). 
 
Vi socialiseras in i vår livsmiljö med dess normer och värderingar. Individer väljer att jämföra 
sig med personer som har samma värderingar som dem själva och som innehar liknande 
förmågor som dem själva. Människan tenderar att söka sig till individen som bekräftar dess 
självbild. Detta kallas för en jämförelseprocess och är central när det gäller att söka sitt första 
arbete, träda in i vuxenlivet, och på så vis hitta vem man är. Grupper utvecklar normer för 
prestationer och värderingar och det sätter ambitionsnivån. Att jämföra sig med andra har en 
stor betydelse i processen att skapa en bild av sig själv (ibid. s. 100ff). I Paul Willis studie 
Fostran till lönearbete (1991) följde Willis arbetarklasskillar i England, under 1970-talet. 
Ungdomarna i Willis studie jämförde inte med de elever som var duktiga i skolan. 
Arbetarklasspojkarna var snarare rebelliska mot att bedömas och värderas av lärare, och de 
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kände sig inte värdelösa, trots att de inte presterade bra i skolan. Pojkarna jämförde sig med 
sina kamrater som kom från liknande bakgrund och hade samma värderingar som de själva. 
De hade inte heller bra betyg och passade inte in i skolmiljön, utan de var istället ”gatans 
kungar” och skaffade sig social status på annat sätt än genom utbildning. De var först i 
vuxenålder som de forna eleverna ångrade att de inte hade satsat mer på utbildning och kunde 
se att de hade bidragit till sämre social status och dålig ekonomi (Willis 1991 s. 311ff).  

 

2.7 Förändrade villkor, förändrad identitet 

Utifrån Paul Willis studie har Nadine Dolby och Greg Dimitriadis gett ut antologin Learning 
to Labor in new times (2004). Boken utgår ifrån ett brittiskt perspektiv, men den globala 
trenden på arbetsmarknaden finns över hela Västeuropa. Arbetarklassen har blivit negativt 
påverkad både av det minskade antalet industriarbeten, men även kvalitén på de arbeten som 
finns för dem utan högre utbildning. De grupper som har fått det svårast på arbetsmarknaden 
är ungdomar, äldre arbetare och etniska minoritetsgrupper. Arbetstillfällena för 
arbetarklassungdomar har gått från att vara relativt välbetalda industrijobb med fast 
anställning till att innebära mycket sämre betalda jobb inom service- och försäljarbranschen, 
utan trygga anställningsvillkor. Valet för många unga har inte varit annat än att gå in i en 
låglönebransch om man inte har haft tillgång till högre utbildning. Unga vill fortfarande 
arbeta inom industrin, men arbetstillfällena räcker inte till, och många unga blir fast i statliga 
återgärder som inte leder till jobb. Unga arbetarklasskillar har drabbats hårdast av de 
strukturella förändringarna på arbetsmarknaden, medan fler arbetarklassflickor går vidare till 
högre studier. De förändrade förhållandena för arbetarklassen har även förändrat 
arbetarklasskulturen. Arbetarklassen finns kvar, men består av ett större antal grupper, där det 
inte längre finns en homogen arbetarklassidentitet. Många forskare menar att globaliseringen 
har förändrat arbetsmarknaden och därmed människors livsvillkor. Men författarna är kritiska 
till hur begreppet globalisering används när det gäller neddragningar av arbetstillfällen. 
Företag tar inte ansvar för sina metoder men det är inte globaliseringen som sparkar anställda 
utan företagsledare (Dolby & Dimitriadis 2004 s. 182ff). 

 

2.8 Viljestruktur kontra möjlighetsstrukturer 

Trondman beskriver i Varken ung eller vuxen (2000) ett gap mellan vad ungdomar vill göra 
och vad de har för möjlighet att göra. Trondman kallar detta för personligt upplevda 
viljestrukturer och faktiska möjlighetsstrukturer. Möjlighetsstrukturer står för vad samhället 
för tillfället erbjuder och hur människor formas. Viljestruktur står för individen egen 
självförståelse och förhoppningar om sin framtid. Gapet består av att möjligheterna och 
resurserna för att välfärdsstatligt kompensera för ungdomars försämrade villkor och att öka 
deras möjligheter på arbetsmarknaden har minskat. Samtidigt har förväntningarna och kraven 
på unga att skaffa sig högre utbildning ökat, vilket leder till att det läggs ett större ansvar på 
ungdomarna själva. Ungas försämrade livsvillkor och möjligheter har enligt Trondman 
drabbat unga från arbetarklassförhållanden hårdast, eftersom de inte hemifrån har en tradition 
av att studera vidare på högskola eller universitet. Även gapet mellan ung- och vuxenliv med 
förlängd ungdomstid har också slagits hårdast mot arbetarklassens barn. Förklaringen tros 
vara att arbetarklassungdomarnas föräldrar har mindre resurser än medelklassfamiljer, såväl 
ekonomiskt som socialt, att lotsa sina barn genom den förlängda ungdomstiden. Situationen 
har blivit svårast för familjer med endast en ensamstående förälder (Trondman 2000 s. 67ff). 
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Det finns en fara för ungdomar att gapet mellan vad man vill arbeta med och vad man har för 
möjlighet att få arbeta med, och gapet mellan att vara ung och vuxen, kan leda till social 
frustration, försämrad hälsa och stress. Risken för ungdomar att hamna utanför 
arbetsmarknaden och bli marginaliserade ökar om gapet mellan upplevda viljestrukturer och 
faktiska möjlighetsstrukturer blir för stort (ibid. s. 119ff). Trondman ser problem med att 
dagens kunskapssamhälle är individualiserat och livsstilsorienterat därför att det inte passar 
alla unga. Trondman menar att förändrade samhällsstrukturer som medför förändringar i 
livsvillkor för ungdomar inte ska ses som ett individuellt problem som bara är till för 
individen själv att lösa (ibid. s. 35). 

 

2.9 Institutionaliserad individualism 

Marinette Fogde skriver i artikeln The Making of an Employable Individual (2007) för att 
ungdomar ska ha goda möjligheter på arbetsmarknaden krävs det att de som arbetssökande lär 
sig att marknadsföra sig själva. Det är upp till individen att göra sig anställningsbar och att 
kunna konkurrera om arbetstillfällena. Fogde tar campus.se och SIF:s jobbsökaraktiviteter för 
ungdomar som exempel. Sajterna ger tips om hur man skriver ett CV som på bästa sätt säljer 
sig själv. Sif nämner: 
 
 

Your application is about selling. You have to convince the person who reads it that you can solve the 
need the company has and that the appointment is within your sphere of interest… (Sif.se hämtat från 
Fogde 2007 s. 141). 

 
 
Fogde menar att det existerar en bild av att det finns ett rätt sätt att söka arbete och att det är 
viktigt att visa att man är en tillgång för organisationen. Den ideala arbetssökanden bör vara 
självsäker och bör kunna marknadsföra sig själv. Exempelvis lär sig unga arbetssökande att de 
ska vara medvetna om sitt kroppsspråk vid en intervjusituation, som att få ögonkontakt, ha ett 
presentabelt handslag och vara lugn och lyssna till intervjuaren. Det Fogde här beskriver 
skulle Bourdieu benämna som habitus, där vår identitet visar sig i vårt kroppsspråk och vår 
kroppshållning. Ett annat råd som Fogde fann på jobbsökarsajterna var att unga skulle få mer 
självförtroende i rollen som arbetssökande. Sif hjälper till och ger råd när det gäller att skriva 
CV men att vara arbetssökande fokuseras på individens handlingar. Individen bör vara 
självgående och ta ansvar över sin egen situation. Detta kallar Fogde institutionaliserad 
individualism, där individualismen är nära sammanlänkad med institutioner, men där 
individen måste tolka de guidelinjer den får, och utifrån dem agera självständigt (Fogde 2007 
s. 142f). Även ”Jobbgarantin” för unga innehåller jobbsökaraktiviteter där ungdomar lär sig 
att marknadsföra sig själva. Ungdomarna ska ha individuellt anpassade aktiviteter som att 
söka jobb och jobbcoachning med vägledning av handläggare på Arbetsförmedlingen. AMS 
har genomfört en attitydundersökning på Avstamp, som är ett ungdomsprojekt med en sajt för 
unga arbetssökande. På sajten uppger sex av tio unga att de förväntar sig att 
Arbetsförmedlingen ska ”se till att jag får jobb”, något som Arbetsförmedlingen menar inte 
stämmer med den roll förmedlingen har. Arbetsförmedlingen ger råd, stöd och vägledning, 
men det är den arbetssökandes egna insatser som avgör om den sökande får ett jobb (AMS 
2008-04-10). 
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3. Resultat och analys 
 
I denna del redovisar jag resultatet av intervjuerna samt de tolkningar jag har gjort av 
intervjuerna. Jag fokuserar på ungdomarnas subjektivt upplevda möjligheter kontra objektivt 
reella möjligheter men för också en diskussion om bakgrundens betydelse för ungas inträde på 
arbetsmarknaden. Först följer en kortare presentation av intervjupersonerna. Namnen är 
fingerade och intervjupersonerna har valt dem själva. Eftersom uppsatsen är offentlig 
handling valde jag att inte nämna namnet på orten där jag genomförde intervjuerna och väljer 
att kalla orten ”k-ort”.  

 

3.1 Presentation av intervjupersonerna 

3.1.1 ”Anna” 

Anna är 20 år bor på en gård i utkanten av litet samhälle utanför ”k-ort”. Annas pappa är 
mjölkbonde och ladugårdsförman, har egna kossor och har arbetat med jordbruk sedan han 
slutade niondeklass. På grund av pappans arbete har familjen flyttat runt i Sverige på olika 
gårdar och Anna menar att hela familjen är involverade i pappans jordbruk. Annas mamma 
har på senare år gått en omvårdnadsutbildning och arbetat inom äldreomsorgen, 
handikappomsorgen och förskolan. På gymnasiet gick Anna en djurvårdarutbildning på ett 
jordbruksgymnasium, där hon bodde på internat, men har nu tillfälligt flyttat tillbaka till sina 
föräldrar. Anna kan tänka sig att vidareutbilda sig inom djurvårdaryrket men vill nu arbeta. På 
fritiden är det mycket djur för Anna, men hon är även intresserad av att läsa böcker och 
umgås med kompisar. Musik är också ett stort intresse som Anna säger kommer från hennes 
mamma. Annas arbetslivserfarenheter är ifrån praktik på en djurpark och sommarjobb i en 
djuraffär. Hon säger att hon upplever att det har gått en tid sen hon tog studenten och hon 
börjar känna sig rastlös och tycker det är svårt att få arbete. Anna upplever hård konkurrens 
om jobben framförallt för att få ett arbete inom djuryrket, men uppger att hon sökt jobb på 
McDonald’s flera gånger men att konkurrensen har varit hård. Anna har nu funderingar på att 
åka till Norge och arbeta.  
 

3.1.2 ”Sara” 

Sara är 20 år och är från ”k-ort” men har de senaste åren bott med sin moster i ett litet 
samhälle utanför tätorten på grund av sin mammas missbruk. Sara har ingen kontakt med sin 
biologiska pappa. Både Saras mamma och moster hoppade av gymnasiet men de tycker det är 
viktigt att Sara skaffar sig en utbildning och ett arbete hon trivs med. Sara tog studenten 2007 
från handels- och administrationsprogrammet. Sara säger att hon inte har lagt ner så mycket 
tid på jobbsökandet då hon har haft så mycket annat att tänka på, men att hon nu verkligen vill 
ta tag i det och att hon vill hitta ett jobb så fort som möjligt. På fritiden gillar Sara att shoppa, 
sola, fika, läsa böcker, gå promenader och umgås med sina vänner. Hon har precis flyttat till 
en egen etta inne i stan. På sin gymnasieutbildning fick Sara möjlighet att praktisera på flera 
klädaffärer och matbutiker och förra sommaren jobbade Sara på en stor klädkedja där hon 
trivdes jättebra. Hon vill ha ett arbete där hon träffar människor och hon vill helst arbeta inom 
servicebranschen, gärna i en klädbutik. 
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3.1.3 ”Andreas”  

Andreas är 21 år och kommer från en grannkommun till ”k-ort”, där han växelvis bor hos sina 
föräldrar som varit skilda sen många år. Andreas mamma är lärare i SFI, Svenska för 
invandrare, och har pluggat till lärare på senare år. Andreas tror att hans pappa bara avslutade 
grundskolan och har arbetat i allt från restaurangbranschen till industrin, haft en egen 
bilverkstad och arbetar nu sen många år tillbaka på en särskola. Andreas är dataintresserad 
och på sin fritid spelar han lagspel över nätet men han spelar även innebandy med kompisar 
flera gånger i veckan. På gymnasiet gick Andreas samhällsvetarprogrammet med IT-
inriktning. Andreas har som dröm att bli psykolog, men har svårt att se sig själv studera 
vidare, och menar att han har dåliga pluggerfarenheter från gymnasiet och ångrar sitt val av 
gymnasieprogram. Andreas tidigare arbetslivserfarenheter består av sommarjobb på ett 
vaktmästeri och städare på en städfirma. Han vill helst arbeta inom industrin, där han tidigare 
haft praktik, och han vill lära sig att svetsa. När jag träffar Andreas har han ett timvikariat på 
gång inom särskolan på samma skola som hans pappa jobbar.   
 

3.1.4 ”Jocke” 

Jocke är 17 år, ska snart fylla 18 och är född i ”k-ort”. Jockes föräldrar är skilda och han har 
precis flyttat till sin mamma efter att ha bott några år hos sin pappa. Jockes pappa arbetar på 
en rättpsykiatrisk anstalt medan Jockes mamma arbetar inom vården och Jocke tror att båda 
föräldrarna har undersköterskeutbildning. Jocke har hoppat av IV-programmet och han säger 
att han aldrig har gillat skolan. På fritiden spelar Jocke i ett death metal band där han spelar 
trummor och sjunger. Bandet repar flera gånger i veckan och Jocke skriver även låtarna 
tillsammans med bandets gitarrist.  Han umgås även mycket med sin flickvän som bor utanför 
stan. Jocke är medveten om att han i framtiden måste skaffa sig en gymnasieutbildning, men 
för tillfället är han så trött på skolan att han tar en paus. En framtida dröm är att bli polis. 
Jocke saknar helt tidigare arbetslivserfarenheter och har inte haft ett sommarjobb. Han vill 
arbeta med barn och söker för tillfället jobb som timvikarie på dagis.  
 

3.2 En förlängd ungdomstid 

Jocke vill ha ett arbete så att han kan flytta hemifrån och klara sig själv. Han upplever att det 
är mycket svårt att hitta något arbete som inte kräver någon slags utbildning. Sara vill gärna 
jobba i klädbutik men upplever att det är en hård konkurrens om jobben. Dem hon 
konkurrerar med om arbetstillfällena är mycket äldre och erfarnare. Sara känner också att det 
är svårt för att hon inte har några kontakter inom servicebranschen. Andreas är den som 
eventuellt har på gång att få jobba lite extra som timvikarie på en särskola. Möjligheten fick 
han via sin pappa som jobbar på skolan. Samtidigt som det är en bra erfarenhet att ta med sig 
men även något att skriva upp på sitt CV så är det små steg framåt. Men ett jobb som 
timvikarie kan man inte flytta hemifrån för man får inte hyra lägenhet utan någon form av 
anställning. Även Anna vill flytta hemifrån. Trots att hon har en djurutbildning från ett 
jordbruksgymnasium verkar det mycket svårt att hitta ett jobb som motsvarar hennes 
kompetens och det hon vill göra, medan hennes pappa började arbeta med lantbruk direkt 
efter nionde klass. Unga idag upplever andra livsvillkor än sina föräldrar. 
 

Jag tror att just nu är det väldigt svårt att få ett jobb som jag gillar, för att man konkurrerar med så 
mycket erfaret folk. Jag tror att desto mer praktik jag får, desto mer jag får komma in och känna mig 
bekväm, desto lättare kommer det att bli längre fram. Det är tufft nu. Det känns som man sitter fast, 
man kommer ingenstans. 

(Anna 20 år) 
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Anna säger att hon känner sig fast och att det är svårt att få jobb när hon konkurrerar med dem 
som har arbetslivserfarenhet, vilket också gör det svårt att flytta hemifrån. Anna säger att hon 
vill ha ett jobb och kunna stå på egna ben.  
 
Jag tolkar det som att svårigheterna att få jobb efter en gymnasieutbildning har skapat en 
förlängd ungdomstid även för de ungdomar som inte väljer att studera vidare på högskola 
eller universitet. Dessa ungdomar kunde tidigare gå från grundskolan in i arbete. Nu är det 
svårt att få jobb efter en gymnasieutbildning. Svårighet att få en anställning gör det omöjligt 
att flytta hemifrån och därmed att starta ett eget vuxenliv. Det handlar i slutändan om kapital 
och ekonomiska resurser när det gäller att skaffa sig körkort, kunna flytta hemifrån och träda 
in i vuxenlivet. Trondman menar att unga från medelklassfamiljer har bättre resurser att stötta 
sina barn ekonomiskt under denna period. Resurssvaga ungdomar från studieovana familjer 
innehar inte samma ekonomiska och kulturella kapital som medelklassen och har därför inte 
samma livsvillkor. Den förlängda ungdomstidens drabbar de unga hårdast som har minst 
ekonomsikt stöd hemifrån och svårast är det för dem som har skilda föräldrar (Trondman 
2000 s. 67ff). Jag kan inte göra jämförelser mellan arbetarklassungdomar och 
medelklassungdomar från mina intervjuer, men jag kan se att ungdomarna jag intervjuade 
upplevde en förlängd ungdomstid med exempelvis svårigheter att flytta hemifrån. Beck 
nämner att svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och in i vuxenlivet kan vara 
individuella och inte klassbundna, men intervjuerna tyder ändå på att kapital av olika former 
har betydelse. Alla ungdomarna jag intervjuade nämner att deras föräldrar är mycket stöttande 
vilket tyder på ett visst socialt kapital trots att flera av dem har skilda föräldrar. Ekonomiskt 
kapital kan skilja ungdomar åt, men de har liknande kulturellt kapital, med liknande språkbruk 
och utbildningsgrad, kapital som de har ärvt från sina föräldrar genom social reproduktion 
(Trondman m.fl. 1993 s. 23ff).  
 
 
3.3 Upplevda möjligheter och begränsningar 

Alla ungdomar jag intervjuade uppgav att de kan ta vilket jobb som helst. Däremot ville de 
flesta bo kvar i sin hemkommun. Flera av dem kan tänka sig att flytta i framtiden men inte 
just nu, vilket gör att chansen för dem att få jobb blir mindre. Anna kan däremot tänka sig att 
flytta ifrån trakten för att komma närmare vänner på annan ort, skapa nya kontakter och på det 
sättet få ett eget liv. Jag tror anledningen till att Anna är den som är mest positiv till att flytta 
är att hon inte från början är från trakten och att hon har bott på flera ställen runt om i Sverige. 
De som inte kan tänka sig att flytta blir mer begränsade i sitt jobbsökande. Däremot kan alla 
tänka sig att pendla om det inte blir för långa avstånd. Ett exempel är Sara som säger att hon 
helst vill bo kvar i ”k-ort” för att hon precis har fått sin lägenhet och att hon har sina vänner 
på orten. Men hon är beredd att pendla till de närmaste större städerna för att få ett arbete. 
Möjligheterna på ”k-ort” att få jobb är inte goda. Fler industrier och elektronikföretag som har 
flyttat sin produktion och många pendlar nu till andra städer för att arbeta.  
 
Det ungdomarna helst vill arbeta med är svårt att få och flera av dem nämner att man måste 
konkurrera med så många som redan har arbetslivserfarenhet. Jocke är begränsad av sin ålder 
och eftersom hade inte har fyllt 18 kan han inte få någon ersättning av att vara med i 
”Jobbgarantin”. Samtidigt är det är många arbetsgivare som inte vill ta in unga som inte är 
myndiga och Jocke saknar helt arbetslivserfarenhet. Andreas hade en praktikplats som skulle 
följas upp av en KY-utbildning till CNC-operatör på annan ort, men det blev inget av. 
Andreas gick på praktiken den första perioden som varade i tre veckor. Sedan valde Andreas 
att avbryta. Anledning var Andreas kände att han inte kunde leva på 3000 kr i månanden som 
en praktikplats skulle ge. De var omöjligt för Andreas att pendla dit. Han har ingen egen bil 
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och uppger att han inte heller skulle ha råd att skaffa sig bil. Tåg gick inte att pendla med, 
bussen tog honom två och en halv timme och arbetet började sju på morgonen. Ett busskort 
kostar dessutom mer än en tredjedel av hans inkomst. På 3000 kr i månaden kunde inte 
Andreas flytta hemifrån för att komma närmare praktikplasten. Han bor inte helt gratis 
hemma och han kände att situationen var ekonomiskt- och pendlingsmässigt ohållbar. 
Andreas känner också att det har varit dålig information från Arbetsförmedlingens sida. Det 
senaste jobbet Andreas fick hemskickat var till en industri fem mil bort, som låg utanför 
närmaste tätort, dit det inte gick någon buss. Återigen blir det problem med att ta sig till 
arbetsplatsen. 
 
Även Anna har upplev liknande problematik som Andreas. Anna blev via Arbetsförmedlingen 
erbjuden en praktikplats på en kycklingfabrik på fulltid 40 timmar i veckan för ca 2000 kr i 
månanden. Bara kostnaden för Anna att ta sig till praktikplatsen skulle bli mer än lönen och 
därför valde hon att tacka nej. Det är problem med praktik som endast ger ca 2000-3000 kr i 
månaden där det kan finnas svårigheter att ta sig till praktikplasten. Dessutom är det uteslutet 
att flytta hemifrån på den ersättningen. Anna säger att hon är flexibel och kan tänka sig att 
pröva på vilket jobb som helst, men poängterar att det är inom djuryrket hon är utbildad och 
det är helst djur hon vill arbeta med. Anna menar att man konkurrerar med så många olika 
erfarenheter och att det inte känns som att hon har så mycket erfarenhet att gå på. Speciellt 
inom djurvårdaryrket finns det inte mycket jobb att söka och Anna säger att det utbildas fler 
än vad det finns jobb till.  
 
Ungdomarna visar här en medvetenhet om hur det ser ut på arbetsmarknaden när de är villiga 
att ta tillfälliga jobb för att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Samtidigt är det svårt att få ett 
arbete överhuvudtaget. Trondman beskriver ett gap mellan vad unga vill göra och vad de har 
möjlighet att göra. Ena sidan är det individens egna förhoppningar, de upplevda 
viljestrukturerna, och den andra sidan vad arbetsmarknaden för tillfället erbjuder, de faktiska 
möjlighetsstrukturerna. Samtidigt som kraven på ungdomar har ökat har deras möjligheter på 
arbetsmarknaden minskat. Det läggs ett stort ansvar på individen, och unga som fastnar för 
länge i gapet kan på längre sikt uppleva till stress, ohälsa och social uteslutning. Problemen 
för unga att ta sig in på arbetsmarknaden kan enligt Trondman inte ses som ett individuellt 
problem. Trondman ser en ojämlikhet där unga från resurssvaga familjer tenderar att fastna i 
marginalisering, och på det sättet kan man koppla gapet mellan vilja och möjlighet till 
klasstruktur (ibid. s. 119ff).  
 

3.4 Utbildning och präglingseffekter 

Gemensamt för dessa ungdomar som jag intervjuade är att de för tillfället inte vill studera 
vidare på universitet eller högskola. Jocke gick det individuella programmet innan han 
hoppade av skolan. Han tycker själv att det var konstigt att han inte fick slutbetyg i nian. Visst 
hade han mycket frånvaro säger han, men när han väl var i skolan jobbade han och ansträngde 
sig. Han ville egentligen gå Estetiska programmet med inriktning musik på gymnasiet. På det 
individuella programmet tröttnade Jocke fort. Han uppger att det mest var att plugga 
grundämnena från grundskolan, som han redan kände att han kunde. Jocke bad om svårare 
utmaningar, men kände att han kunde dem med, inget nytt hände och han valde att hoppa av. 
Jocke säger att han varit trött på skolan sedan första klass och hans föräldrar tyckte det var 
okej för Jocke att sluta skolan för de vet att han inte trivs med att plugga. Nu stöttar 
föräldrarna honom att söka arbete. Eftersom gymnasiet är frivilligt har Jocke tänkt ta några år 
ledigt från skolan för att arbeta, men han är medveten om att han måste tillbaka och ta en 
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gymnasiekompetens, speciellt om han ska plugga till polis, som har varit en dröm sedan han 
var liten. Jocke om att hoppa av skolan och söka arbete. 
 

Jag visste att det skulle bli lite tufft, men jag visste inte att det skulle bli så tufft. Samtidigt som det är 
jobbigt så är det skönt, eftersom nu fick jag äntligen lägga av med skolan…[…] men vad ska jag göra 
nu egentligen? Så det blir ju lite jobbigt. 

(Jocke 17 år) 
När Jocke gick i skolan visste han vad som skulle hända om dagarna. När man hoppar av 
skolan känner man att man plötsligt är vuxen, säger Jocke. Han kände att det blev en stor 
förändring med att söka jobb, vilket han inte riktigt beredd på. Men han säger att nu börjar 
han veta vad han kan göra.  
 
Andreas ångrar sin gymnasieutbildning på samhällsvetarprogrammet med IT-inriktning. 
Andreas kom inte in på det datagymnasium som han ville gå och säger att han då tappade lite 
av sitt intresse för datorer och slutade att producera egna hemsidor. När en kompis i år två 
bytte från Samhällsvetenskapsprogrammet med IT till Teknikprogrammet tänkte Andreas 
göra det samma, men det blev aldrig av. Nu ångrar han det, för då hade han kunnat söka jobb 
inom industri direkt utan att gå en KY-utbildning. Andreas har sökt till de flesta KY-
utbildningar med svetsinriktning, men alla plaster är fulla. Andreas upplevde skoltiden som 
att man som elev fick läsa mycket som man senare inte skulle ha så mycket nytta utav. Han 
upplevde också att många bara pluggade för provens skull. Det Andreas tyckte var roligast på 
gymnasiet var psykologi och han skulle vilja bli psykolog i framtiden, men vill för tillfället 
inte plugga vidare. Han nämner att det är långt dit och att han inte har några bra erfarenheter 
av att plugga. Andreas kan tänka sig att eventuellt gå på universitetet i framtiden, men då vill 
han arbeta samtidigt och läsa in en behörighet på halvfart, distans eller under kvällar. Han 
säger att han inte kan tänka sig att studera full tid som hans mamma gjorde, för han säger att 
han har för dålig självdisciplin.  
 
Sara säger att handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet var rätt för henne för 
hon har gillat kläder ända sen hon var liten och har alltid velat arbeta i butik. Det hon tyckte 
var bra med utbildningen var praktiken som hon känner att det var för lite av. Sara säger att 
hon inte tycker om att plugga och kan inte tänka sig att gå vidare till högskola. Hon menar att 
hon är osäker när hon ska göra en uppgift och är rädd för att hon ska göra fel. Det hon istället 
kan tänka sig är att plugga mer praktiska utbildningar som make up kurser eller kurser inom 
kläder och mode.  
 
Jag tolkar det som att dessa ungdomar är medvetna att det krävs utbildning för många yrken 
idag. Om man jämför dessa ungdomar med Paul Willis ungdomar var det först i vuxenålder 
som Willis ungdomarna ångrade sitt yrkesval och såg innebörden av en utbildning. 
Intervjupersonerna är medvetna om att det måste tillbaka in i utbildningssystemet om de ska 
kunna arbeta med det som de drömmer om i framtiden. De ungdomar jag intervjuade lever i 
en annan tid, jämfört med Willis ungdomarna, med sämre möjligheter till arbete efter skolan 
och med högre krav för alla unga att utbilda sig. Industrijobb kräver idag kvalificerad 
arbetskraft och jobb som inte kräver någon utbildning minskar ständigt. Ungdomar jag 
intervjuade vill inte plugga vidare, men ser att de kanske måste studera i framtiden. Min 
tolkning är att dessa ungdomar är medvetna om att brist på utbildning skapar begränsningar. 
Unga människor har en klarare uppfattning idag vad de har för olika möjligeter, men även vad 
de har för begränsningar på arbetsmarknaden. Jocke nämner att han hatar skolan och att han 
är glad att han hoppade av, men han är medvetna om att han förr eller senare måste tillbaka 
och fixa gymnasiekometens. Jocke säger att han är skoltrött och vill göra något annat. 
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Ungdomar idag verkar mer medvetna vet vilka krav som ställs, men det ställs andra krav på 
dessa ungdomar än vad det gjorde för Willis ungdomar på 1970-talet.  
 
Människor tenderar att jämföra sig med dem som har liknande bakgrund och liknande 
värderingar som en själv, vilket Algren kallar för en jämförelseprocess. Att jämföra sig med 
andra har en stor betydelse i processen att skapa en bild av sig själv (Algren 1999 s. 100ff). 
Andreas kompisar som har flyttat till ”k-ort” jobbar på en industri. Hans andra kompisar har 
flyttat till en större ort för att plugga på universitetet, bland andra hans flickvän. Andreas 
säger att många av hans kompisar som pluggade vidare gjorde det för att det inte fick något 
arbete. Om så är fallet är min tolkning är att de skjuter upp risken att ta sig ut på 
arbetsmarknaden. Andreas kanske jämför sig men sina kompisar, men har verkat hittat sin 
egen väg och vill för tillfället inte studera vidare. Annas kompisar som gick på 
jordbruksgymnasiet samtidigt som henne har inte heller fått arbete inom djurvårdaryrket. 
Några av dem arbetar som vikarier inom vården och de flesta bor kvar hemma hos sina 
föräldrar. Jocke säger att han inte har så mycket tid att umgås med sina kompisar för att de 
fortfarande går i skolan. Men Jocke tycker att det är rätt bra för då kan han fokusera på att 
söka jobb och ta körkort vilket är hans största prioritet just nu och han tror att han har större 
chans att få ett arbete om han har ett körkort. 
 
Flera av ungdomarna jag intervjuade var osäkra på hur länge deras föräldrar har gått i skolan 
eller om de har någon utbildning. Däremot visste de mycket om deras föräldrars jobb och 
kunde berätta om deras arbetsuppgifter. Jag tolkar det som att ungdomarna talar med sina 
föräldrar, men inte om utbildning utan om arbete. Utbildning kanske man inte diskuterar, men 
föräldrarna samtalar med sina barn om arbete och hur deras barn ska komma i arbete. Alla 
ungdomarna menade att deras närstående stöttade och kom med förslag när det gällde att söka 
jobb, men inte i lika hög grad när det gällde utbildning. Samtidigt vet de väl att deras barn inte 
är intresserad och motiverad att studera för tillfället. Min tanke är att deras föräldrar har 
kapital när det gäller arbete, i ”jobbvärlden”, men inte när det gäller utbildning, i 
”utbildningsvärlden”, och för över det till sina barn. Den sociala bakgrunden har betydelse 
vad gäller det man diskuterar hemma och vad man därmed tycker är tänkbart respektive 
otänkbart att göra. Att investera i olika kapital innebär att man erbjuds olika livsvillkor, 
ekonomiska, men även tillgång till kunskap och trygghet (Trondman m.fl. 1993 s. 23ff). 
 
Det dessa ungdomar har gemensamt är att deras föräldrar inte har en högre utbildning, med 
undantag från Andreas mamma, och för tillfället vill ingen av dem gå vidare till högskola eller 
universitet. Utbildningar de kan tänka sig i framtiden är mer pratiska. Jag tolkar de som att 
vissa av dessa ungdomar inte bara att de inte känner sig motiverade av att plugga men även att 
de har en bild av sig själva att de inte kan plugga vidare. Exempelvis Sara som säger att hon 
är mycket osäker i en situation där hon ska lösa en skoluppgift och är väldigt rädd för att göra 
fel. Den bilden måste komma någonstans ifrån, socialisationen hemma, i skolan, eller i 
jämförelse med kompisar som kanske hade lättare för sig i skolan. Ungdomarna socialiseras 
in med sina föräldrars kulturella kapital och intressen. Hur unga handlar när det gäller att välja 
jobb eller utbildning menar Bourdieu är kopplat till individens bakgrund. Men olika bakgrund 
handlar vi ofta olika i liknande situationer. Bourdieus menar att en människas 
präglingseffekter, vilket liv dessa ungdomar har levt, har präglat dem att välja vissa 
gymnasiestudier och vara intresserade av vissa yrken. Den sociala bakgrunden har skapat 
grunden till det som är tänkbart respektive otänkbart för dessa individer (Trondman 2000 s. 
138).  
 



26  

3.5 Upplevelse av att söka jobb och marknadsföra sig själv 

Alla ungdomarna jag intervjuade tror att det är lättare att få jobb via kontakter än via 
Arbetsförmedlingen. Anna har genom sin pappa kontakter inom djurvårdaryrket men säger att 
det är svårt för att de förväntar sig att hon ska kunna lika mycket som de som är äldre och 
erfarnare. Trots att Anna har gått på jordbruksgymnasiet känner hon inte att hon är redo för att 
ta ansvar till exempel för en lamning själv, utan skulle vilja börja med en praktikplats inom 
lantbruk. Att sluta gymnasiet och börja söka jobb beskriver hon som svårt. Som nybliven 
student var hon inte beredd på de krav som ställdes på henne som arbetssökande. Anna har 
sökt flera sommarjobb inom olika branscher och tror att det är hennes chans att komma in på 
en arbetsplats. Andreas har eventuellt ett timvikariat på gång genom sin pappa. Men Andreas 
tror att det är bäst att själv gå och fråga på ett företag om de behöver personal. Han upplever 
att det är svårt att söka jobb. Andreas säger att han tycker det är svårt att veta hur man ska 
formulera sig och hur man ska säga för att få det att låta bra när man inte har någon vidare 
yrkesutbildning. Han tror att hans möjligheter att få ett arbete är små.  

 
Jag vet inte riktigt vad jag klarar av, det är det som är svårt. När man inte har gått någonting som man 
inte har blivit någonting på gymnasiet så vet man ingenting, man kan ingenting.   

(Andreas 21 år) 
 
Jocke söker vilka jobb som helst och kan tänka sig att göra lite av varje bara han gör något 
meningsfullt av sin tid. Jocke kom i kontakt med Arbetsförmedlingen efter att ha hoppat av 
skolan och har av sin handläggare blivit hänvisad till ”Avstamp”, en sida på Internet som är 
utformad för arbetssökande ungdomar. Jocke beskriver sajten som mer färgglad och med färre 
menyer än AMS sida. Där har han bland annat lärt sig hur man ska skriva ett CV och hur man 
som arbetssökande ska informera om sig själv. Jocke säger att han har blivit mer peppad att 
söka jobb sen han började i ”Jobbgarantin”, och kommit på att han vill arbeta med barn. Jocke 
tycker det är svårt att i text visa vem man är och tror att det bästa sättet är att själv gå till en 
arbetsgivare och visa upp sig och prata för sig. Han har bland annat gått in i flera butiker, 
framförallt sportbutiker för att fråga om de behöver personal. Jocke tänker att om han tar 
första jobbet och sen fortsätter leta efter jobb så kanske han får sitt drömjobb tillslut. 
 
Sara upplevde att det var svårt att komma igång med arbetssökandet efter gymnasiet. Hon 
säger att hon inte visste att man skulle gå och registrera sig som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen. Hon tycker även det är svårt att skriva ett CV som innehåller ett bra 
språk. Sara säger att de har tränat sig på handelsprogrammet att skriva CV men att 
informationen om hur man söker jobb var alldeles för dålig. Sara tycker det är viktigt hur man 
presenterar sig. Vid en anställningsintervju ska man vara propert klädd och definitivt inte ha 
mjukisbyxor, säger Sara. Man ska också ha lätt för att prata och vara glad och trevlig. Det är 
viktigt hur man beter sig och pratar för att det ska bli bra. Sara tror också på att gå in till en 
butik, ta med sig sitt CV och prata för sig på bästa sätt. Hon tror inte att det är någon större idé 
att ringa till en butik eller ett företag, för då får de ingen bild av hur man är som person.  
 
Jag tolkar det som att dessa ungdomar är medvetna om att de måste marknadsföra sig själva. 
Det ungdomarna lär sig på ”Jobbgarantin” kallas för att formulera kompetens. Det innebär 
bland annat att skriva CV och lära sig att marknadsföra sig själva. Precis som Sif 
jobbsökartips lär sig ungdomarna på ”Jobbgarantin” hur man på bästa sätt säljer sig själv till 
en arbetsgivare. Som hemläxa på ”Jobbgarantin” har dessa ungdomar fått i uppgift att lista 
sina egenskaper. Syftet är att lära känna sig själv bättre så att man lättare kan ”sälja sig själv” 
till en arbetsgivare, men även att få sig en tankeställare att bredda sig i sitt jobbsökande, där 
ens egenskaper kan passa fler branscher. Fogde menar att det är upp till individen själv att 
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göra sig anställningsbar och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. ”Jobbgarantin” strävar 
efter att ha individuellt anpassade aktiviteter med olika former av jobbcoachning. Individen är 
i centrum och det fokuseras på individens egna handlingar med en institutionaliserad 
individualism där den ideala arbetssökanden är självständig och vet hur hon marknadsför sig 
själv (Fogde 2007 s. 141ff). Den nya ojämlikheten kanske inte ligger på klassnivå utan på hur 
duktiga vi är att sälja in oss själva på arbetsmarknaden? Jag tolkar det som att dessa ungdomar 
inte kände sig bekväma att formulera sig i text utan mycket hellre går till ett företag och 
presenterar sig. Bourdieus habitus teori kan förklara vikten av ett kroppsspråk i en sådan 
situation. Habitus, en människas mentala och kroppliga identitet, är avgörande för hur man 
presenterar sig och habitus är en människas identitet visat i kroppsspråk och kroppshållning. 
Ungdomarna på ”Jobbgarantin” lär sig hur de ska presentera sig, hur de ska ta i hand, få 
ögonkontakt och prata på bästa sätt under en arbetsintervju. Vid en anställningsintervju menar 
Bourdieu att individen agerar utifrån sitt habitus och läcker information om sin bakgrund, 
oftast omedvetet, genom dess sätt att tala och röra sig. Det Bourdieu kallade habitus och 
dispositioner tillsammans var just ett praktiskt förnuft. Det praktiska förnuftet gör att dessa 
ungdomar gör det som är förväntat av dem. Deras olika bakgrund gör även att de är olika i 
rollen som arbetssökande. Unga agerar utifrån sin bakgrund, men även sina egna handlingar. 
Bourdieu menar att vi måste se att individen är både handlade och aktiv, men även förändrade 
och utsatta för samhällets omgivande krafter (Bourdieu 1992 s. 60f).  
 

3.6 Identitet, individualisering och arvtagare 

De intervjuade ungdomarna skapar sin identitet utifrån kompisar, media och Internet. Jocke 
spelar death metal med sina bandkompisar och Andreas spelar lagspel på nätet. Båda killarna 
skapar sig en identitet genom den livsstil deras kompisgäng tillhör. Sara har ett stort intresse 
för kläder och mode och idag har mode tycks bli den nya ”popkulturen”, som många unga 
bygger sin identitet kring. Min känsla är att för 10-15 år sedan handlade om vad man lyssnade 
på för band, om man gillade Blur eller Oasis, medan det idag istället handlar om vad man har 
på sig och hur man klär sig. Kanske måste dagens unga forma sin identitet mer självständigt 
än sina föräldrar på grund av att vi idag lever i ett samhälle som sätter individen i centrum. 
Dagens ungdomar har ett tryck på sig att skapa sin individuella identitet, byggt på livsstil, för 
att vara accepterade bland sin jämnåriga. Giddens menar att livsstilsval har blivit allt viktigare 
och att bakgrundförhållandena har fått stå tillbaka. Trots att barn och unga idag matas med 
ständigt information om livsstil och karriär från media är individen ganska utelämnad att göra 
sina egna val. Detta kräver enligt Giddens att individen är reflexiv över sina egna val och bör 
vara öppen för förändringar (Giddens 1997 s. 101f). Dagens ungdomar blir mera beroende av 
arbetsmarknadens svängningar när de inte längre finns en utstakad väg hemifrån (Lalander 
och Johansson 2007 s. 115). 
 
Samtidigt har dessa ungdomar en bakgrund med sig som påverkar dem i sina livsval. 
Bourdieu beskriver det sociala livet likt ett fält och inom fältet tvingas individer att ta 
ställning till val och handlingar som skiljer sig åt beroende på individernas position i fältets 
som benämns som en individs dispositioner (Bourdieu 1999 s. 62ff). Dispositioner bär man 
med sig från sin sociala bakgrund och dispositioner vägleder ungas val och handlingar, ofta på 
ett omedvetet sätt. Bourdieu menar att även om en individ kan skapa sin egen identitet utifrån 
livsstil så är individen aldrig opåverkad av sina dispositioner. Vi bär med oss ett socialt och 
kulturellt kapital som kan skapa både möjligheter och begränsningar i olika situationer och 
miljöer. Anna har präglats av att växa upp på en gård och tror att hennes intresse för djur 
kommer från hennes pappa. Anna säger att hon har växt upp i den världen och att hon och 
hennes systrar var med sina föräldrar när de arbetade i ladugården. När Anna var ung var hon 
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mycket intresserad av sin pappas djur, men när hon blev lite äldre har hon kommit att 
intressera sig även för andra saker. Men Anna och hennes pappa diskuterar ofta djur och 
djurhållning och hon säger att de lär sig av varandra. Anna kan mycket om exotiska 
djurparksdjur efter sin praktik på Skansen, medan hennes pappa är bra på lantbruksdjur. Anna 
skulle kunna vara ett exempel på en arvtagare, en individ som fortfarande skapar sin identitet 
utifrån familjen eller bygdens traditioner. Arvtagarens sätt att gå från ung till vuxen kan vara 
mindre problematiskt, men arvtagaren kan få det svårt på en arbetsmarknad som kräver 
ombytlighet (ibid. s. 122f).  
 
Sara uppger att hon har haft problem med sin mamma och tyckt att det har varit jobbigt. Sara 
verkar vara en framåt och glad tjej men hon säger att hon har varit jätteblyg.  

 
Jag har haft så mycket problem med min mamma och har varit ett väldigt tyst barn. Men jag har tänkt 
mycket på mig själv och jag är en pratglad person och jag är den jag är. Jag kanske har mognat i sättet 
också att våga. Förut hatade jag att stå inför klassen och prata med nu bara bubblar jag på. Det säger 
släkten också…   

(Sara 20 år) 
 
Giddens menar att en individ idag har stora möjligheter att forma sin identitet och sitt eget liv. 
Individen är själv den bästa resursen att identifiera vem den är och en människa omskapar 
kontinuerligt sin identitet. Visserligen menar Giddens att det finns svårigheter och ojämlikhet 
när det gäller att medvetet forma sin identitet. Ändå vill Giddens inte se att det är bara 
privilegierade ungdomar som har makt att medvetet konstruera sin identitet, utan att alla 
ungdomar har möjlighet att göra det (Giddens 1997 s. 14). En individ idag har stora 
möjligheter att påverka sin egen situation. Men gäller det alla individer oavsett vilket liv de 
har levt? Det jag tycker Giddens missar är att det krävs trygghet och självförtroende för att 
våga forma sin identitet och bild av sig själv till något positivt. Algren menar att för att ha 
förmågan att våga omskapa sin identitet och sin bild av sig själv krävs en grundtrygghet till 
sin omgivning.  Individen måste även acceptera sig själv, och känner sig accepterad av andra. 
Algren skriver att det finns en stark koppling mellan hur unga uppfattar sig själva och vad 
andra har för bild av dem. Synen unga har på sig själv är uppbyggd på tidigare erfarenheter 
men inte helt bestämd av de erfarenheterna. Om den självbild individen har bekräftas av andra 
förstärks den, men om reaktionerna på individens beteende är annorlunda än individens bild 
av sig själv, omstrukturerar individen sin självbild (Algren 1999 93f). Sara upplever att hon är 
mer framåt och har en positivare bild av sig själv, vilket även hennes släktingar har bekräftat. 
Att våga forma sin identitet och förändra bilden av sig själv kanske inte är kopplad till 
klassförhållanden, men till ungdomars hemförhållanden. Trygghet hemifrån och känslan av 
att man som person är accepterad, gör det möjligt att kunna acceptera sig själv, och då ha 
förmågan att påverka sin livssituation. Genom social reproduktion kan unga från resurssvaga 
och studieovana familjer få sämre självförtroende som deras föräldrar har fört över till sina 
barn. Givetvis behöver det inte alls vara så. Unga från medelklassförhållanden kan även 
komma från otrygga hemförhållanden och unga från ekonomiskt och kulturellt resurssvaga 
familjer kan ha ett högt socialt kapital med en god grundtrygghet som gör att ungdomarna är 
trygga i sig själva.  
 
Dessa ungdomar har även gemensamt att de knappt har någon arbetslivserfarenhet alls, vilket 
blir en stor begränsning när de konkurrerar om jobben. De som har gått praktiska utbildningar 
har varit ute på praktik, men räcker inte långt när det gäller att konkurrera med dem som har 
längre arbetslivserfarenhet. Krävs det mer av unga idag? Idag krävs det längre utbildning och 
det är ökad konkurrens om de jobb som inte kräver någon utbildning. De som har haft de 
svårast på den förändrade arbetsmarknaden är unga utan utbildning, till största del killar från 
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arbetarklassförhållanden. De välbetalda industrijobben är på väg bort från Sverige och kvar 
finns jobb inom servicebranschen med otrygga anställningar. Det förändrade livsvillkoren för 
dem som inte studerar vidare har även skapat en förändrad identitet för arbetarklassen. 
Arbetarklassen finns kvar, men de är ingen homogen grupp med en gemensam identitet, och 
därför pratar man inte längre om klass på samma sätt idag (Dolby & Dimitriadis 2004 s. 
182ff). 
 
Giddens och Bourdieu ser annorlunda på individualiseringsprocessen. Bourdieu menar att det 
skapar ångest när unga på egen hand ska forma sin identitet och göra livsval utan större 
vägledning. Bourdieu menar att vi inte kan förstå individualiseringsprocessen ångest om vi 
inte förstår ungas livsvillkor utifrån deras sociala klass. Bourdieu menar att en socialklass är 
en grupp människor som innehar vissa livsstilar och smaker som ger den en viss disposition 
(Trondman 2000 s. 146f). Giddens ser liknande nackdelar för individen med betonar 
fördelarna för unga att ha möjlighet att själv skapa sina livsvillkor i det individualiserade 
samhället.  
 

3.7 Risk för individen eller klasstrukturer? 

Anna har upplev att hon har stött på fördomar av hennes sociala bakgrund och hennes kön när 
hon har sökt arbete. Anna sökte jobb hos en arbetsgivare på en äggfabrik som valde att inte 
anställa Anna. Anna menar att hon senare har hört av en familjemedlem att anledningen till att 
Anna inte fick jobbet var att arbetsgivare trodde att hon snart skulle skaffa barn. Anna känner 
att det finns förutfattade meningar kring att unga tjejer från landet skulle skaffa barn tidigt och 
hon tror att manliga arbetsgivare är de som har flest förutfattade meningar kring dessa frågor. 
Anna vill helst av allt ha ett arbete och har inte planerat att skaffa barn på många år. Anna 
säger även att hon har fått höra att hon är för ung från vissa arbetsgivare. Här ska tilläggas att 
detta är Annas tolkning av situationen som jag sedan tolkar. Om det skulle vara så att den 
förutfattade meningen om unga tjejer från landet drabbade Anna, är hon då determinerad av 
sin bakgrund, sin ålder och sitt kön? Detta skulle kunna vara ett exempel på en struktur där 
det finns två sätt att tolka strukturproblematiken. Giddens ser att struktur är något som skapas 
mellan individer och kan därför genom handling förändras av individer. Genom sin 
transformativa kapacitet har individer förmågan att förändra sig själva, andra och sina 
livsvillkor (Giddens 1986 s. 14ff). Bourdieu kritiserar Giddens för att göra strukturella 
problem till personliga problem (Trondman 2000 s. 136ff). Kunde Anna här genom handling 
påverka att hon inte fick ett arbeta på grund av arbetsgivares fördomar, om nu så var fallet? 
Jag har svårt att se att individen i detta fall har makt att förändra situationen. Samtidigt 
nämner Giddens att individen per automatik kan förändra maktstrukturer och att en individs 
handlingar både rymmer möjligheter och begränsningar (Giddens 1986 s. 20). Men kan alla 
begränsningar kopplas till social handling som Giddens menar? Bourdieu skulle inte säga att 
det kan det.  
 
Jag kan inte se att dessa ungdomar skulle ha en gemensam identitet, men det finns strukturella 
likheter mellan dem oavsett livsstil. Likheter som svårigheter att flytta hemifrån och 
svårigheter att få arbete utan utbildning. Samtliga av dessa ungdomar befinner sig i samma 
situation, men givetvis är det lättare med att få pröva på att jobba, exempelvis som vikarie, 
med kontakter och därmed få lite arbetslivserfarenhet. Att söka arbeta och komma in i 
vuxenlivet är inte en rak linje för någon, men vissa är mer utsatta än andra. Idag är ungdomar 
mer eller mindre tvingade till att göra sina egna val då arbetsmarknaden ser annorlunda ut mot 
vad den gjorde när deras föräldrar var unga. Det krävs idag längre utbildning för att få arbete. 
Utbildning och social rörlighet har ökat för alla sociala grupper, vilket leder till att den 



30  

strukturella klassidentiteten inte bli lika tydlig längre (Beck 2005 s. 125). Unga utan 
utbildning blir mer utsatta och jag kan tänka mig att chocken blir större för unga som vill ut 
och jobba direkt efter gymnasiet. Om man inte gillar att gå i skolan blir det tufft utan en 
avslutad gymnasieutbildning som idag har blivit som grundskolan. Är ojämlikheten verkligen 
individualiserad?  
 
Beck säger att klass inte längre existerar och att individualiseringen har medfört en ny 
ojämlikhet med risk för alla oavsett klasstillhörighet att hamna utanför arbetsmarknaden. Men 
Beck säger även att unga utan utbildning löper större risk att fastna i arbetslöshet. Beck har 
rätt att vi inte längre socialiseras in i ett klasstänk som tidigare, men att sociala skillnader 
finns mellan grupper. Men kan man säga som Beck att vi lever i ett klasslöst samhälle bara för 
att vi inte föds in i arbetarrörelsen på ett ”naturligt sätt”? De sociala klasserna har förlorat sin 
identitet och det är idag upp till individen, både inom och utanför familjen, att trygga sin 
existens genom arbete. Den sociala klassen skapar inte längre en identitet åt individen, det 
måste individen göra själv och den enskilde individen har blivit sin egna sociala 
reproduktionsenhet. Vad händer när de sociala klasserna förlorar sin identitet samtidigt som 
sociala skillnader ökar? Trondman menar att klasskillnader fortfarande existerar men 
skillnaden idag är att arbetarklassungdomar har olika liv. Arbetarklassen består av ett stort 
antal grupper och har därför ingen gemensam identitet, men det har gemensamma livsvillkor 
och möjligheter. Alla har inte samma möjligheter utifrån kontakter och kulturellt kapital att få 
ett arbete. Dessa ungdomar är en ny generation som växer upp med helt annorlunda 
begränsningar med även möjligheter än sina föräldrar. Högskole- och universitetsutbildning 
har blivit ”vanlig” utbildning, till för fler, men garanterar inte längre någonting. Men en högre 
utbildning krävs ändå för att ha möjlighet att ta sig in på fler arbetsområden än någonsin 
tidigare. För dem som inte själva har föräldrar som har pluggat blir det inte ett lika naturligt 
val att studera. 
 
Även om dessa ungdomar är påverkade av sin bakgrund finns det inget som säger att de är 
helt bestämda av den. För tillfället vill dessa ungdomar inte studera vidare, men det kan 
ändras. Unga har en makt att förändra sina livsvillkor, men alla har inte samma förutsättningar 
(Trondman 2000 s. 138). Att misslyckas i skolan och på arbetsmarknaden har gått från att 
vara en klassfråga till att bli en individuell angelägenhet och Bourdieu kritiserar när hjälp 
individualiseras (ibid. s. 145). Samhällsekonomisk förlorar alla i längden på att 
ungdomsarbetslösheten är hög och att unga inte kan börja tjäna sina egna pengar, flytta 
hemifrån och så småningom bilda familj. Ungdomsarbetslöshet är inget individuellt problem, 
men problemet har blivit upp till individen själv att lösa.  
 
 

3.8 Framtidstro 

Samtliga ungdomar som jag intervjuade tyckte det var viktigare med ett jobb och 
arbetskamrater som de trivs med än en hög lön. Anna vill arbeta med något hon brinner för 
och tycker att det är mycket viktigare än att tjäna mycket pengar. I Annas fall är det 
djurhållning och hon menar att ett jobb som hon inte trivdes med skulle vara en plåga att 
stanna kvar på. Det skulle kunna funka ett tag med i slutändan tror Anna att man verkligen 
måste gilla sitt arbete. Anna kan tänka sig att starta eget i framtiden, gärna med några vänner, 
och tillsammans ha ett hunddagis. Hon kan tänka sig att flytta för att få arbete men i framtiden 
vill Anna bo på landet eftersom hon är uppvuxen så och vill ge det till sina barn. Anna vill ha 
både karriär och familj och tycker det är viktigt att karriären inte tar överhand och vill försöka 
balansera karriär och familjeliv på bästa sätt tillsammans med sin partner. Precis som Anna 
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vill Sara ha ett arbete som hon trivs med och tycker det är jätteviktigt med bra arbetskamrater. 
Ett arbete man trivs med är mycket viktigare än en hög lön, så länge man klarar sin ekonomi, 
menar Sara. Sara vill skaffa sig ett bra jobb med en säkrad inkomst och ett körkort innan hon 
skaffar barn. Sara refererar till några jämnåriga kompisar som har skaffat barn men inte hunnit 
arbeta ännu, och nämner att hon vill göra saker i rätt ordning. 
 
Andreas nämner att han vill bli psykolog, men känner att det är omöjligt eftersom han inte vill 
studera vidare. Han kan tänka sig att kanske studera vidare i framtiden, men just nu kan han 
inte se det, eftersom han själv uttrycker det som att han har dåliga skolerfarenheter och han 
ångrar sin gymnasieutbildning. Andreas tycker det är viktigast att trivas med sina 
arbetskamrater för att det automatiskt gör jobbet intressantare. Att ha ett intresse för jobbet 
tror också Andreas är viktigt för annars orkar man inte hålla på med det i det långa loppet. 
Mycket pengar är inte viktigt men om han skaffar familj vill han ha en god ekonomi med en 
hyfsad lön. Jocke vill arbeta med något som han trivs och ser hög lön bara som en bonus. Han 
vill bo med sin flickvän i ett hus och skaffa hundar. De här ungdomarna är så pass unga att 
deras framtidsplaner kan ändras om och om igen. Deras framtid går att diskutera kring 
relationen mellan struktur och individens handlingsutrymme. Giddens menar att det finns 
strukturer som kan begränsa människor men ser inte att unga är helt styrda av sin bakgrund, 
utan att varje individ har möjlighet att påverka sin situation genom sina handlingar. Struktur 
reproduceras och återskapas mellan och inom individer och unga besitter förmågan att genom 
sina egna handlingar förändra sig själva och sina egna villkor och möjligheterna på 
arbetsmarknaden (Giddens 1986 s. 25ff).  Bourdieu menar att människor alltid har sina 
erfarenheter med sig och de tenderar att dominerar och att vara snarlika för individer från 
liknande klassförhållanden. Bourdieu menar att vi konstruerar vårt liv mot bakgrund av att vi 
redan är konstruerade. Dessa ungdomar kan påverka sin framtid, men de kommer inte alltid 
att rå över sin livssituation. En människas historia är djupt rotad inom människan och finns 
alltid med och påverkar den, vilket gör att framtiden för dessa ungdomar alltid kommer att 
vara påverkade av det förflutna (Trondman 2000 s. 139).   
 
 
3.9 Sammanfattning 

Bakgrunden har fortfarande betydelse när det gäller för ungdomar att skaffa arbete. Det visas 
bland annat genom att unga utan högre utbildning har svårt att komma ut på arbetsmarknaden 
och att den av de ungdomarna jag intervjuade som hade ett timvikariat på gång fick det 
genom kontakter. Samtliga av ungdomarna trodde att det var lättare att få jobb via kontakter 
än via arbetsförmedlingen. Ungdomars sociala kapital, deras familjers tillgång till kontakter 
och nätverk, kan vara avgörande för att få sin första provanställning eller få pröva på att jobba 
som vikarie, och tillfälligt komma ut på arbetsmarknaden och få lite arbetslivserfarenhet. 
Jämfört med dessa ungdomars föräldrar, som kunde börja arbeta direkt efter grundskolan eller 
gymnasiet, står de inför en förlängd ungdomstid, där det tar längre tid att komma ut på 
arbetsmarknaden och längre tid att flytta hemifrån. Intervjupersonerna upplevde även att det 
fanns en skillnad mot vad de ville arbeta med och vad de hade för möjligheter att faktiskt få 
vissa arbeten när det var svårt att konkurrera om jobben utan någon längre 
arbetslivserfarenhet. Ingen av de ungdomarna jag intervjuade var för tillfälligt intresserade av 
att plugga vidare. För tre utan dem var anledningen att de inte gillade att plugga och att de inte 
kunde se sig själva i ”skolbänken” igen. Olika kapital och den miljö man har präglats av leder 
till olika livsval, men även olika möjligheter på arbetsmarknaden. Ungdomarna var mycket 
medvetna om vikten av hur man presenterar sig när man söker arbetet. De lärde sig bland 
annat på AMS ”Jobbgaranti” hur de skulle marknadsföra sig på bästa sätt för en arbetsgivare. 
I en situation när man ska marknadsföra sig är Bourdieus habitus, en människas mentala och 
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kroppsliga identitet, avgörande för vad man ger för signaler som sig själv till arbetsgivaren. I 
ungdomarnas liv kunde man se en individualiseringsprocess där deras identitet skapade 
genom mode, Internet, fritidsintressen och kompisar. Men de fanns även exempel på arvtagare 
där unga valde att arbeta inom samma område som sina föräldrar. Dessa ungdomar har ingen 
gemensam identitet men de har en gemensam livssituation där det är svårt att skaffa ett arbete 
och flytta hemifrån.  
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4. Slutsatser 
 
I denna avslutande del för jag en diskussion runt mina resultat och försöker svara på de 
frågeställningar som jag ställde mig själv i början av uppsatsen. Jag för även ett resonemang 
hur man skulle kunna tänka kring vidare forskning. 

 

4.1 Åter till frågeställningarna 

– Hur ser ungdomars viljestruktur ut, vad de vill göra, kontra deras möjligheter och 
förutsättningar på arbetsmarknaden? 
 
Alla ungdomar jag intervjuade uppgav att de kan ta vilket jobb som helst. Däremot ville de 
flesta bo kvar i sin hemkommun. Att bo kvar i hemkommunen gör direkt att chansen att få 
arbete minskar då arbetstillfällena på orten är få. Det finns en åtskillnad mellan vad dessa 
ungdomar vill arbeta med och vad de har för möjligheter på arbetsmarknaden. Jag använder 
mig av Trondmans begrepp viljestruktur och de faktiska möjligheterna unga har på 
arbetsmarknaden. Exempelvis är det svårt att få arbeten som man är utbildad på gymnasienivå 
då ungdomarna konkurrerar om jobben med dem som har längre arbetslivserfarenhet. Det 
finns även en problematik att ta en praktikplats inom ”Jobbgarantin” som endast betalar 2000-
3000 kr i månaden. Det har blivit svårt för dessa ungdomar att ta sig till praktikplatsen då ett 
busskort kostar mer än en tredjedel av deras inkomst och restiden har varit över två timmar 
enkel resa.  
 
De ungdomarna jag intervjuade ville även flytta hemifrån, men möjligheterna var små 
ekonomiskt. Ungdomarna upplever även en förlängd ungdomstid där det tar längre tid, 
jämfört med deras föräldrars generation, att ta sig ut på arbetsmarknaden, ha möjlighet att 
skaffa sig en egen bostad och skaffa sig ett eget ”vuxenliv”. Den förlängda ungdomstiden kan 
kopplas till klassförhållanden och struktur. Det är svårare för familjer från 
arbetarklassförhållanden att stötta sina barn ekonomiskt under den förlängda ungdomstiden 
jämfört med medelklass familjer med mer ekonomiskt kapital. Svårast är det för unga som har 
skilda föräldrar att få ekonomiskt stöttning hemifrån. 
 
Intervjupersonerna upplevde att det är svårt att söka jobb och veta hur man ska presentera sig 
för en arbetsgivare. Det ungdomarna lär sig på ”Jobbgarantin” kallas för att formulera 
kompetens. Det innebär bland annat att skriva CV och lära sig att marknadsföra sig själva. Det 
är upp till individen att göra sig konkurrenskraftig och marknadsföra sig på arbetsmarknaden. 
Bourdieus habitusteori kan förklara varför kroppsspråket är så viktigt när man söker arbete. 
Habitus, en människas mentala och kroppliga identitet, är avgörande för hur man presenterar 
sig och habitus är en människas identitet uppvisat i kroppsspråk och kroppshållning. Den nya 
ojämlikheten kanske inte ligger på klassnivå utan på hur duktig individen är att marknadsföra 
sig själv och sälja in sig hos arbetsgivare? Frågan för in diskussionen till den andra 
frågeställningen. 
 

– Är individen i det senmoderna samhället fortfarande till viss del determinerad, bestämd, av 
sin bakgrund när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden, och i så fall varför? 

De ungdomar jag intervjuade hade alla svårigheter att få ett arbete. Är det en individualiserad 
undersysselsättning vi ser med risk för individen oavsett klasstillhörighet eller beror det på 
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klasstrukturer där arbetsklassungdomar har drabbats hårdast av de nya villkoren på 
arbetsmarknaden? Beck menar att globaliseringen och individualiseringsprocess har skapat en 
risk för alla individer, oavsett klasstillhörighet. Samtidigt ser jag att klassförhållanden 
fortfarande spelar roll eftersom unga har olika ekonomisk och social stötning hemifrån i den 
förlängda perioden mellan ung och vuxen. På den mindre ort där jag utförde mina intervjuer 
är perioden från ung till vuxen problematisk. De ungdomar som väljer att bo kvar på orten och 
inte studerar vidare löper stor risk att hamna i marginalisering. Anledningen är att det finns så 
få arbetstillfällen på orten och även om boendet är relativt billigt och det inte är svårt att hitta 
lediga hyreslägenheter har dessa ungdomar inga möjligheter att hyra en bostad när de inte har 
en fast anställning.  
 
Ungdomarna har även olika kulturellt kapital hemifrån som avgör om valet att studera vidare 
efter gymnasiet blir ett självklart val. Universitetsutbildning har blivit vanlig utbildning. Men 
det är fortfarande fler ungdomar från medelklassförhållanden som går vidare till högre studier 
efter gymnasiet. Traditionen att studera vidare kommer hemifrån av de präglingseffekter en 
människa möter under sin uppväxt. Även vad ungdomar är intresserad av att arbeta med kan 
vara påverkade av präglingseffekter från deras hemmiljö. Av de jag ungdomar intervjuade 
nämnde tre av fyra att de inte gillade att plugga och kunde inte tänka sig att studera vidare. De 
hade också dålig koll på om deras föräldrar hade en gymnasieutbildning. Däremot visste 
intervjupersonerna mycket om deras föräldrars arbete. Min tanke är att deras föräldrar har 
kapital när det gäller arbete, i ”jobbvärlden”, men inte när det gäller utbildning, i 
”utbildningsvärlden”, och för över det till sina barn. Den sociala bakgrunden har betydelse 
vad gäller det man diskuterar hemma och vad man därmed tycker är tänkbart respektive 
otänkbart att göra. Att investera i olika kapital innebär att man erbjuds olika livsvillkor, 
ekonomiska, men även tillgång till sociala kontakter och koder.  
 
Trondman menar att arbetarklassungdomar har drabbats hårdast av förändringarna på 
arbetsmarknaden. Marx klassbegrepp, som syftar till att produktionsförhållandena skapar två 
klasser som ger upphov till samhällsstrukturen, kan tyckas vara förlegad. Behövs en ny 
förklaring av strukturer? Bourdieus habitus- och dispositionsteorier är en fortsättning på Marx 
klassbegrepp och är ett bra sätt att förklara struktur. Bourdieu vill förklara och förstå varför 
människor handlar och tänker som de gör och varför en individ handlar på ett visst sätt utifrån 
dess bakgrund. För att förstå den sociala världen delar Bourdieu in verkligheten i sociala rum, 
rum som existerar och finns till på grund av skillnader. I rummen intar individer olika 
dispositioner, som är osynliga och svåra att påvisa, men enligt Bourdieu ”den mest verkliga 
verkligheten”. Om vi ska förstå hur dispositioner eller habitus skapas måste vi förstå 
betydelsen av olika ungdomars positioner i den sociala världen men även förstå de olika 
sociala villkor som finns mellan sociala grupper. 
 
Lalander och Johansson nämner begreppet arvtagare och individualisering. Ungdomar idag 
bygger sin individuella identitet på livsstilsval och bakgrundförhållandena har fått stå tillbaka. 
Trots att barn och unga idag matas med ständigt information om livsstil och karriär från media 
är individen ganska utelämnad att göra sina egna val. Även om dessa ungdomar bygger sin 
identitet på livsstil så kan jag se att de har präglats av sin uppväxt miljö och kan till viss del 
vara så kallade arvtagare, unga som fortfarande skapar sin identitet utifrån familjen eller 
bygdens traditioner. Arvtagarens sätt att gå från ung till vuxen kan vara mindre problematiskt 
med en utstakad väg, men kan få det svårt på en arbetsmarknad som kräver ombytlighet. 
Bourdieu uttrycker det att även om en individ kan skapa sin egen identitet med livsstil, så är 
den aldrig opåverkade av dess dispositioner. Bourdieu menar att dispositioner bär man med 
sig från sin sociala bakgrund och dispositioner vägleder ungas val och handlingar, ofta på ett 
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omedvetet sätt. Ungdomarna bär även med sig ett socialt och kulturellt kapital som kan skapa 
både möjligheter och begränsningar i olika situationer och miljöer. 
 
Jag kan inte se att dessa ungdomar skulle ha en gemensam identitet eftersom de har valt olika 
livsstilar, men det finns strukturella likheter mellan dem oavsett livsstil. Exempelvis har 
samtliga ungdomarna svårigheter att få arbete utan utbildning svårigheter att flytta hemifrån. 
Dessa ungdomar befinner sig i samma situation men arbetarklassen är inte längre en ”enad” 
grupp med en gemensam identitet. Trondman menar att arbetarklassungdomar har olika liv 
och väljer olika livsstilar, men att de lever under liknande livsvillkor. 
 
Hur ser relationen mellan handlingsutrymme och struktur ut? Giddens menar att det finns 
strukturer som kan begränsa människor, men Giddens ser inte att unga är helt styrda av sin 
bakgrund. Struktur reproduceras och återskapas mellan och inom individer och unga besitter 
förmågan att genom sina egna handlingar förändra sig själva, sina villkor och möjligheter. Jag 
tycker att man kan tolka Giddens struktureringsteori, där individen kan påverka sina egna 
livsvillkor, som en fantasi om att alla ungdomar kan bli vad som helst. Men visst kan det vara 
en fantasi som tilltalar. Jag tolkningar relationen mellan handlingsutrymme och struktur som 
att en individ kan skapa sig en identitet, men inom systemets villkor, inom en struktur. 
Exempelvis måste en arbetssökande följa arbetsmarknaden villkor. Arbetsgivare letar också 
efter olikheter och det kan säker vara bra att sticka ut när man ”säljer sig själv” i vissa fall, i 
andra fall inte. En individ passar in i en kultur, medan en annan passar in i en annan kultur. 
Bourdieu menar att människor alltid har sina erfarenheter med sig och de tenderar att 
dominerar och att vara snarlika för individer från liknande klassförhållanden. Även om dessa 
ungdomar är påverkade av sin bakgrund finns det inget som säger att de är helt bestämda av 
den. För tillfället vill dessa ungdomar inte studera vidare, men det kan ändras. Unga har makt 
att förändra sina livsvillkor, men alla har inte samma förutsättningar. Att välja eller inte välja 
högre utbildning, och möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden, har gått från att vara en 
klassfråga till att bli en individuell angelägenhet. Samtidigt verkar differentieringar mellan 
olika sociala grupper ha ökat. Det verkar finnas tendenser som visar att det är upp till 
individen att ta sig ur arbetslöshet. Arbetslöshet bör snarare ses som ett gemensamt 
samhällsproblem, där några individers försämrade ekonomi och livsvillkor på längre sikt kan 
drabba hela samhällsekonomin. Ungdomsarbetslöshet är inget individuellt problem, men 
verkar vara upp till individen själv att lösa.  
 

4.2 Fortsatt forskning 

Vilken slags kunskap vi producerar beror på vilken problematik vi upplever och vilka frågor 
vi ställer i förhållande till vår omvärld. Samhällsvetare delar upp världen och simplifierar den 
för att kunna förstå den. Vi förenklar världen genom att kategorisera människor exempelvis i 
klass. När det gäller ungdomsarbetslöshet tycker jag att man måste förstå både den förändrade 
strukturen för unga på arbetsmarknaden och de personliga problem individen står inför. Jag 
skulle vilja undersöka hur struktur påverkar människor i det individualiserade samhället. Det 
verkar som att klasskillnader är mindre synliga när arbetarklassen inte har en gemensam 
identitet, samtidigt verkar differentieringen mellan grupper öka. Jag skulle också tycka det var 
intressant att göra en studie av medieartiklar för att se hur arbetarklass benämns i dagens 
media. Existerar begreppet, hur används det och av vem? 
 

Slutord  

Tack till Arbetsförmedlingen på ”k-ort”, de ungdomar jag fick intervjua samt min handledare 
Helen Lindberg.
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 Bilaga  

 
Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer.  

 
Presentera kort din studie och berätta om syftet. 
Informera om samtyckekravet, anonymitet och att intervjupersonen har rätt att avbryta 
intervjun. 
Sätt på bandspelaren! 
 

1. Be intervjupersonen att berätta lite om sig själv. 
– ålder 
– gymnasieutbildning? 
– bor med föräldrar eller har flyttat hemifrån? ensam/sambo etc. 
 
 
2. Fritidsintressen 
– musik/sport/bilar/litteratur m.m.? 
– kompisar? identifikation? 
– fritid kopplat till intresse av jobb? 
 
 
3. Bakgrund 
– familjeförhållanden? föräldrar sammanboende/skilda? 
– etnisk bakgrund 
– föräldrarnas utbildning och arbete 
– föräldrarnas inställning till deras barns utbildning och arbete? 

 
 
4. Söka arbete 
– Jobbgaranti? vad får ni göra? 
– vilka slags arbeten söker du/ni? tidigare jobb/praktik erfarenheter? 
– vilket slags jobb skulle du/ni vilja ha? 
– valfrihet eller måste ta de arbeten som finns? 
– upplevelser av att söka arbete? Arbetsförmedlingen eller kontakter? 
– kan tänka sig att flytta för att få jobb? 
 

 
5.  Framtid 
– egen inställning till skola, utbildning och arbete? 
– vad för slags jobb lockar? viktigt med jobb som intresserar? ekonomi m.m.? 
– familj/karriär? vad tycker du/ni själv om era möjligheter på arbetsmarknaden? 
 

 
Stäng av bandspelaren.  

– Något extra som intervjupersonen vill framföra? 
– Informera igen om samtycke och ge ut mailadress.  
– Tack! 


