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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte är att skildra våra informanters situationer i relation till utbildningsfält och 

arbetsfält. Frågor kring deras framtida sysselsättning samt hur de ser på tillgången till 

samhällets stöd. Frågeställningen handlar om hur en övergång ser ut från utbildningsfältet till 

arbetsfältet och vice versa samt hur etablerade de känner sig i respektive fält samt om de 

upplever en desorientering i sin roll i valen av de olika fälten. Metoden som använts är 

kvalitativ och empirin är insamlad genom intervjuer med samma metod. Informanternas 

berättelser kring deras situation ger en bred bild av hur det ser ut för några ungdomar i val av 

sysselsättning. Tillsammans med Bourdieu, Giddens och Bauman analyseras intervjuerna och 

det ges svar på vad exempelvis ett skitjobb samt fältbegreppet kan innebära.  
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1.0 Inledning 

 

”I Arbetsförmedlingens bruna tegelbyggnad är det tyst och tomt. Kanske för att det inte finns 

några arbeten att söka. På datorns skärm flimrar det bara upp tre lediga jobb. Sjuksköterska, 

förskollärare och så präst i Onsdala församling. Inte mycket för de drygt 500 öppet 

arbetslösa, många av dem ungdomar. ” (G. Tamas 2006:176) 

 

När Engla 22 år kom tillbaka efter flera års resande efter studenten upplevde hon att hon har 

levt i en annan verklighet. Hennes vänner i Sverige har fått ett annat slags liv; de har en plats i 

det vardagliga livet i det samhälle där hon är uppvuxen. Hon känner att hon inte lyckats få en 

plats i samhället som hennes vänner har fått, på grund av sitt resande och de olika slags 

tillfälliga arbeten hon har haft som säsongsarbetare. Engla är en av de informanter som vi har 

varit i kontakt med i vårt uppsatsarbete. Bauman skriver i sin bok ”arbete och konsumtion” 

om den flyktiga verkligheten. Kanske är det en flyktig verklighet som Engla har levt i då hon 

rest runt och inte har tagit plats i det svenska samhället. Bauman menar också att ungdomar i 

dagens samhälle kastas runt mellan tillfälliga anställningar, och nyckelordet på 

arbetsmarknaden är flexibilitet (Bauman, 1998:45-46). Visst är Engla flexibel, men hon 

känner sig ändå vilsen och desorienterad i sin plats i samhället.  

 

Har samhällets krav på ungdomar att forma sig efter den rådande sociala konstruktionen där 

sysselsättningen ska vara godkänd och bostaden ska vara permanent blivit allt för utpräglad 

och kravfull? Lever i så fall ungdomar i en situation där kraven är de övermäktiga och de 

många valen som de ställs inför kan leda till en känsla av desorientering? Vi har behandlat 

frågor som söker svar på var de ungdomar, som upplever att de varken har en plats i 

utbildningsfältet eller i arbetsfältet, upplever att de befinner sig. Kan vi t ex se Engla i 

utbildningsfältet framöver, eller kommer hon alltid resa runt och ha tillfälliga arbeten? 

 

I B-uppsatsen i sociologi 21-40 p skrev vi en uppsats om ungdomars framtidssyn ur ett 

sociologiskt perspektiv, med inriktning på några ungdomars bild på sin framtid gällande 

arbete och studier. Vi har plockat upp tråden och inriktar oss på ett liknande ämne även i C-

uppsatsen. Fast vi har här använt oss av ett annat upplägg. Vi har istället för föregående tema 

fördjupat oss i ett antal ungdomar i åldern mellan 18-24 år, som i sin roll av ungdom och med 

erfarenhet av detta i att ha känt sig desorienterade och utsatta i sin jakt på arbete och 
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utbildning. Denna utsatthet har de upplevt på så sätt att de har befunnit sig i sammanhang och 

situationer där de inte har en säker bild av vad de ska bli, samtidigt som de känner en upplevd 

press från samhället att veta det. Våra informanter har i intervjuerna skildrat sina situationer 

och vi kommer att analysera deras självidentitet samt hur deras eventuella livsplanering 

utifrån Giddens teorier om livsstil och identiteter ser ut och hur väl etablerad den är (Giddens, 

1991:95). Detta har en  stor betydelse för hur deras inträde på  arbetsmarknaden blir. 

 

 

1.1 Problemformulering  

Vår definition av desorienterad kommer i vår studie vara en skildring av en ung människas 

förvirring inför en helt ny tid i livet. En ny situation där det handlar om att vara vuxen, vilket 

innebär en okunskap om vad som kommer hända i detta nya tillstånd av livet. Okunskapen 

anser vi kan leda till rädsla, förvirring, missmod, alienation, anomi etc. En tid då man helt 

plötsligt ska ut på arbetsmarknaden, eller utbilda sig. Båda vägarna handlar egentligen om 

jakten på ett arbete.  

 

Enligt Bauman så finns det i konsumtionssamhället en utbredning av de tillfälliga 

anställningarna. Dessa riktar sig främst till ungdomar och handlar om att ungdomarna måste 

anpassa sig efter ständiga förändringar och ge sig in i arbetssituationer som inte garanterar 

någon varaktighet. (Bauman,1998:45-46) Utifrån denna teori så anser vi att vissa ungdomar 

har en enorm press på sig på arbetsmarknaden och inte riktigt vet om de ska göra vad de vill  

göra, eller om de ska göra vad de borde göra. 

 

Redan i högstadiet ska ungdomar välja vägar som påverkar deras framtida sysselsättning - 

detta innan de fått någon som helst insikt i fenomenen arbete och utbildning. Var ska de få 

denna information och erfarenhet ifrån? Finns det fungerande instanser som kan hjälpa 

ungdomar på vägen in i utbildningsfältet och arbetsfältet. 

 

Arbetslivet är en stor del av en människas liv, utan arbete står vi utan inkomstkälla. Därför 

behöver vi ett ställe att gå till för att tjäna pengar och bidra till vår egen välfärd. Arbete och 

val av arbete kan baseras på intresse eller på behov av pengar. Idag är det ganska svårt att få 

ett jobb som grundar sig i intresse. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor. För att få ett 

jobb som man verkligen intresserar sig för krävs ofta antingen en yrkesfärdig utbildning på 
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gymnasiet eller en vidareutbildning efter gymnasiet. Det råder många olika åsikter om vad 

som är bäst att göra.  

 

Vår problemformulering blir som lyder:  

Hur ser våra informanter på utbildningsfältet och arbetsfältet i förhållande till sin egen 

situation i samhället? 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skildra våra informanters situationer i relation till utbildningsfält 

och arbetsfält. Vi vill veta hur informanterna ställer sig till sin framtida sysselsättning och hur 

de ser på vad samhället har att erbjuda dem i sin strävan efter att uppnå sina mål. 

 

Vi vill även få fram information utifrån våra informanter som kan hjälpa andra ungdomar ute i 

samhället som upplever en oro över vad framtiden har att erbjuda dem. Vi vill skildra olika 

verkligheter och utifrån dessa visa på positiva respektive negativa konsekvenser av att göra ett 

visst val som handlar om vad man i framtiden kommer att ha för sysselsättning.  

 

Utifrån våra informanter strävar vi efter att belysa vad som kan vara till hjälp för ungdomar i 

samhället och vad som kan motivera dem och hjälpa dem att komma till insikt med vad de vill 

syssla med. Vi ville veta hur bra kännedom de har på valen som ska göras, och hur relevant en 

utbildning känns för dem när det kommer till arbetssökande. Ska sysselsättningen innebära 

något som görs för att få pengar i slutet av varje månad eller ska det innefatta en livsstil – ska 

det finnas ett intresse för de sysslor som yrket innebär? 

 

Vi vill också skildra våra informanters syn på vad det innebär att vara vuxen och vad som är 

ett dåligt respektive bra jobb - detta för att lyfta fram vad våra informanter har för attityder till 

dessa företeelser och hur det kan tolkas sociologiskt. 

 
1.3 Definitioner av huvudbegrepp 

De återkommande begrepp som nämns redan på titelbladet är ungdom och desorienterad. För 

att läsaren ska kunna följa med i texten och inte vänta på en definition har vi valt att lägga den 

redan här. 
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Ungdom – Med ungdom menar vi en människa i åldern mellan 16-25 år. Anledningen till 

denna kategorisering, är skälet att du hos arbetsförmedlingen kallas ungdom om du befinner 

dig i det är åldersspannet.  

 

Desorienterad – Med desorienterad menar vi en individ som inte vet var denne befinner sig, 

eller är vilsen i den bemärkelse att han vet var han befinner sig, men inte vet vart han är på 

väg eller hur han ska uppnå sitt mål.  

 

Utbildningsfältet - Med utbildningsfältet menar vi de institutioner och den tid i livet där en 

person utbildar sig inför senare uppgifter och införskaffar sig kunskap som kan både byggas 

på och användas i de framtida arbetsuppgifterna. 

 

Arbetsfältet - Med arbetsfältet menar vi de situationer och institutioner där kunskapen en 

person tillägnat sig från utbildningsfältet prövas och omsätts i produktionsskapande 

verksamhet. 

 

1.4 Disposition  

Enligt Reinecker & Stray Jorgensson (2004:219) så bör dispositionen av en uppsats visa 

vägen från problemformuleringen i inledningen fram till den slutliga slutdiskussionen i slutet. 

En disposition är en förklaring kring och om formen för innehållet i en uppsats.  Därför är det 

bra att placera den i början av en uppsats så att läsaren med en lätthet kan följa tankegångarna 

och anledningarna till det upplägg som uppsatsen slutligen har fått. För att underlätta ännu 

mer för läsaren har vi ingående i varje kapitel en slags sammanfattning och disposition över 

det kommande kapitlet.  

 

Vi har valt att i inledningen lägga syftet med uppsatsen så att det framgår direkt. För att 

läsaren ska kunna förstå tidigt i uppsatsen vad vi menar med begrepp vi använder, så att även 

en oerfaren individ i sociologins djungel ska kunna förstå och med lätthet kunna följa med i 

läsningen., så har vi lagt en definition av de huvudbegrepp som förkommer rikligt och 

återkommande genom hela uppsatsen. Därefter följer problemformulering och frågeställning, 

samt en disposition över uppsatsens upplägg, där vi befinner oss nu. I kapitel två följer en 

förförståelse och sedan en del kring den föregående forskningen och anledningen till 

ämnesvalet. I kapitel tre möter vi sedan ett bakgrundskapitel, vilket innehåller tidigare 
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forskning i form av Statens offentliga utredningar augusti 2006 – ungdomar och psykisk 

ohälsa samt en bakgrundsintervju med en handläggare på AF  

 

Efter metodkapitlet följer kapitel fyra, metodkapitlet, vilket innehåller tillvägagångssätt 

(kvalitativa intervjun), Samtalsintervjun & intervjuguiden, skrivprocess, Etik och Urval. Efter 

detta möter oss kapitel fem där vi kommer i kontakt med en teoriredovisning av de teorier 

som i kommer att använda oss av i analyskapitlet. Författarna i till dessa teorier och begrepp 

är sedan som följer underrubrikerna till teorikapitlet, dessa är Pierre Bourdieu, Anthony 

Giddens och Zygmunt Bauman. Vi är efter detta framme i Resultatkapitlet där vi kan läsa en 

Sammanfattning av resultatet, under huvudrubriken i detta kapitel sex ställs sju olika 

redovisningar av intervjuer upp.  

 

Efter detta mustiga kapitel kommer vi till analysen i kapitel sju vilket är uppdelat i olika 

teman efter vad informanterna och våra teorier har för koppling sinsemellan. Slutligen möter 

oss sedan en slutdiskussion i kapitel åtta med metoddiskussion, källkritisk diskussion och så en 

sammanfattning av resultatet. Därefter så kommer i vanlig ordning en källförteckning över 

våra olika källor samt en del med bilagor där bland annat intervjuguiderna finnes att läsa.  
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2.0 Förförståelse 

Vår förförståelse är en redovisning om vad som lett oss in på uppsatsens ämne samt lite kort 

beskrivet vilken tidigare forskning som inspirerat och motiverat oss till att välja just 

ungdomar som upplever sig vara desorienterade.  

 

2.1 Föregående forskning och anledning av ämnesvalet 

Anledningen till intresset för och valet av uppsatsens ämne är precis som titeln ovan en 

förförståelse för ungdomar. Vår förförståelse bottnar i att vi själva har befunnit oss, och enligt 

vår egen definition så befinner vi oss fortfarande, i ungdomsåren. Så vi har varit kontakt med 

de olika känslor och situationer som man som ungdom kan hamna i, med allt vad det innebär 

med arbete och utbildning och oron inför framtiden och de val som man gör och alltjämt 

tvingas fortsätta göra. Vi har också upplevt vänner och många i vår närhet, som varit i kontakt 

med det fenomen som vi kommer att beröra vilket också är ett resultat av de val och 

situationer som uppkommer. Vi kallar det fenomen som uppkommer i känslan av förvirringen 

av de olika valen för desorientering. Som nämndes i inledningen är detta en fortsättning på en 

b-uppsats, eller en fördjupning i en annan slags problematik än vad det skrevs kring i 

föregående uppsats.  

 

I föregående uppsats fann vi att de ungdomar vi intervjuade upplevde en vilsenhet eller en 

slags oro och främlingsskap inför framtiden och allt som den bär i sitt sköte med utbildning 

och arbeten. I kombination med den rapport som SOU gav ut i mitten av augusti, 

sammanfattades det att ungdomar mår psykiskt dåligt på grund av de val och den ovisshet 

som de tvingas befinna sig i när valen ska göras.  Den intervju vi genomförde med en 

handläggare på Arbetsförmedlingen visade att ungdomar känner sig desorienterade i sina val 

och framtida möjligheter. 
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3.0 Bakgrund – tidigare forskning 

 

Vår bakgrund till uppsatsen har vi delat upp på så sätt att vi först redovisar rapporten från 

statens offentliga utredningar, SOU, 2006:77 om ungdomar och psykisk ohälsa, vilket 

innehåller både historiska perspektiv på det fenomen vi undersöker, samt en utredning kring 

hur ungdomar ställer sig till arbete och utbildning och hur de känner sig utifrån detta 

ställningstagande. Vi kommer att beskriva vad de kom fram i utredningen samt en kort 

redogörelse för vad som är relevant för vår uppsats från rapporten. Därefter följer en intervju 

med en handläggare på Arbetsförmedlingen som är speciellt inriktad på frågor som rör 

ungdomar och deras situation i samhället.  

 

3.1  Statens offentliga utredningar augusti 2006 – ungdomar och psykisk ohälsa 

 

I september 2006 kom en rapport från SOU, vilken handlar om ungdomars ohälsa. Det visar 

på att den psykiska ohälsa som ungdomarna upplever är kopplad till samhället och 

arbetsmarknaden, vilket påverkar livssituationen för olika ungdomar.  Den ovissa 

arbetsutsikten får stundtals gymnasiestudierna att kännas meningslösa. För flera av 

ungdomarna är det stressande att inte veta vad man vill bli. (SOU 2006, 77:27) Anledningen 

till denna psykiska ohälsa kan utläsas i rapporten som beroende till stor del på de påtagliga 

förändringarna inom ungdomarnas arbetsmarknadssituation i Sverige. (SOU 2006, 77:77) 

Dessa förändringar syns bland annat i de val som ungdomar kunde välja bland efter 

grundskolan. Det fanns innan denna arbetsmarkandsförändring, en väg till fortsatta studier 

eller en annan väg in i förvärvsarbete för ungdomar. Detta är idag ingen möjlighet för en 15 

åring menar SOU – rapporten. 

 

”Före år 1990 kunde en femtonåring i Sverige efter årskurs 9 i skolan välja mellan att ta en 

anställning med lön eller att fortsätta i gymnasiet. I dag är förvärvsarbete direkt efter 

grundskolan inget alternativ. Ungdomar vet också att varken gymnasiestudier eller senare 

högskolestudier ger någon garanti för arbete.” (SOU2006, 77:172ff) Bedömningen från SOU 

är att det är troligt att de kan uppleva det som påfrestande att inte se något alternativ till att gå 

i gymnasiet. De visar också på att gymnasiestudierna inte verkar fungerar som det var tänkt, 

då stora grupper av ungdomarna (28 procent) saknar slutbetyg från gymnasieskolan, även om 

de varit inskrivna och läst där.  
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SOU, redovisar att det finns ett samband mellan den utvecklingen som har skett av ungdomars 

möjligheter att förvärvsarbeta och utvecklingen av stressrelaterade symptom. Detta samband 

har tagits fram av en internationell utredningsgrupp som även det redovisas i SOU-rapporten.  

De visar också att Sverige är ledande i de avseendena av sambandet mellan de markant 

minskade möjligheterna till förvärvsarbete och förekomsten av psykiska symptom. 

(SOU2006, 77:172) 

 

Det finns också en ökning av stressrelaterade symptom hos de ungdomar som befinner sig i 

gymnasieåldern och de som räknas till gruppen av äldre ungdomar. I dessa åldrar finns en 

direkt koppling till arbetsmarknaden, menar SOU. Svårigheter att få arbete leder till att fler 

studerar vilket medför att etableringen som vuxen förskjuts uppåt i ålder. (Ibid.) 

 

Förskjutningen av etableringen som vuxen i samhället kan leda till att den unge individen har 

svårare att få egen bostad, då dennes ekonomi är sämre är någon som arbetar, menar SOU, 

vilket kan leda till och medföra olika slags påfrestningar. Det framgår i rapporten att det 

saknas direkta belägg för en sådan uppfattning, då det är en relativt liten grupp ungdomar som 

är absolut arbetslösa. ” Förklaringen till den ökade psykiska ohälsan knyts därför inte till 

denna grupp. [Ungdomar] Förändringarna av arbetsmarknaden kan ha medfört att fler anställa 

ungdomar har arbeten de är överkvalificerade för. Detta kan innebära en påfrestning som 

leder till mer ängslan och oro.”  (SOU2006, 77: 176) 

 
 

3.2 Bakgrundsintervju med handläggare på arbetsförmedlingen 

– ”Det behövs människor inom alla yrken”     

 

Vår första intervju med en handläggare på Arbetsförmedlingen är en man vid namn Mathias 

som har hand om ungdomsfrågorna på AF. Att det finns handläggare som är inriktade endast 

på ungdomar är något som blir allt vanligare, detta för att komma åt ungdomsarbetslösheten 

och för att en specialisering på ungdomsarbete ger en större chans till hjälp för ungdomarna. 

Då någon som oftare kommer i kontakt med samma frågor lättare vet vilka insatser som ska 

sättas in och vilken problematik som ungdomar ställs inför, vilket vuxna inte alls kommer i 

kontakt med på samma sätt.  
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Mathias berättar att det finns ett speciellt mönster för de ungdomar som kommer till honom 

för handläggning - De flesta av ungdomarna har hoppat av gymnasiet. Han tror att det finns 

många olika anledningar till varför man hoppar av gymnasiet. Han är skeptisk emot 

studievägledarnas bristande realism som han själv förklarar det. Han menar att de har en 

förmåga att ofta ge ungdomarna en del orealistiska mål istället för att försöka hjälpa dem. Det 

behövs en förändring av ungdomarnas skeva bild av verkligheten, menar han.  

 
”Det första tror jag beror på är att en studieyrkesvägledare säger till alla personer att du kan 
bli vad du vill, men det är en lögn, för det kan inte alla människor bli. Det behövs människor 
inom alla yrken. /-/Och det finns ingenting som heter ett dåligt jobb. Men det inpräntas hos 
ungdomarna att det finns dåliga och bra jobb.  
 
Ibland behöver ungdomar mer motivation för att kunna fortsätta med sina studier när de t ex 

är skoltrötta. Att motivera elever att stanna kvar i studier anser Mathias är otroligt svårt, då 

han inte tror att man har tillräckligt med resurser för att hjälpa varje individ på ett sätt som 

passar just den individen. Han känner själv ibland en motgång av denna brist och tror att det 

finns behov av att fånga upp personer tidigare innan motivationen försvinner.  

 

Den skeva bild av arbetsmöjligheter som finns hos ungdomar idag skapas inte bara av 

studievägledarna, utan av hela samhället, menar Mathias. Man behöver tidigare veta vilka 

yrkesområden det behövs arbetare inom och vad en viss gymnasieutbildning egentligen kan 

leda till vad för slags yrke, t ex då vad som är en yrkesutbildning och inte. Mathias träffar ofta 

människor som gjort helt fel val trots att just den utbildningen som de genomgått kunnat ge 

dem enorma möjligheter. Han berättar att det finns de som genomgått en hel utbildning inom t 

ex restaurang som sen går ut gymnasiet och inte vill arbeta med någonting inom restaurang. 

 

Mathias tror på att mer information skulle vara en fördel när man som ungdom ska göra sina 

val som rör framtiden. Han tror även att man behöver tid efter grundskolan att lista ut vad 

man vill göra. Under den tiden kan man prova på lite jobb t ex. Ett hinder även för denna 

lösning tror Mathias kan vara föräldrarnas viljor – att det helt enkelt kommer i vägen. De har 

en tendens att påverka ungdomars kräsenhet inför vissa jobb.  

 
”Sen är det nog så här att många av ungdomarnas föräldrar, som kanske har 
högskoleutbildning eller nåt liknande, kommer till oss och säger de att min son minsann 
aldrig behöva arbeta med det, för det är ett jävla skitjobb” 
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Det är viktigt att ha mål att sträva emot när man är på väg ut i arbetslivet. Mathias berättar att 

ha ser mål hos ungdomarna, men han ser även många sidor av vad man absolut inte kan tänka 

sig att göra. Han får höra många som aldrig vill sätta sin fot på exempelvis McDonald’s. Han 

tycker även att många bär på mål som är orealistiska vilket kan bidra till en del dilemman för 

hans yrkesroll. Alla kan helt enkelt inte bli vadsomhelst, menar han. Man måste se mer till 

sina förutsättningar. Mathias får i sin yrkesroll inte motivera personer till studier om han inte 

anser det lämpligt. Det kan ge förödande konsekvenser som tär på personens självförtroende, 

och som kanske även riskerar att personen får en massa skulder för studier han eller hon 

belånat sig till men inte klarat av. Man får ändå vara varsam när man tar upp detta med en 

person som man anser har mål som är orealistiska, menar Mathias. Det krävs samarbete med 

psykolog och genom det hjälper man individen emot mer realistiska mål som även är 

intressanta.  

 
Ett problem som Mathias ser är ungdomars syn på arbetsförmedlingens syften. Många tror att 

man blir serverad ett jobb, menar Mathias. Det som man kan göra är att visa vilka arbeten 

man kan söka, och sen hjälpa personen att söka jobb på dessa arbetsplatser, och även att ordna 

praktikplatser åt dem på olika arbetsplatser.  

 
”Vi förmedlar ju egentligen inte arbeten utan vi förmedlar arbeten att söka.  Och det är 
kanske därför man kan tänka att det är lite svårt. För många som kommer hit har 
förväntningen och säger att jag vill bara ha ett jobb. Du kan väl bara ge mig ett jobb. Och 
har man den förväntningen och kommer hit, då är det fel.” 
 

Det finns en del som kan göras för att göra det lättare att få in ungdomar på arbetsmarknaden. 

Något som Mathias tror starkt på är snabbare åtgärder för ungdomar, som alltså innebär att de 

får en praktik på en arbetsplats under en tid. Han tror även att ungdomar är i behov av mer 

hjälp i form av vägledning, att få ha någon att bolla idéer med. Men man förutsätter att 

ungdomarna kan söka jobb, att de vet hur man gör. Man vill inte idiotförklara dem, menar 

Mathias. För att kunna hjälpa ungdomarna så måste man dock veta vilka de är. Man måste 

sätta in mer insatser på att prata med ungdomarna och lyfta fram deras egenskaper. Vissa 

uttrycker sig bra i skrift, medan andra kanske uttrycker sig bättre verbalt. Genom att känna till 

brister så kan man bättre hjälpa personen med att jobba på bristerna menar han.  

 

Istället för att gå arbetslös, så är det viktigt att hitta ett arbete att ha tillsvidare, framför att 

skaffa praktik inom ett yrke som man brinner för. Jobb går alltid först, men om man verkligen 

vet vad man vill och vill skaffa sig erfarenheter genom praktik så kan man ju självklart ordna 
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det för sig. Arbetsmarknadsenheten inom kommunen är den myndighet som står som ansvarig 

för praktiken. Det finns oftast en kontakt mellan arbetsenheten och arbetsgivaren och ett visst 

ansvar ligger ju även hos personen själv, berättar Mathias.  

  
När det gäller kräsenheten inför jobbsituationer menar Mathias att detta är något som inte bara 

handlar om yrken, utan om de flesta företeelser i samhället idag och han förklarar vidare med 

olika exempel på detta fenomen och hur det påverkar ungdomarna. 

 
”Man får inte sitta hemma i soffan och titta på tv. Fast man tycker att det är jätteroligt. Utan 
man ska hela tiden ha något. Man måste träna, man måste göra det här, man måste åka till 
Thailand, man måste ha rest jorden runt. Det är så här. Det har blivit en tävling. I stort sett! 
Den som har flest prylar när han dör vinner. Jättebra, för så är det lite grann idag. Man 
måste ha ett jättefint jobb, man måste ha en jättefin bil, man måste ha bästa lägenheten, man 
måste ha - hela tiden. Man får aldrig sitta still. Och det tror jag, alltså man märker det att 
många ungdomar som man träffar är stressade. De kommer hit och - Jag får inget jobb – 
herregud vad ska vi göra med mig.” 
 
Vidare förklarar han om hur de gjorde när en elev ville hoppa av gymnasiet i kommunen där 

han arbetade innan. Detta uttalande är en beskrivning av vad Mathias menar med att plocka 

ner eleven på en verklighetsnivå.  

 
”Och där var det så om man vill hopp av gymnasiet samlades man tillsamman med socialen, 
AF, studievägledare, rektor föräldrar och den som skulle hoppa av. Sen satt man och 
samtalade enda tills den personen sa att jag stannar i skolan. För då kom verkligheten ikapp 
den här. För hur ska du kunna betala dina räkningar. Hur ska du kunna göra det här, hur ska 
du kunna göra det här. För ett arbete är faktiskt ett sätt för att du ska kunna få en fritid 
framöver. Jag brukar säga det till ungdomarna. – tänk dig om du har ett jobb. Vilken mycket 
bättre fritid du kan få. För du kan åka till Danmark en dag om du vill, med din bil, som du 
själv har betalt. Jättebra! Eller nånting, man kan resa runt lite grann, eller spara pengar.” 
 
 
En lösning som Mathias funderat på som gäller ungdomar som går en yrkesfärdig 

gymnasieutbildning är att ta bort de ämnen som kvalificerar kommande högskolestudier. Han 

menar på att dessa ämnen inte borde vara obligatoriska för dessa ungdomar, utan att de kan 

finnas till hands på komvux vid behov. Detta skulle leda till en enklare studietid, och kanske 

även kortare. Men han belyser även vikten av att inte bara gå efter vad man själv tycker är 

kul. Det handlar mycket om att väga in andra faktorer i val av framtida yrke.  

 

Mathias berättar att det finns så mycket som man skulle behöva prioritera men resurserna är 

så snäva att om man väljer att prioritera något mer nu så måste man prioritera bort något 

annat. Det finns så mycket brister i kunskap om vad gäller arbetsmarknaden, man har snäva 
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förväntningar av vad arbetsförmedlingen kan göra. Det handlar mycket om att utvecklas som 

person, menar han.  

 

De finns aldrig för många val. Det handlar om att göra realistiska val. Det är det man behöver 

hjälp med, menar Mathias. Hans uppgift är dock inte att styra dem in i olika val, snarare att 

lägga up en realistisk bild av vad valet kommer att leda till, sen är det upp till personen att 

avgöra hur han eller hon vill göra. Enligt Mathias är inte betygen det viktigaste för 

ungdomarnas jobbmöjligheter. Det finns fortfarande chans att visa genom t ex praktik att man 

gör ett bra jobb, och att dåliga betyg inte nödvändigtvis inte måste handla om att man är 

ickeambitiös.  

 

Mathias belyser en problematik hos vissa ungdomar som har varit arbetslösa ett tag. Det finns 

dem som har mönster av föräldrar som också går eller gått arbetslösa länge. Han tror att detta 

fenomen kan ha lett till att arbetslöshet blivit socialt accepterat inom just den familjen. 

 

/–/det är nästan så att det är lite dumt att jobba. För då kan man inte vara med på allt det 
roliga som de andra gör. Det blir en ond cirkel av det, man har socialiserats in i 
arbetslösheten, men man ser tyvärr det mönstret. 
 
 
Mathias tror på olika typer av inlärning. Vissa bör ha mer av de praktiska delarna. Han tar 

vissa gymnasieutbildningar som exempel, däribland byggutbildningen. Att sitta och läsa matte 

är inte lika relevant där. De eleverna behöver spendera mer tid ute på praktik, menar han. Han 

klarlägger även vikten av kontakt mellan arbetsgivare, skolor, arbetsförmedling. Samarbetet 

måste bli bättre. 

 
Peab har startat en byggnadsskola ex. de väljer ut de mest motiverade personerna. De 
kommer att få ett jobb. De vet de när de går i n gymnasieskolan.  Jag har ett jobb på Peab, 
när jag går ut, om jag sköter mig. Det måste ju vara, det är ju en otrolig morot. 
 

Det finns ett dilemma för ungdomar när de utbildar sig – att de oroar sig för att inte få jobb 

när de tar lån och utbildar sig. Mathias tror att man måste vara beredd på att ta något eller 

några tillfälliga jobb på vägen innan man verkligen får det jobb som man strävar emot. Han 

menar att många ungdomar tror att om de får ett jobb så kommer de stanna där för evigt. Den 

synen behöver förändras. Får man ett jobb efter utbildningen som är sådär så är det inte kört 

bara för det. Man måste jobba sig uppåt ibland, menar han. Att sommarjobba eller jobba extra 

bredvid gymnasiestudier eller högskolestudier är något som ger positiva följder i form av 
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kontakter och meriter. Det är bra att skapa kontakter och har man någon gång kommit in i ett 

visst yrke så kan man lätt få anställning inom just detta yrkesområde vid behov i framtiden 

också.   

 

Vissa ungdomar känner att de hellre går på ersättning än att gå på praktik på en arbetsplats för 

de tycker inte det är någon mening att göra det när de inte tjänar mer pengar på det. Dessa 

ungdomar har missuppfattat det hela med att skaffa sig erfarenhet, menar Mathias och tycker 

att något borde göras åt denna inställning. Det behövs mer kunskap om vad 

arbetslöshetsersättning innebär och när man egentligen har rätt till det. 

 

Mathias berättar vad han tycker om det såkallade kvantitetsmålet som socialförvaltningen har 

vid ansökan av försörjningsstöd. Det innebär att man ska söka så många arbeten som man kan 

för att behålla sitt försörjningsstöd. Denna metod tycker Mathias är felaktig. Han menar på att 

detta inte hjälper den arbetssökande mer i sin strävan efter jobb. Man kan omöjligt söka alla 

jobb som finns ute då man inte har erfarenhet som räcker till alla jobb. Sen leder ju 

kvantitetsmålet även till att ungdomar söker en massa jobb bara för att de måste. De skriver en 

enkel och dålig ansökan så att de inte får jobbet. Detta kvantitetsmål blir i slutändan också ett 

problem för de arbetsgivare som sitter och ska läsa alla ansökningar, menar Mathias 

 
Så sitter arbetsgivaren med en hög med tusen ansökningar, så börjar han gå genom dem, så 
märker han att 798 är fel. De kan inte söka det här. Bort med dem! De blir ju förbannade. Det 
är inte helt rätt, sen är det såna som söker för att inte få jobbet, det finns ju men då blir 
arbetsgivarna så arga att de säger: vad fan är det här? 
 

Det finns en del att jobba på. I det stora så behöver ungdomar mer information om vad som 

väntar på arbetsmarknaden, de behöver mer vägledning och hjälp och framförallt mer 

realistiska bilder av framtida yrkesmöjligheter. Verkligheten är sådan att alla inte kan bli 

vadsomhelst. Det realistiska blir också det som i slutändan motiverar oss mest.  

 

Det finns jättemycket man kan göra. Därför är det orealistiskt att säga att du kan bli vad du 

vill. /–/alla kan inte bli vad de vill. Tyvärr. 
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4.0 Metod 

 

Vår metod beskriver de tillvägagångssätt och delar som vi har känt varit användbara i vår 

uppsats. Vi förklarar först vad den kvalitativa metoden innebär, sen hur intervjuerna är 

uppbyggda. Efter det förklarar vi hur skrivprocessen sett ut, samt hur vi lagt upp 

undersökningen etiskt sett. Vi beskriver även vårt urval, och förklarar fältarbetet närmare.  

 

4.1 Den kvalitativa metoden 

Vi valde den kvalitativa metoden för att den skiljer sig ifrån den kvantitativa metoden på så 

sätt att den kvalitativa forskningen kan ge en uppbyggande skildring av ett fenomen som 

undersöks. Detta leder till att man kan skildra en helt annan verklighet än vad man kan genom 

den kvantitativa metoden, som ofta belyser antal, generalisering, och kvantiteter (Sjöberg 

1999:15) Den kvalitativa forskningen kräver en annan sorts förståelse för det man ska studera, 

då denna metod vill se hur informanten förklarar sitt handlande, och hur informanten ser på 

sin omgivning. Man behöver skapa en närhet till det som man forskar kring. (Sjöberg 

1999:16ff) 

 

I den kvalitativa forskningen undersöker man i regel färre informanter än vad man gör i den 

kvantitativa forskningen, men man ska inte glömma bort att de två metoderna kan tillämpa 

olika sidor av insamlat forskningsmaterial. Den kvantitativa forskningen kan aldrig på samma 

sätt som den kvalitativa skildra en individs åsikter. (Sjöberg 1999:18) De centrala delarna i 

den sociologiska förståelsen vilka Sjöberg nämner några ex. sedvänjor, vanor, avvikelser, 

andras förväntningar, viljan att tillhöra en grupp och makt. Denna sociologiska förståelse är 

inte generaliserande, men dessa mönster som Sjöberg räknar upp som den sociologiska 

förståelsen är det närmsta generalisering som kan göras när det kommer till kvalitativ metod. 

Då intervjuer med informanter inte ter sig lika så kan vissa av de centrala delarna visa på 

likheter, men generalisering är endast möjlig om det används en kvantitativ metod för 

insamlingen av empirin.  

 

K. Sjöberg (1999) menar att den metod som förmodligen är den mesta användbara i ett 

uppsatsarbete är intervjuer när det gäller att praktisera ett kvalitativt angreppssätt. Vi ville 

med intervjuerna komma våra informanter närmre och få tillgång till deras berättelser utifrån 
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deras eget synsätt. Genom att de fick skildra sin verklighet så fick även vi en inblick i vad de 

ville visa. För oss var det viktigt att skildra sanningar.  

 

4.2 Samtalsintervjun & intervjuguiden 

Vid en intervju inom den kvalitativa forskningen måste man såsom i den kvantitativa 

forskningen tänka på hur intervjun är strukturerad. Men samtalsintervjun är ganska svår att 

göra i form av datainsamling. En strukturering innebär att man avgör hur omfattande en fråga 

är, eller hur organiserad mallen för datainsamlingsarbetet är. En stark strukturering ger mer 

specifika frågor. Vi har haft en skiftande form av strukturerig på våra frågor, vilket beror på 

att det finns vissa frågor som vi ville ha mer specifika svar på. Exempel på sådana frågor är de 

som är mest centrala för vår frågeställning. (Rosengren & Arvidsson 2002:144) 

 

Standardiseringen beskriver hur man arbetar utifrån en viss standard som är satt för att gälla 

genom hela forskningsarbetet. Vi använde oss av ett inslag av subjektiv standardisering i 

våran forskning. En subjektiv standardisering innebär att man anpassar sina frågor efter hur 

olika informanter uppfattar dem. Den objektiva standardiseringen var även en viktig del i vår 

forskning för att kunna få en jämn empiri. Men det finns en risk i användandet av en objektiv 

standardisering då frågorna alltid är de samma oavsett vem man ställer dem till. Frågan kan 

tolkas olika av den som får den, vilket vi anser kan vara negativt då en 80årig man och en 

15årig flicka antagligen inte uppfattar frågan på samma sätt då deras erfarenheter och 

värderingar som läggs i frågan inte stämmer överens. Detta kan leda till att svaren på frågorna 

och resultatet inte blir validerat korrekt och svårare att använda sig av i ett resultat. Den 

subjektiva standardiseringen i våran forskning har skildrats på så sätt att vi har haft en hög 

form av strukturering på våra frågor då vi använt oss av huvudfrågor med en massa 

underliggande följfrågor. Följdfrågorna har ställs enbart vid behov och har kunnat hjälpa 

informanten att belysa det som för henne är viktigast, när det gäller just den huvudfrågan vi 

ställt. (Rosengren & Arvidsson 2002:143-144) 

 

Vi har använt oss av en intervjuguide som vi har haft för att få med alla punkter som vi känner 

är viktiga. Vi har känt att det har varit viktigt att intervjuguiden inte har varit en slaviskt följd 

mall. Det är ju informanterna och deras berättelser som styr uppsatsens riktning, inte 

intervjuguiden. Vi har försök hålla oss på en neutral nivå i vår intervjuguide så att vi inte har 

lett in våra informanter in på våra egna åsikter och värderingar. Vårt fältarbete blev på så vis 

att vi tog kontakt med våra informanter och klargjorde olika frågor angående formen på 
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intervjuerna samt när vi kunde planera in dem. Vi författade sedan intervjuguider som 

anpassades för våra olika informanters behov. Efter det så genomförde vi intervjuerna och 

skrev ut dem, för att kunna lägga dem åt sidan och några veckor senare kunna titta på dem 

med nya ögon och därefter kunna analysera dem teoretiskt.   

 

 

4.3 Skrivprocessen 

Vi har valt en disposition av uppsatsen som vi vill ska vara lättöverskådlig och kunna hjälpa 

läsaren att förstå innebörden av vår text. Vår inledning berör både syfte bakgrund och 

förförståelse och öppnar upp för en förståelse av vad uppsatsen kommer att handla om samt 

dess upplägg. Vi öppnade arbetet med vår disposition genom att vi strukturerade upp ett 

exempel på våra olika kommande kapitel och fick på så sätt en övergripande syn över vad 

som skulle vara med och hur ordningen på de olika delarna skulle komma att fungera 

tillsammans. Det tog ett tag innan problemformuleringen blev klar, processen med 

problemformuleringen är lång, då det under arbetets gång pågår en förändring av 

formuleringen flera gånger och detta är något som man måste vara medveten om under 

uppsatsens process.  

 

Någonting som också är viktigt är att man har kunskap om det som man ska forska om innan 

man börjar forska om det, samt att man vet vad man vill och vad för svar man vill ha. Så att 

man har fokus på någonting, dvs. att man har frågor som man vill ha svar på.  

(L. Reinecker p. Stray Jorgenssen 2000: 65) Det är viktigt när man skriver en uppsats att man 

hela tiden läser igenom det man har skrivit, antingen kan man revidera hela tiden, eller så kan 

man göra det när texten är färdig. Men att man hela tiden är medveten om vad texten handlar 

om och vilket fokus som ska ligga på vilka delar i texten. Reinecker & Jörgensen menar att 

det rent praktiskt ofta brukar vara bättre att revidera sin text på en pappersutskrift, då det är 

svårt att få en hel överblick på papperna på en skärm. (s. 68-69) 

 

4.4 Etik 

Något som vi varit uppmärksamma på när vi har intervjuat våra informanter inför c-uppsatsen 

har främst varit människors rättigheter till att få vara anonyma. Vi har arbetat med detta på så 

sätt att vi i resultatskildringen av deras berättelse har förändrat standardvariablerna så att de 

förblir anonyma, då lättigenkännliga tecken i deras omgivning rörande familjebildning, 

arbetsort, ålder eller bostadsort skrivits om till något annat än vad det i verkligheten är 
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(Wideberg, 2002:142) Man kan inte dock inte fingera namn och orter till vadsomhelst, då det 

kan finnas en annan person på en viss ort eller en person med liknande livsförhållanden blir 

felaktigt anklagad och känner sig kränkt utav detta. Men hur är då relevant att göra? Jo, man 

bör tänka på i sin anonymisering att försöka hålla sig till generella teman och inte vara för 

detaljerad i beskrivandet av informanten (Trost2005:109). 

 

 Informanterna ska skildra sin syn på det område som är relevant för oss och deras identiteter 

är ingenting som ska behöva ha en betydande roll, eller en roll överhuvudtaget i arbetet. 

Snarare är deras svar och deras åsikter det som vi når resulterande betydelse med. Vi är alltså 

ute efter deras situation – inte deras person.(Wideberg 2002:141-142) Vi har gett klartecken 

att våra informanter inte ska behöva svara på alla frågor om de inte vill. Att de i processen har 

en valmöjlighet och att de kan påverka oss så som vi kan påverka dem. Det läggs stor vikt för 

både forskare och informanter om dessa får möjligheten att titta på och godkänna den 

beskrivning som vi gör av dem med hjälp av den intervju vi genomfört. (Wideberg 2002:142). 

Det är inte vi som styr, utan det är upp till informanterna att skildra det som de tycker är 

viktigt. Och vi är där för att ge dem den chansen. Våra informanter är alla personer med egna 

upplevelser och egna rätt och fel, vilket är en bild vi inte ska förstöra.  

 

Något som även är viktigt rent etiskt sett är att få en klar uppfattning om närhet kontra distans 

till informanten. Vi anser att vi behövt kunna få en närhet till informanten men samtidigt 

försökt hålla viss distans. Närheten har varit viktig för att skapa ett förtroende mellan forskare 

och informanter, vilket har lett till att vi har känt oss bekväma i varandras sällskap. Vilket i 

sin tur har lett till att det under intervjun har mynnat ut i samtal som gett många bra 

synpunkter på våra frågor. Framförallt att informanten av egen vilja, och kanske också med 

lättnad får berätta om något som de tycker är viktigt. Det är viktigt att behålla en viss distans 

till informanten så att man som forskare inte bidrar till att påverka dennes svar, eller 

uppfattning (sjöberg, 1999:193) Vi har inte velat att informanterna ska vara rädda för att säga 

som de tycker om de tror att vi inte tycker likadant – därför försöker vi skapa en bild av 

neutralitet i förhållande till deras berättelser. 

 

4.5 Urval  

De informanter som intervjuats har vi kommit i kontakt med då vi begav oss till en 

ungdomstät plats och frågade personer som såg ut att vara i åldersgruppen vi sökte, efter deras 

ålder och om de var villiga att delta i en undersökning kring deras arbetssituation och deras 
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utbildning. Vi informerade dem att de när som helst kan ångra sig under intervjun och tidens 

gång och att de skulle vara anonyma i uppsatsen.  

 

Vi har intervjuat en person som var med i vår b-uppsats och vi har tittat lite extra på om 

situationen för henne har förändrats, och om det har blivit till det bättre eller sämre. Detta har 

vi gjort genom att använda samma intervjuguide som underlag och alltså ställa samma frågor 

till denna informant som till de andra. En av våra informanter är en arbetsförmedlare med 

inriktning på ungdomsfrågor och denna informant fick vi kontakt med genom att skicka ett 

mejl till arbetsförmedlingen där vi presenterade oss och vårt uppsatsämne. Denna intervju har 

vi använt som bakgrundsfakta. Tredje kategorin av informanter är en kvinna som har passerat 

ungdomsåren men som har erfarenheter och minnen att dela med sig av just när det gäller att 

vara ungdom och ny på arbetsmarknaden.  

 

Vi har lagt stor vikt vid att vara observanta, att hela tiden reflektera över processen och över 

personerna som intervjuats. När vi har intervjuat en informant så har vi försökt vara två så att 

en av oss har suttit med och observerat. Vi måste hela tiden se vad som händer, fånga alla 

intryck osv. Sjöberg menar ju att informanten är lite av en medproducent. (1999:135) Som 

forskare utgör vi inte den professionella rollen, då vi i en kvalitativ intervju är mer på samma 

nivå. Forskaren kan lära sig av informanten såsom informanten kan lära sig utav forskaren. 

 

4.6 Hermeneutisk metod i relation till forskningsintervjun 

Under uppsatsarbetets gång har vi använt oss av en hermeneutisk metod där själva orsaken till 

fenomenet som undersöks är mindre viktigt än själva förståelsen och tolkningen av olika 

händelser, situationer och personligheter mot deras historiska bakgrund. (Egidius 2002:90) I 

den hermeneutiska cirkeln ses delarna och helheten i en växlingsverkan. Delarna plockas ut ur 

helheten och tolkas därefter för att återigen ses i helheten. Vilket kan ge den nya texten en ny 

innebörd då de tolkade delarna fått en ny betydelse då de setts som fragment och sedan 

återigen ses som en helhet, vilket blir en hermeneutisk cirkel, då detta kan göras i det 

evinnerliga. Det finns en skillnad mellan att tolka färdiga texter sk. linjära texter  och 

intervjutexter, menar Kvale.  (1997:50) Linjära texter är färdiga och tolkas därefter, medan en 

intervjutext tolkas samtidigt som den skapas i intervjun. Då vi forskare under intervjun kan 

tolka och även fråga informanten om tolkningen är korrekt i intervjuns hetta. Detta ger en 

levande text och på detta sätt har våra intervjutexter framkommit.  
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5.0 Teoribeskrivning 

 

Under det här kapitlet kommer vi att ta upp de teorier som vi kommer att använda oss av i 

resultatkapitlet samt i analyskapitlet. Vi inleder kapitlet med Bourdieus teorier om fält, 

habitus och sociala rum. Därefter följer en redogörelse från Anthony Giddens med hans 

modernitet och självidentitetsbegrepp och teorier kring detta. Slutligen så har vi en 

genomgång av Zygmunt Baumans teorier kring arbete, konsumtion och den nya fattigdomen.  

 

5.1 Bourdieu - fälten, sociala rum och habitus 

Bourdieus syn på det sociala rummet är en bild av hur människor, eller aktörerna som 

Bourdieu nämner de som, agerar och har för olika slags sociala relationer. Det sociala 

rummet, våra sociala relationer, är bra mycket viktigare anser Bourdieu än det fysiska 

rummet. Det fysiska rummet är var vi befinner oss rent fysiskt och geografiskt, men då det 

sociala rummets relationer har stor påverkan på oss, så sammanfaller aktörerna i de båda 

rummen att hamna på liknande ställen rent geografiskt. Men det fysiska rummet, står alltid i 

sekundärställning till det primära sociala rummet. Det habitus, våra erfarenheter, värderingar 

och normer, (Bourdieu 1993:14) som aktörerna bär på påverkar de sociala relationerna och 

den social världen som de lever i.  

 

De av Bourdieus begrepp som vi har och kommer att använda oss av flitigt, är hans 

fältbegrepp, även omnämnt som kampfält eller konkurrensfält. Fält är den plats där flera 

individer eller aktörer samlas under en gemensam fana, då de tror på och strider om samma 

sak. Det finns därför många olika slags fält, inte bara utbildningsfältet eller arbetsfältet, som 

vi tar upp, utan exempelvis konstnärsfältet där det handlar om konst. Inom fältet strider man 

om vad som egentligen är konst och vad som är god konst, därför kallas det även 

konkurrensfält eller kampfält, då det pågår olika strider inom fälten. Det som slutligen håller 

samman ett fält är tron på att det man strider om är värt besväret. (Bourdieu 1993:16-17) 

 

Kampen i utbildningsfältet samt arbetsfältet kan förklaras på samma sätt. Det är tron på arbete 

eller tron på utbildning som håller samman individerna i dessa fält. Striderna handlar om vad 

som är bra utbildning eller bra arbete, men oavsett så finns det en övergripande tro på att det 

ena eller de andra är värt att kämpa för och att ställa sig under den fana som man som individ 

tror på. Inom fältet pågår det strider mellan individerna om reella och symboliska vinster, 
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vilka många av de stridande därefter förväntar sig kunna skifta in till bra positioner inom 

andra fält, då exempelvis från kunskapsfältet till arbetsfältet.  

 

Men anledningen till att man tror på kampen inom just det fält man befinner sig inom är olika. 

Trons grund kan bottna sig i omgivningens övertygelse om att just denna tro är det rätta. Det 

kan vara påverkan och en speciell miljö som individen har som får honom att välja kampen 

inom det fält som denne har valt och befinner sig inom. Det är tron på kampen som egentligen 

är det intressanta, var denna tro har sitt ursprung. Vet man som forskare det, kan man med 

lätthet, skönja de mönster och mål med kampen som varje individ besitter.  

 

5.2 Anthony Giddens - Modernitet och självidentitet 

En av teorierna vi tycker är intressanta i denna undersökning är Anthony Giddens tankar om 

alla val som vi måste göra i dagens samhälle. I ungdomen bygger man en identitet. Giddens 

talar om självet som ett såkallat reflexivt projekt. Det handlar om att lära känna sig själv och 

reflektera över sina handlingar så att man är medveten om vad man gör och alltså då också 

vem man är (Giddens,1991:95) 

 

Livsstilen kan ses som en central del eller en utgångspunkt i alla val vi ställs inför. Vi måste 

fatta beslut och välja vägar. Vi kommer inte undan det, menar Giddens. Livsstilen visar vem 

jag är och vad jag vill, och ger mig en identitet, som även syns utåt. Man brukar säga idag att 

”man är det man gör”. Mina intressen formar mig. Även sättet som jag resonerar på, tankarna 

jag agerar utifrån. Det är även enligt Giddens viktigt för våran identitet att omgivningen 

bekräftar den identitet vi har utifrån. Vi vill göra vår identitet synlig utåt.  Hur påverkar 

livsstilen våra (yrkes?) val? Och i sin tur, hur påverkas vår livsstil av våra val?(Giddens, 

1991:101-102) 

 

Enligt Giddens så är livsplanering något som är viktigt i ett samhälle med många 

valmöjligheter. Man använder livsplaneringen som en slags förberedelse, eller en slags 

organisering av framtida handlingar. I våra livsplanskalendrar placeras viktiga händelser in 

och dessa kalendrar befinner sig i ständig reproduktion. Livsplaneringen är inte bara något 

som berör det framtida – utan det är även något som vidrör det förflutna. Att man 

genomarbetar det som hänt är också väldig viktigt för att kunna planera framåt. (Giddens 

1991: 105-106) 
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5.3 Zygmunt Bauman - Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 

Bauman menar att samhället har gått ifrån att vara ett produktionssamhälle till att bli ett 

konsumtionssamhälle. Idag har hela samhället förändrats i sitt sätt att integrera människor i 

den sociala ordningen. I uppfostran får man lära sig sin roll i samhället. (Bauman,1998:41) 

 

I konsumtionssamhället blir man tvungen att konsumera för att överleva. Det finns alltid mer 

att hämta, mer att behöva. Man blir aldrig mätt på konsumtionen. Det handlar mycket om 

omedelbar tillfredsställelse, enkla och snabba beslut. Det ska hända med en gång. 

Konsumtionssamhället strävar ständigt efter att konsumenterna inte ska mättas. Det ska alltid 

finnas mer och behöva. (Bauman,1998:43) 

 

I konsumtionssamhället förändras även arbetssituationen ifrån att handla om livslånga 

permanenta arbeten till att bli mer flyktiga och ickeetablerade, t ex då tillfälliga anställningar, 

deltidsanställningar. Anställningarna berör ofta stora områden och har ingen garanti om 

varaktighet. Nyckelordet för att klara denna omställning är att man ska vara flexibel. Man ska 

kunna anpassa sig till denna typ av ordning.  Detta måste helt enkelt enligt Bauman stämma 

överens med ens identitet. Att man är formbar för arbetsmarknaden och att man hela tiden är 

beredd på förändringar. Bauman menar också att människans identitet påverkas av detta på så 

sätt att den blir en slags apparat som används för engångsbruk. Man bygger upp den, använder 

den, sen slänger man den och bygger en ny. Enkla konstruktioner just för tillfällighetens skull, 

för att inte riskera att fastna i någon skarv. Så till slut handlar inte längre identiteten om vad 

man personligen vill och tycker, utan riskerar att helt tas över av kraven som ställs på oss. 

(Bauman,1998:45-46) 
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6.0  Resultat - presentation av vårt insamlade material 

 

Vi har tänkt presentera vår empiri genom en kort sammanställning av resultatet från varje 

informant. Namnen på våra informanter är fiktiva så att uppmärksamheten riktas på det 

väsentliga och inte leder till att våra informanter blir utlämnade.  

 

 
6.1  ”Jag går en karriärvägledning vid sidan av för att bli mer säker på det jag vill göra” 
        – Linda, student 
 
Linda är en kvinna som är 22 år gammal, som studerar media och 

kommunikationsprogrammet på sin andra högskola. Hon har tidigare studerat kultur och 

kommunikation på en högskola belägen på annan ort i Sverige.  

 
”Jag har två år kvar till examen. Och just nu så känns det väl ganska hopplöst eftersom min 
bror som har utbildat sig väldigt länge inte får något jobb och det känns som att det jag valt 
inte riktigt kan leda någon vart så just nu känns det lite jobbigt.”  
 
 

Linda är tveksam inför arbeten i framtiden då hon säger att arbetsmarkanden inte kommer att 

kunna ge henne något jobb då hon tror att det främst är arbetsmeriter de går på, vilket hon inte 

tycker hon har, då hon har studerat i stort sett sen hon började i grundskolan. Men det har 

funnits sommarjobb några somrar.  Hon har en önskan om att i framtiden jobba som 

filmskribent. Hon tycker att det är upp till var och en huruvida man bör plugga vidare direkt 

efter gymnasiet eller inte. 

 
 ”jag tycker det är helt individuellt för att nu efter hand kan jag känna att jag är lite trött på 
det eftersom jag pluggat så länge. Det beror sig på vad man vill, och jag kan ångra att jag 
inte reste lite i början eftersom det kanske är för sent nu.” 
 
Hon säger att något hon uppskattar med utbildningen är känslan av att vara på väg och att hela 

tiden utvecklas. Hon känner sig säker i vad hon studerar men samtidigt går hon en 

karriärvägledning för att bli mer säker på vad hon vill. 

 
”Jag går en karriärvägledning vid sidan av för att bli mer säker på det jag vill göra. Men jag 
har haft den inställningen av vad jag vill göra sen gymnasiet i alla fall.” 
 
Hon har mest pluggat och har inte haft så mycket kontakt med arbetsförmedlingen, men då 

det var dags för sommarjobb, så sökte hon sig till myndigheten. Men inte via ett personligt 
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samtal utan sökte endast via platsbanken på Internet. Linda berättar att hon inte har en så 

speciellt positiv syn på arbetsförmedlingen eftersom hon hört så mycket negativt om dem. 

Linda blir påverkad av vad omgivningen tycker.  

 
”Jag har inte haft särskilt mycket kontakt med dem eftersom jag har hört så mycket negativt 
om dem för att den enda gången jag har sökt jobb via arbetsförmedlingen så har jag faktiskt 
fått det. Fast det sökte jag via platsbanken. Jag tänkte inte gå dit och prata med dem för att 
jag bara har hört negativa saker om dem.”  
 
 
 
6.2  ”Man bara kastas ut i arbetslivet efter studenten”    
        - Elisabeth, student 
 
Elisabeth är en 22-årig kvinna som upplevt en annan situation än sin vän Linda som vi 

tidigare berättade om. Elisabeth läste samhällsprogrammet på gymnasiet och har därefter 

arbetat, men också läst några enskilda kurser på högskola och universitet. Just nu så arbetar 

hon inom hemtjänsten, men detta är inget som hon vill fortsätta med, utan har planer att 

kanske till nästa år ta upp studierna igen. Men hon vet inte ännu vad det är som hon ska 

studera. 

 

Elisabeth skulle vilja utbilda sig till Bibliotekarie, men hon känner stress inför det yrkesvalet, 

då hon upplever att det kan vara svårt att få arbete inom det yrket. Samtidigt känner hon att 

det kan vara bra att få lite arbetslivserfarenhet medan hon väntar på att hon ska komma på vad 

hon vill studera till. Hon har varit i kontakt med arbetsförmedlingen då hon behövde 

ekonomisk ersättning då hon varken studerade eller arbetade, såkallad alfakassa.  

 
”Ja jag har varit i kontakt med arbetsförmedlingen. Det var för att få alfakassa.  Det har ju 
varit bra sådär men man får ju inga jobb genom arbetsförmedlingen. Sen har inte jag sökt så 
jättemycket. Alla jobb jag har haft har jag fått utan att söka via arbetsförmedlingen och alltså 
hittat själv.” 
 
Hon har lite tankar om varför och hur man ska motivera ungdomar till att komma ut i 

arbetslivet eller studera vidare. Det viktigaste är att fokusera på något som grundar sig i 

intresse.  

 
”Man får grunda sig i intresse. Någonting måste man ju vara intresserad av.” 
 
Elisabeth verkar överens med denna tanke om livsstilen. Men samtidigt tycker hon att det är 

alldeles för lite information om vidareutbildning i gymnasiet. Likväl tror hon att åren från 
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studenten och några år framåt är väldigt viktiga för sin personliga mognad. Hon tror att dessa 

år kan ligga till grund för en massa bra beslut och nya tankar kring sin situation och sin 

kommande framtid. Dessa år är den tid då livsstilen kanske fulländas och att man på så sätt 

vet vad man vill göra? 

 

”Man bara kastas ut i arbetslivet efter studenten.” 
 

Men hon känner att hon är mer säker på vad hon vill idag, även om vägen dit är ganska lång 

då hon inte planerar att påbörja utbildningen ännu.  

 

 
6.3   ” För att jag tror att om man ska komma in på arbetsmarknaden så är det bra att ha          
          kontakter” 
          – Annie, timvikarie 

Annie är 19 år och jobbar som timvikarie på ett äldreboende i södra Sverige. Hon har gått 

omvårdnadsprogrammet på gymnasiet men känner ändå att det finns så mycket som hon vill 

göra. I våras hade vi med Annie i vår b-uppsats och då sökte hon efter ett jobb och kände oro 

inför framtiden. Trots att hon har ett arbete idag så känner hon sig ändå inte helt tillfredställd 

med sin situation.  

 

Annie tror att hon kommer att utbilda sig inom ett helt annat yrkesområde i framtiden. Men 

hur positiv är hon så egentligen på sina möjligheter? Jo, hon tror att det finns någon slags 

utbildningsstatus på arbetsmarknaden, att utbildade ligger bättre till i jakten på ett arbete, men 

samtidigt vill hon inte att det ska vara så. Hon tycker att man ska kunna få ett arbete trots att 

man bara gått gymnasiet.  

 

Enligt Annie definieras vuxenliv av hela samhället innebörden av att ha ett arbete. Men hon 

ser ändå vuxenlivet på två olika sätt.  

 
”Men det finns två sidor av den här vuxenheten. Den ena är att ha ett bra jobb och kunna 
leva och försörja sig och sen finns det en annan sida där man har rätt att göra vad man vill 
och så.” 
 
Hon har alltså en syn på vuxenhet som handlar om frihet. Men att ha ett ”bra jobb” är även 

viktigt, såsom att kunna försörja sig. Annie delar med sig av sina erfarenheter av kontakten 

hon haft med arbetsförmedlingen. Hon berättar att det dock inte kändes så relevant för henne 

att vara där då hon redan hade ett jobb. Hon gick dit för att hon ville ha ett annat jobb än det 
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hon fått. Men Arbetsförmedlingen reagerade inte positivt på att hon redan hade ett jobb när 

hon sökte ett annat.  

 
Annie menar vidare att hon tror att arbetsförmedlingen helst vill att man bara söker jobb där 

man bor och inte utanför den orten, som Annie i detta fall hade gjort. Hon kände också att de 

möten som arbetsförmedlingen höll i, i syfte att underlätta jobbsökandet inte passade hennes 

situation då de mest riktade in sig på ungdomar utan jobb. Då kände hon att det inte hjälpte 

henne så mycket. 

 
” Det var lite lamt. Det är ju så när man går på de där mötena och så att man utgår ifrån att 
man inte har ett jobb redan och verkligen behöver ett jobb och då blir det ju lite fel sådär…” 
 
Enligt Annie så är det enklare för en person med många kontakter att få ett jobb. Jobben får 

man därigenom. 

 
” För att jag tror att om man ska komma in på arbetsmarknaden så är det bra att ha 
kontakter.” 
 
Det finns behov av mer vägledning för ungdomar menar Annie, så att de får grepp om vad de 

vill göra. Där har lärarna ett ansvar och Annie tycker inte att de tar det ansvar som de borde 

ta. Det måste finnas någon som kan putta en tillbaka på banan menar hon. En person som 

börjat skolka behöver hjälpen att få komma tillbaka och kan inte klara det steget själv. 

 
 

6.4     ”… folk ringde mig i genom arbetsförmedlingen och ville att jag skulle arbeta” 

          - Daniel, timvikarie 

Daniel är en kille på tjugo år som arbetar som timvikarie i ett kök på en lunchrestaurang. 

Arbetet fick han genom en av Arbetsförmedlingens praktikåtgärder och har arbetat där mer än 

ett år. Han har läst hotell och restaurang på gymnasiet och direkt efter studenten så skrev han 

in sig på AF. Pga. att han bröt armen så fick han sen inget sommarjobb. Men hans föräldrar 

hjälpte honom med att ringa runt till olika arbetsplatser och fick till slut jobb.  

 

Han tror att han aldrig hamnat på sin nuvarande arbetsplats om han inte brutit armen och fått 

den hjälp han fick av föräldrarna. Arbetsförmedlingen hjälpte sedan till med 

anställningsstödet och lite olika rutiner kring anställningen och intåget på arbetsmarknaden.  

 
”…men saken som hjälpte mig vad praktikhjälpen som gav mig meriterna som asså typ tog 
mig in på arbetsmarknaden. ” 
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Daniel verkar positiv till arbete och utbildning i framtiden. Och tog upp många tankar kring 

ett införande av någon slags lärlingssystem samt tankarna kring att läsa om gymnasiet då den 

erfarenhet han har fått på sin nuvarande arbetsplats skulle vara lättar att tillämpas på den teori 

som han fick lära sig på gymnasiet.  

 
” jag har typ erfarenhet att blanda med kunskapen nu så at jag  kan hitta bättre metoder och 
så./-/ jag känner nu att efter ett års arbete att jag skulle vilja lära mig allting ja gjorde på 
gymnasiet igen” 
 
 
6.5   ”Man har inget eget liv här hemma i Sverige” 

        - Engla, resande säsongsarbetare 

Engla är en kvinna på 22 år som relativt nyss är hemkommen från långa perioder av resande 

runt om i världen. Hon har varit ute och rest sedan hon slutade studenten och har periodvis 

bott längre tider på olika platser. Hon har säsongsarbetat på fruktplantager i Frankrike, arbetat 

på uteställen i Kambodja och tjänstgjort på bagerier i Danmark. Hon har försörjt sig med hjälp 

av dessa tillfälliga arbeten och har på så sätt finansierat sina resor. Och med jämna mellanrum 

mellanlandat i sin hemstad för att hälsa på vänner och familj. Men som hon uttrycker det 

under samtalets gång, så upplever hon att hon inte har något eget liv här hemma i Sverige.  

 

Hon upplever att det är svårt att komma tillbaka och ta tag i sitt liv, genom att stadga sig på 

någon svensk ort och börja studera eller söka arbete. Samtidigt känner hon att det är på gång 

och rätt tid för henne att börja studera. Så hon sökte in på en folkhögskola för att studera 

biståndsarbete, men hon hoppade av då hon inte trivdes med lärarna. Så för tillfället gör hon 

inget speciellt, vilket hon är trött på. Men hon kan tänka sig allt från att läsa olika slags språk, 

till att läsa tekniskt basår och även att studera till läkare. Hon vet att det är svårt att komma in 

på läkarprogrammet, men hennes planer med att läsa det, är för att få tillgång till att resa ändå 

mer i framtiden och kunna hjälpa människor på olika sätt.  

 
 ”För mig är det väl något som är spännande där man kan göra något för andra men 

samtidigt tjänar en del, eller tjänar bättre, men ändå hjälper folk. Inte tjäna för mycket. Alltså 

att nånting där man jobbar med människor och eh på ett eller annat sätt.” 

 
Så för att få ett sådant arbete upplever hon att studier är det rätta sättet till att uppfylla de 

drömmar som finns om drömyrket, eller det bra jobbet. Men studier är också det viktigaste 
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sättet för att kunna komma bort från de såkallade skitjobben. Ett skitjobb är ett jobb som 

enligt Engla inte kräver mer än den utbildning som du får i grundskolan, nästintill. 

 

”Ett skitjobb är ett sånt jobb där man inte behöver någon vidareutbildning. Städjobb, 

hemtjänst, vård. Det är inga skitjobb, men ja. Det är ju. Jag tror kanske att det blir 

annorlunda när man får någon riktigt utbildning.” 

 

6.6     ”Man ska inte ge upp sina drömmar” 

         - Ola, kökschef 

Ola är 20 år och arbetar som kökschef på en snabbmatsrestaurang i en sydsvensk stad. Han 

studerade samhällsprogrammet på gymnasiet och trivs för närvarande på sin arbetsplats. Men 

han vill inte stanna på denna arbetsplats resten av livet, utan planerar att i framtiden plugga 

vidare. Han känner sig dock inte riktigt redo för att börja studera ännu.  

 
Ola känner att utbildning är viktigt att ha när det gäller att få vissa jobb. Det jobbet han själv 

har är inget man behöver utbildning för, utan man kan klättra upp inom yrket genom att jobba 

hårt och visa att man verkligen vill. Men att ha en utbildning underlättar alltid 

arbetsmöjligheterna, menar han. I framtiden har Ola planer på att arbeta som polis, men 

kanske även som billackerare, men han är lite kluven i sina val av yrke och hur han ska ta sig 

dit.  

 

Han tror att vuxenheten har förskjutits fram i åldrarna just pga. att det krävs mer tid åt studier 

idag. Han tror dock inte att detta generellt leder till att man tvingas bli vuxen tidigare, även 

om han är säker på att det finns de fall då det blir så. Men för att få ett arbete med hyfsad lön 

tror han att vidareutbildning är en bra idé. Ola har varit i kontakt med arbetsförmedlingen en 

gång och han tyckte mest att det kändes som en belastning att ha med dem att göra.  

 
”Man skulle dit på möten och man skulle göra det och det och sånt så jag tyckte bara det var 
jobbigt. Men de hade ju hel del bra grejer också som platsbanken på Internet då. Den tycker 
jag ju var bra och att det fanns en utbildning på hur man skriver en arbetsansökan. Det är ju 
kanske inte alla som vet det. De bitarna är bra men själva arbetsförmedlandet det tyckte jag 
inte att det hade nåt speciellt bra med det är kanske inte deras uppgift heller för man ska ju 
söka själv.”  
 
Ola tycker att arbetssökandet handlar mycket om eget ansvar men behöver man hjälp så kan 

man gå till arbetsförmedlingen. Men han menar att det mesta ligger hos en själv. Ett exempel 

kan vara just det där med att våga fråga på arbetsplatser. Han tycker inte heller man ska vara 
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för kräsen, utan att man får nöja sig med det man får tillsvidare. Att bo kvar hemma och tjäna 

in pengar för att resa runt i världen och ta en paus från studierna tror Ola kan ge en massa 

erfarenhet som kan vara positiv för personen. 

 
Ola definierar ett ”skitjobb” som ett jobb som är lågavlönat främst. Fast han menar även att 

dessa jobb ofta fyller viktiga syften – att de ofta har nyttiga arbetsuppgifter. Han tror att en 

orsak till att det klankas ner på arbetsområden som städjobb, äldrevård eller 

snabbmatsindustrin är just för att det är lågavlönade jobb.  

 

Att skolan skulle kunna ha mer kontakt med arbetsförmedlingen och kunna hjälpa ungdomar 

in i praktik tror Ola skulle kunna hjälpa fler ungdomar ut i arbete efter studenten. 

 
”I sådana fall tror jag att skolan skulle kunna hjälpa till lite mer enligt mina erfarenheter då, 
och kanske ha lite kontakter med arbetsförmedlingen då, vissa företag. De har det på många, 
t ex industriprogrammet på min skola hade då lite kontakter med företag, men att de även har 
kontakt med andra företag. Det skulle kanske underlätta litegrann.” 
 

Ola tror att människor har blivit kräsna vad gäller att ta tillfälliga jobb på vägen till sina 

drömmar. Att man kanske tackar nej till ett visst jobb bara för att det inte är intressant och 

fortsätter att leva på a-kassa. Där tycker han att det behövs en förändring. Valen är väl inte för 

många men de kommer alldeles för tidigt, menar Ola.   

 
 

6.7   ”Men det som en gång var ett skitjobb för mig, resulterade i att jag mådde bättre.” 

          - Vendela, frukostansvarig 

 

Vendela är 30 år och arbetar som frukost och miljöansvarig på ett hotell. Hon har en väldigt 

blandad grundutbildning så hon läsa upp lite ämnen på komvux efter att ha hoppat av 

gymnasiet. Hon förklarar det som en mix som hon i slutändan är nöjd med 

 

Hon kombinerade ett tag jobbande med att studera på högskolan, men då hon blev gravid 

valde hon att lämna studierna men fortsatte jobba.  

 

Hennes planer på framtiden är att ta upp studierna igen, men hon vill fokusera enbart på 

studier nästa gång. 
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”Planen är ju att jag ska börja plugga så snart igen. Och då ska jag inte jobba utan bara 
plugga. Det är väl tanken. Och då har jag tänkt läsa socionom programmet, om jag får det. 
Det är min plan. ” 
 
När vi frågar Vendela om hon tror att man måste utbilda sig för att duga till på 
arbetsmarknaden idag så berättar hon att hon tror att det är så, och gör jämförelser med hur 
det var förr.  
 
”Tyvärr, tror jag att det är så. Tror det är svårt att eh få ett fabriksjobb om man inte har gått 
färdigt skolan idag. Och det är lite synd, för att våra föräldrar, många av dem har ju inte gått 
färdigt skolan. Utan de började jobba direkt.”  
 
 
Till en början jobbade hon bara som frukostvärdinna, men efter hand fick hon mer ansvar, och 
det tycker hon har bidragit till en hel del. 
 
 
”Ja, det jag jobbar med nu, det har jag j inte. Till en början jobbade jag bara som 
frukostvärdinna, Men sen blev jag ansvarig och det är ju att jobba med människor. Det är ju 
rätt intressant, för jag jobbar med två äldre människor som lever efter den gamla skolan om 
man säger så. Det är verkligen kul att jobba med människor. Men det är väl verkligen inte så 
mycket som jag vill göra. Men det ger ju erfarenhet.”  
 
 
Vendela definierar vuxenliv som att bli kvinna. Det är något som är konstruerat av samhället, 
menar hon. Vuxenliv definieras även av detta med att skaffa barn och hus, och de gamla 
reglerna som fanns för att inte vara annorlunda.  
 
Jag tror att det är den bilden som är att vara vuxen. Jag tror att den bilden finns inte, det är 
inget man blir, jag tror inte att det finns något som heter att vara vuxen. Jag hoppas inte det 
iallafall.  
 
Vendela tror att detta med att bli vuxen har skjutits fram i åldrarna, mycket pga. alla studier 
som krävs idag av unga människor för att kunna få ett jobb. Och en student räknas inte som 
vuxen, menar hon. Man skaffar inte heller barn i 20årsåldern idag. Man väntar längre. 
 
Vendelas erfarenhet av kontakt med arbetsförmedling och socialtjänst har bidragit med en 
känsla av hjälplöshet hos henne. Hon fick den hjälp som hon behövde men hon känner ändå 
att ansvaret för hennes eget liv gled ur hennes händer och det kändes otroligt jobbigt, menar 
hon.  
 
… Ansvaret togs ifrån mig!  Vilket gör att om ansvaret tas ifrån en, så blir det lätt att man blir 
hjälplös, man är oförmögen att göra något själv. Det gör ju att man bli fast. Du har ingen 
förmåga att ta dig någonstans och gör du egna initiativ så blir det ofta ett bakslag mot dig 
själv för då följer du inte deras lagar och regler och så där. Och det resulterar i att du gör 
inget till slut, utan du väntar bara på att de ska säga vad du ska göra.  
 
Vendelas tips till ungdomar är att de ska söka mer självständigt och inte bara söka via 
arbetsförmedlingen. Omotiverade ungdomar behöver främst hjälp i hemmen tror hon och 
delar med sig av sina egna erfarenheter av skoltiden. 
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”Jag hade en familj där man inte visade ett intresse för skolan. Eller fortsatt utbildning var 
viktigt. Det var inget. Så jag var inte särkilt intresserad själv.  Jag hade tur att jag var så pass 
vad ska  jag säga, jag hade lätt för skolan. Jag hade lätt att lära mig, Jag tror att jag väldigt 
sällan öppnade mina böcker och pluggade. Men ändå så hade jag hyfsade betyg när jag gick 
ut nian. Och när jag började i gymnasiet så var det lite jobbigare, lite hårdare Jag hade 
aldrig behövt plugga, jag hade ingen familj som sagt till mig att jag skulle plugga. Så det 
fanns inget intresse i det liksom, vilket gjorde att jag tillslut hoppade av då. Men jag tror att 
om jag hade en familj, där det hade varit viktigt, så tror jag att jag hade gått vidare” 
 
Vendela definierar ett skitjobb som något som man känner sig tvungen att göra, ett jobb som 
man känner sig fast i. Hon berättar om hur hennes eget liv kanske en dag också var ett 
skitjobb men förklarar hur hon har mått bättre och bättre med sitt jobb med tiden 
 
”Men det som en gång var ett skitjobb för mig, resulterade i att jag mådde bättre. 
Avancerande uppåt, och då kan jag ju inte säga att det är ett skitjobb De har ju gett mig mer 
erfarenhet än, om jag hade jobbat på ett ställe med värsta utbildningen. Så har det gett mig 
mer utveckling, och då tycker jag inte att man kan säga att det är ett skitjobb. Det beror på 
vad man gör det till.  
 
Vendela belyser ett dilemma som finns i samhället som drabbar ungdomar. Att många jobb 
ofta kräver ett par års erfarenhet av just det yrket. Det finns ju inga 20åringar som går runt och 
bär på erfarenhet, menar hon.  
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7.0 Analys  
 
 
Utifrån det resultat vi har fått fram så kommer vi nu att förankra de relevanta delarna till olika 

teorier som kan hjälpa till att utveckla de fenomen som vi behandlar. Vi söker även efter att 

finna olika mönster informanter emellan, som kan främja det som förut var ickesociologiska 

aspekter, till att bli något som kan bli betydande faktorer att behandla i samhället generellt. 

Teorier som kommer behandlas i följande kapitel är Pierre Bourdieu och hans teorier om fält 

och rum, Anthony Giddens om livsstil och livsplanering, samt självets reflexivitet. Vi 

kommer lyfta fram Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället och vad de tillfälliga 

anställningarna har för påverkan på identiteten. Vi kommer även att analysera olika 

situationer utifrån dessa teorier, t ex då utbildning och arbetsmöjligheter, självständighet 

kontra beroende, definition av skitjobb, och vad som definieras som att vara vuxen.  

 

 

7.1 Det sociala rummet och synen på sin situation 

Utifrån Bourdieu och hans tankar om det sociala rummet så kan man se på hur en individ 

påverkas av sin omgivning. Det fysiska rummet kommer alltid i andra hand. Det sociala 

påverkar oss, och vi har sett en del mönster av just hur våra informanter påverkas av sin 

omgivning. Vår informant Linda (6.1) har fått höra i sin omgivning att det är svårt att få jobb, 

och att arbetsförmedlingen inte är hjälpsamma. Hennes habitus, dvs. hennes värderingar 

baseras relativt mycket på hennes omgivnings tankar om olika fenomen. (Bourdieu 1993:14) 

Detta påverkar även hennes syn på sin egen framtid.  

 

Annie (6.3) berättar om hur betydelsefullt det är att ha kontakter när man söker jobb. Att ha 

ett stort socialt kapital i sitt sociala rum kan inte bara leda till att personens habitus påverkas 

värderingsmässigt och erfarenhetsmässigt, utan vi tror att även det fysiska rummet kanske kan 

påverkas av detta. Att ha ett brett kontaktnät kan hjälpa en person mer t ex genom 

rekommendationer och genom tips. (Bourdieu 1993:14) 

 

 

7.2 Fältets påverkan på individen 

Enligt Bourdieu så befinner vi oss ständigt i olika fält där människor tillsammans strider för 

samma sak (Bourdieu 1993:16-17). Ett fält som är viktigt i vår uppsats är fältet som rör 
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studenter vilket är utbildningsfältet. Inom utbildningsfältet pågår det strider mellan 

studenterna om reella och symboliska vinster, i form av exempelvis kunskap, vilka många av 

de stridande därefter förväntar sig kunna skifta in till bra positioner på arbetsfältet, det vill 

säga arbetsmarknaden. Man kan koppla Bourdieus fältbegrepp till studier genom att ta de som 

studerar som exempel; de studerar och tar in kunskap för att sedan kunna få en titel som hör 

till ett yrke, eller också då som till ett fält.  Studier kan också ha syftet att samla på sig mer 

meriter inom ett ämne. Men allt handlar om att plugga sig vidare i livet – att förr eller senare 

ingå i nya fält. Vi är alla medvetna om att förr eller senare krävs det av oss att vi får ett arbete 

och därigenom får en inkomst för att kunna försörja oss själva. Arbetsfältet står och väntar på 

dem som utbildar sig. Frågan är dock utifrån våra informanters berättelser om alla får tillträde 

till detta fält. 

 

Vendela (6.7) befann sig i utbildningsfältet medan hon jobbade vid sidan av studierna men så 

blev hon gravid och detta ledde till att hon lämnade utbildningsfältet för att enbart arbeta. 

Detta är ett exempel på hur oväntade saker kan inträffa som gör att också fälten förändras. Det 

finns även exempel på de informanter som befinner sig i ett fält och som är nöjda med sin 

situation för stunden men som eftersträvar att ingå i ett annat fält i framtiden. Man kan ju ha 

ett arbete som fungerar för stunden, men ändå ha drömmar om att göra något helt annat i 

framtiden.  

 

7.3 Övergången ifrån ett fält till ett annat 

Fältbegreppet är väletablerat i uppsatsen. De olika fälten visar på att det har stor betydelse för 

hur vi mår i fältet vi befinner oss i, och hur vi känner inför att upptäcka nya fält. Generellt för 

oss och våra informanter är att vi talar om arbetsfältet och utbildningsfältet. Vi upplever att 

det finns en oro hos några av våra informanter när det gäller att hitta en övergång mellan 

dessa två fält. (Bourdieu 1993:16-17) 

 

Linda (6.1) berättar att hon är osäker på om det går att få jobb i framtiden. Hennes tillfälliga 

situation är något som hon trivs hyfsat med. Hon känner att hon utvecklas hela tiden. Men det 

är annorlunda med framtidstron. När hon tänker på den tid då det är dags att lämna 

utbildningsfältet för att försöka ta sig in i arbetsfältet så uppstår oron. Hon är inte säker på att 

det finns en plats för henne i arbetsfältet i framtiden, och hon vet inte riktigt hur hon ska ta sig 

in där.  Detta är utifrån Bourdieus teori om fälten ett typiskt exempel på en aktör som har 

viljan att lämna utbildningsfältet och inträda på arbetsfältet, men som inte kan hitta 
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övergången mellan dessa. Även Ola (6.6) har som mål att byta fält men han vet inte hur han 

ska göra det. Det finns drömmar om att studera vidare men han känner sig inte riktigt mogen. 

Denna inställning skulle enligt Giddens vara påverkad av Olas livsstil. 

 

7.4 Livsstilen, valen  och livsplaneringen 

Olas livsstil är enligt Giddens (1999:101) inte tillräckligt utvecklad då han inte känner sig 

mogen att göra de val som berör vidareutbildningen. För om han hade haft en väletablerad 

livsstil så hade han enligt Giddens inte bara vetat vad han ville göra för val, utan också vad 

han hade behövt fokusera på för att nå sitt mål. Detta via en livsplanering (Giddens,1991:95). 

 

Anthony Giddens teori om självets reflexivitet och livsstilarna är relevanta att tolka utifrån vår 

empiri. Hans teorier är baserade på alla de val som vi, eller i detta fall, ungdomar måste göra i 

dagens samhälle. För att kunna göra alla dessa val så tror Giddens på att man måste ha 

utvecklat en god kännedom om sig själv. Man måste vara självmedveten och ha byggt upp en 

livsstil. Denna vägleder oss i våra val så vi fattar rätt beslut, eftersom vi har en grund att fatta 

beslut efter. (Giddens,1991:95) 

 

Ola (6.6)  poängterar att det inte bara handlar om att göra val som är baserade på intresse när 

man tar beslut om sin framtid. Han menar med det att alla bör ta eget ansvar när de söker ett 

arbete och inte bara tillförlita sig på att arbetsförmedlingen ska ordna ett jobb åt dem – för det 

händer inte. Ola berättar även om att man inte ska vara kräsen med jobb. Man får ta något så 

länge om det krävs. Man kan inte bara sitta och vänta på att drömjobbet ska komma direkt.  

 

Hos vår informant Engla (6.5) ser vi några exempel på ett reflexivt själv (Giddens,1991:95). 

På det sättet som hon hela tiden är medveten om sin egen situation och därför också har en 

god möjlighet till att ordna det för sig så att hon hamnar i en situation som hon trivs i. Engla 

har med sig erfarenheter ifrån arbeten runt i världen. Detta tror vi utifrån Giddens tolkningar 

om att bygga upp en självidentitet har hjälpt till att bygga upp hennes självobservation. 

(Giddens,1991:95) 

 

Livsstilen är enligt Giddens grunden till våra val. Elisabeth (6.2) är inne lite på samma tankar 

som Giddens. Hon tycker att man i val av arbete bör grunda sig i intresse. Men vidare undrar 

vi då om det är möjligt för alla att grunda sig i intresset? Kan alla bli vad de vill? Visst kan 

alla utveckla en livsstil men kan alla använda just livsstilen när de väljer vad de vill syssla 
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med i framtiden? Giddens skulle antagligen försvara sin teori med sitt begrepp livsplanering 

för att det enligt honom handlar om att kunna organisera sin framtid så pass att man vet vilka 

metoder man ska ta till för att nå dit man vill 

 

Vi tolkar det enligt Giddens som att det reflektiva självets betydelse för livsplaneringen blir 

att man får bättre fokus på självets behov, och på vilka handlingar som blir relevanta. Att hela 

tiden vara medveten om vad man gör och varför man gör så, leder till att man får ett bättre 

perspektiv på vad som är rätt och fel. Denna självobservation är enligt Giddens tankar till stor 

hjälp för att hamna på rätt köl i livet när det t ex så gäller vad man vill ha som yrke.   

 

 

Utifrån Giddens tankar om innebörden av ett reflexivt själv tror vi att denna egenskap leder 

till att man som ungdom har en helt annan drivkraft i jakten på arbete. Man tar mer egna 

initiativ och kan genom en bra relation med handläggaren känna att man får ut mer av hjälpen 

som man får. Man vet vad man är bra på och vad man kan jobba på. Man har en öppen syn på 

arbete då man har en bra fungerande livsplanering som kanske säger att detta jobb som jag tar, 

det tar jag tillfälligt tills jag får något annat. Eller att man sätter mål och utbildar sig till det 

man vill.  

 

7.5 Självständighet kontra beroende 

Det är viktigt att ta egna initiativ när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden. Giddens 

menar att man måste utveckla en självständighet och genom att uppnå denna tror vi kan leda 

till att man effektivare kämpar för att få ett jobb. För många kan det vara svårt att sätta en 

framtid på sitt nuvarande liv. Ungdomstiden handlar mycket om att bryta upp och mogna - att 

bli vuxen. Men har man inte fått hjälp på vägen att utveckla en bild av sig själv så kan det 

vara svårt att bana väg för en framtid. Man måste jobba med sig själv först. Man kan inte 

börja livsplanera framåt utan att utgå ifrån något. Har man en rörig bakgrund så måste man 

reda ut den först, menar Giddens (1991:95). Man måste lösa nuvarande konflikter som hänger 

kvar för att kunna fokusera mer på det som kommer framöver. 

 

Annie(6.3) berättar att hon redan har ett jobb men att hon gick till arbetsförmedlingen för att 

söka ett nytt. På arbetsförmedlingen tyckte de att det var konstigt att hon ville ha ett nytt jobb 

när hon redan hade ett. Frågan är då egentligen utifrån Giddens poängtering om att uppmuntra 

det självständiga hos individen, om arbetsförmedlingen gjorde rätt som ifrågasatte hennes 
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framtid. Skrämdes de av hennes självständighet? Vore det bättre om hon var helt beroende av 

deras regler och nöjde sig med det jobb hon hade? Det vi tycker är konstigt utifrån Annies 

berättelse när vi har Giddens teorier i tankarna är att det inte fanns någon förståelse för hennes 

intresse att byta jobb. Bara att hon hade motivationen att gå och söka ett jobb medan hon hade 

ett tyder på självständighet och en fungerande organisering av livskalendern (Giddens 1991: 

105-106).  

 

När Vendela(6.7) var arbetslös och levde på försörjningsbidrag så berättar hon att hon kände 

sig hjälplös. Ansvaret för sitt eget liv gled ur hennes händer. Hon menar att om man går 

tillräckligt länge utan att kunna påverka sitt eget liv så ger man till slut upp och låter sig 

styras.  

 

7.6 Tillfälliga arbetsförhållanden och dess påverkan på individen 

Många av våra informanter har haft tillfälliga anställningar. Det är utifrån vad de själva 

berättar svårt att få fast anställning utan en särskild vidareutbildning. Enligt Bauman måste 

man idag hela tiden vara beredd på förändringar och ta jobb som inte garanterar varaktighet. 

Bauman skriver om att de tillfälliga anställningarna kan leda till att identiteten kan komma att 

liknas vid en apparat som används till engångsbruk (Bauman,1998:45-46). Att man 

exempelvis bygger upp en tillfällig identitet som matchar en viss plats, för att sedan kassera 

den och bygga en ny.  

 

Vi berättade tidigare om Engla(6.5) och hennes arbetslivserfarenheter. Hon hade enligt 

Giddens teorier byggt upp en livsstil och bra möjligheter till att veta vad hon vill göra genom 

sina tillfälliga anställningar på olika arbetsplatser. Men enligt Baumans tankar ser det lite 

annorlunda ut. Visserligen har hon gjort valen själv att pendla mellan olika arbeten 

allteftersom hon reste runt men om man tittar på Baumans teori om vad som riskerar att 

inträffa med människans identitet så kan man tänka sig att denna flyktighet kan vara 

destruktiv för identiteten. Hon berättar vidare att hon har haft en del svårigheter att återigen 

etablera sig i det svenska samhället och finna sin plats där. Detta kan vara en bekräftelse på 

det som Bauman hävdar – att hennes identitet kanske har glömts bort bland alla tillfälliga 

anpassningar som hon varit tvungen att genomgå för att kunna platsa på de olika 

arbetsplatserna(Bauman,1998:45-46).   
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7.7 Vad är egentligen ett skitjobb? 

Under undersökningens gång har vi kommit i kontakt med begreppet skitjobb. Vi tog upp 

detta i intervjuerna och lät våra informanter förtydliga och definiera vad de ansåg vara ett 

skitjobb. Våra informanter hade en sammanhängande bild av vad ett skitjobb är. Det såkallade 

skitjobbet är den typiska benämningen för ett jobb som man i princip tar för att man måste. 

Enligt Bauman som är vi i konsumtionssamhället beroende av att vara goda konsumenter. Vi 

blir förförda av konsumtionsmarknaden och av allt som idag finns att erbjuda oss 

konsumenter. Är man oförmögen att konsumera så kommer man snabbt att känna sig 

utanför.(Bauman,1998:43) Därför tvingas man ibland ta det jobb som man får för att kunna 

försörja sig.  

 

Engla(6.5) har tagit tillfälliga ströjobb runt i världen runt för att finansiera sina resor. Hennes 

definition av ett skitjobb är ett jobb som inte kräver mer än en grundutbildning. Här har vi 

alltså en syn på skitjobb som något som inte kräver någon vidareutbildning. Ola(6.6) däremot, 

definierar ett skitjobb som ett lågavlönat jobb. Det som för Vendela(6.7) en gång var ett 

skitjobb blev till slut ett jobb som hon trivdes med. Enligt Vendela så blir det mycket vad man 

gör det till. Detta exempel visar att det finns exempel på människor som tagit ett jobb som 

från början för personen själv var klassat som ett skitjobb men som sedan blev ett trivsamt 

yrke.  

 

Frågan är egentligen vart uttrycket ”skitjobb” uppkommer. Uppkommer det pga. dåligt 

avlönade arbeten, eller utav arbetsförhållanden som är ointressanta? Alla jobb fyller ett syfte – 

även skitjobben, menar Ola(6.6). Han poängterar också att de såkallade skitjobben oftare 

kanske till och med fyller mer viktiga syften än andra jobb. så egentligen utifrån Olas 

berättelse borde det inte finnas något som kallas skitjobb så länge man är till någon nytta. 

Men om man å andra sidan ser till Baumans teorier om att vara en god konsument i dagens 

samhälle så kanske det kan finnas en anledning till att kalla ett dåligt avlönat arbete ett 

skitjobb om det leder till att man inte kan vara den goda konsument som samhället eftersträvar 

(Bauman,1998:43). 

 

7.8 Vad definieras som vuxenhet? 

Vi tog med denna fråga för att skildra vad våra informanter såg som vuxenhet. Av det vi fått 

ut av Giddens teorier så kan vi tyda och faktiskt också hålla med om att en etablerad livsstil 
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kan visa en viss grad av mognad då man är medveten om vem man är och kan fatta beslut som 

är grundade på livsstilen (Giddens,1999:101) . 

 

Men vi har fått lite olika tankar om just vuxenheten. För Annie(6.3) handlar exempelvis 

vuxenheten om att ha ett arbete men också om att kunna försörja sig. Men även att kunna göra 

det man vill göra – att man blir friare i sina val. Men om man har funnit en livsstil som man 

inrättat sig i så måste ju också friheten dras åt då man inte kan fatta beslut som grundas 

utanför ramarna av livsstilen. Då kan man fundera vidare på hur vi agerar. Är det som finns 

utanför våran livsstil inte intressant för oss, eller väljer vi bort det för att det inte ”passar in” i 

den mall vi skapat av oss själva? 

 

För Vendela (6.7) innebär vuxenheten att bli kvinna. Hennes syn på vuxenhet inkluderar att 

skaffa barn, familj och hus. Det är syn som enligt henne själv är konstruerad av föregående 

generationer och som fortfarande genomsyrar samhället. Vuxenliv är enligt henne konstruerat 

av samhället och det finns därför ingen exakt bild av hur en vuxen ska vara. Vuxenhet är 

relativt och kan enligt henne inte längre innefatta de krav uppsatta normer som tidigare 

generationer satt upp. Samhället är förändrat och livet och kraven på en individ är inte längre 

det samma som förr, alltså kan vuxenhet inte heller definieras som förr. Utbildar du dig kan 

du inte ha samma ekonomiska förutsättningar som en heltidsanställd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

8.0 Slutdiskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att gå in på djupare diskussioner och tankar som uppstått under 

uppsatsskrivandet. Vi kommer att bygga vidare på olika funderingar som uppstod i analysen 

av empirin. Även handläggaren på ams gav oss mycket bra information och en del tankar har 

uppstått. Vi vill lyfta fram en del dilemman som vi anser är viktiga att poängtera. Efter att ha 

behandlat de olika teorierna analytiskt så har vi även upptäckt en del motsättningar som vi vill 

belysa eftersom de tenderar att lyfta fram både positiva och negativa aspekter av ett visst 

fenomen. Att även ställa sig kritisk till en teori och visa på exempel i verkligheten där teorin 

kanske inte skulle hålla är också något som vi i detta kapitel kommer att göra. Vi har även 

reflekterat över metoden vi använt oss av, och kommer att ta upp eventuella bitar som vi 

känner att vi kunde gjort annorlunda.  

 

8.1 Reflektioner över empirin 

 

Det sociala rummets påverkan 

Linda(6.1) påverkas enligt Bourdieu mycket av det sociala rummet på så sätt att hon lyssnar 

in vad omgivningen har för åsikter om arbetsförmedlingens hjälpförmåga och om hennes egna 

chanser att ta plats på arbetsmarknaden. Utifrån denna situation kan man undra ifall just 

hennes framtidsval tenderar att baseras av vad som av omgivningen anses vara okej eller 

troligt. Är det så att Linda tillförlitar sig för mycket på sin omgivnings uppfattningar när det 

handlar om hennes egna arbetsmöjligheter? 

 

Om det sociala rummet har denna påverkan på människor så tror vi att det finns det en 

tendens att den påverkar även andra val, t ex då vad man kommer att arbeta med i framtiden, 

om man kommer att vidareutbilda sig och i så fall till vad. 

 

Styr det sociala rummet vilket yrke vi till slut får? Och i så fall, blir vi oftast nöjda med 

resultatet eller blir vi besvikna? De flesta av våra informanter verkar enligt oss vara på väg. 

De är inte klara med vad de vill göra. Men de har allihop en tendens av att påverkas av 

omgivningens tankar om vad som är bra och inte. Men att inte veta vart framtiden leder kan 

också bringa oro.  
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Fält 

I analysen uppkom det tankar kring fältbegreppet. Speciellt tankarna kring möjligheterna att 

befinna sig i både utbildningsfältet och arbetsfältet samtidigt. Visst skulle man kunna befinna 

sig i båda fälten samtidigt men kan kampen inom var fält man befinner sig i vara lika stark i 

så fall? Vi tror att detta kan leda till en eventuell försvagning av kampen om man inte kan ha 

ett utbyte emellan de två fälten. T ex  så kanske man har ett extraknäck bredvid studierna. Om 

detta extrajobb skiljer sig markant från inriktningen på utbildningen så tror vi att det kan bidra 

till en försvagad effekt av att befinna sig i båda fälten samtidigt. Men om man har ett 

extrajobb där man får utbyte fälten emellan genom att använda det som utbildningen är ämnad 

för så blir kampen inom fälten mer värda att hålla uppe och bibehålla 

 

 

Vi tror att det kan uppstå en förvirring om man inte vet hur man ska göra när man tar steget ut 

i arbetslivet, eller när man bestämmer sig för att utbilda sig. Vi upplever att det finns en 

diskrepans mellan arbetsfält och utbildningsfält, och att det för många ungdomar blir svårt att 

ta steget ut och våga satsa. Att lämna studierna och ge sig ut i arbetslivet garanterar ju inga 

jobb. Man kanske slutar upp som arbetslös och får leva på försörjningsstöd. Rädslan och oron 

över hur det ska bli kanske leder till att många väntar med att ta det där speciella steget ut till 

vad de vill göra. De som tvekar inför att utbilda sig kanske känner en hopplöshet när de går 

och tänker på att även om de utbildar sig i tre år så kanske de inte får det jobbet som de vill ha 

– då slet de i 3 år för ingenting. Det är just dessa dilemman som vi tror leder till att ungdomar 

kan känna sig desorienterade. De vet inte vad som är det rätta att göra. Att ta sig vidare i livet 

borde inte innehålla mer risker än möjligheter. Men tyvärr tror vi att det är så det ser ut idag 

för ungdomar. 

 

Livsstil och livsplanering 

Vi tror att utifrån Giddens syn på livsstil och livsplanering (Giddens 1999) så behöver alla 

ungdomar få möjligheten att sätta upp mål att sträva efter. Man behöver få utveckla en 

identitet som stämmer överens med vem man är – inte en identitet som är uppbyggd på vad 

som förväntas av en i samhället. Vi tror att om man utgår ifrån sig själv i strävan emot sina 

mål så kommer också motivationen var starkare och hålla i sig längre. Dessvärre tror vi att det 

fungerar tvärtom idag. All den press som sätts på ungdomar utan underliggande vägledning 

och information leder till att man inte kan skilja ut vad man egentligen vill mitt i alla måsten. 
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Vi tror att man behöver bli bättre på att hjälpa ungdomarna att utveckla en förmåga att planera 

sin framtid utifrån sina egna intressen, inte samhällets.  

 

Självständighet kontra beroende 

Vi skildrade Vendelas (6.7) berättelse om hur hon kände sig oförmögen att ansvara för sitt liv 

när hon levde på försörjningsstöd. Denna tanke spann vi vidare på och funderade om detta 

kan vara genomgående för alla ungdomar i samhället? Att om man känner sig oförmögen att 

påverka sitt eget liv kanske man ger upp och låter sig slungas med i samhällets instanser utan 

att veta vad man vill göra. Är man t ex arbetslös och försörjs av socialbidrag så spelar det 

egentligen ingen roll hur bra ens livsplanering är. Men det är fortfarande viktigt att inte tappa 

glöden och självständigheten. Det var något som Vendela poängterade – att söka jobb 

självständigt och inte bara förlita sig till arbetsförmedlingens utbud av jobb. 

 

Tillfälliga anställningar 

I detta samhälle ställs ungdomar inför ett tänkbart dilemma. Ska man lyssna på vad man 

verkligen vill eller ska man anpassa sig efter kraven som finns? Vilket budskap får man? 

Frågan är också hur bra vi mår när vi hela tiden är på helspänn och måste vara redo att kastas 

ut ifrån vårat arbete. Det blir ingen plats av trygghet som vi går till varje dag. Det blir mer av 

en osäker plats som vi inte vet hur mycket vi ska ge av oss själva till. Identiteten påverkas av 

denna samhällsförändring. För att få in en fot på arbetsmarknaden idag så måste vi vara 

flexibla. Vi måste kunna anpassa oss och vara beredda på att gå från en tillfällig anställning 

till en annan. Gör vi som vi verkligen vill så kanske vi inte får några jobb. Konkurrensen kan 

vara hård och vi kanske måste kämpa dubbelt så hårt för att komma dit vi verkligen vill. 

 

Samhällets inställning till vuxenhet? 

Enligt SOU rapporten så förskjuts inträdet i vuxenlivet framåt i åldrarna (SOU2006, 77:172), 

detta beror på att det finns alltför få förvärvsarbeten som i sin tur leder till en stabil inkomst 

som stadig ekonomi med möjlighet till egen bostad. Självständigheten för ungdomar förskjuts 

enligt rapporten och ansvaret för det egna livet med den. Deras definition av vuxenhet är med 

andra ord att klara sig själv, med egen bostad och stadig ekonomi. En individ som befinner sig 

i utbildningsfältet och som tar studielån för att klara sig ekonomiskt borde enligt deras 

definition vara knappt vuxen. Det innebär att en student med en inkomst på knappa 7000 :- i 

månaden inte kan definieras som vuxen om studielånet inte räcker till en bostad och annat 

som krävs för att kunna bli definierad som vuxen.  
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Så att Vendela(6.7) har en poäng i sina tankar om att det borde genomföras en förändring av 

definitionen av begreppet vuxen tycker vi är rätt. Ska en så stor grupp i samhället 

”ungdomsförklaras” för att deras ekonomiska nivå understiger en förvärvsarbetare?  SOU 

rapporten tar också upp problemet med de minskade möjligheterna till att få ett förvärvsarbete 

vilket i slutändan leder till att människor väljer att studera istället. Men som ett resultat av 

detta finns en möjlighet att en stor grupp människor mår dåligt då de efter en lång utbildning 

och stor ekonomisk satsning i och med de studielån som samlats på hög under studietiden, 

kan uppstå då de blir överkvalificerade för ordinära förvärvsarbeten.  

 

Rapporten menar att den psykiska ohälsa som uppstår hos individer då de upplever sig själva 

som överkvalificerade för arbetsmarknaden, kan innebära en påfrestning som leder till mer 

ängslan och oro. (SOU2006, 77: 176) Denna ängslan och oro tolkar vi som en känsla av 

desorientering, då oron som uppkommer är ett svar på en vilsenhet i livet då individen inte vet 

vad denne ska ta vägen. Finns det plats för denne på utbildningsfältet, vilket kommer att 

innebära en ändå mer överkvalificering, eller ska han ta plats på arbetsfältet men uppleva en 

psykisk ohälsa och förvirring över sin situation som kanske upplevs som permanent och svår 

att förändra.  

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Tillvägagångssättet och den kvalitativa intervjun 

Genom att ha valt en kvalitativ forskning så har vi i princip prioriterat bort den kvantitativa 

betydelsen av ett resultat – vi är inte ute efter att söka kvantiteter. Vårt val av den kvalitativa 

forskningen ledde till att vi fick en god inblick i 8 personers vardag, varav 1 av dem skildrade 

sin yrkesverksamhet i kontakt med ungdomar. Sjöberg lyfter fram den kvalitativa forskningen 

som en mer gynnande forskning om man är intresserad av en individs åsikter. Det kan tänkas 

att om man använder sig av en kvantitativ metod så kan oväntad och kanske också användbar 

information gå till spillo. Det vi gillar med den kvalitativa metoden är att vi fått fram så 

mycket bra exempel och oväntade resultat som lett oss till nya upptäckter och funderingar. 

Denna information hade vi aldrig uppnått genom en kvantitativ metod. 
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Samtalsintervjun och intervjuguiden 

Vi hade förväntningar på de mer strukturerade frågorna i vår intervjuguide då vi trodde att vi 

skulle få mer specifika svar på just dessa frågor. Dessvärre har intervjuerna präglats av en 

alltför öppen samtalston och informanterna har haft en frihet att vända svaren på frågorna till 

sin fördel och på så sätt har vi inte alltid fått de svar som vi eftersträvat.  

 

Vi har i efterhand upplevt intervjuguiden som lite för omfattande. Vi hade kunnat begränsa 

den och gjort frågorna mer betydande. Nu i efterhand så ställer vi oss lite mer negativa till 

användningen av den subjektiva standardiseringen eftersom vårt resultat blev alltför 

ostrukturerat. Ett bättre alternativ hade varit att använda oss mer av den objektiva 

standardiseringen då vi i efterhand förstått att det är bättre att bättre att ha en struktur på 

svaren och att inrikta sig på olika teman. Detta underlättar analysarbetet.  

 

Skrivprocessen 

En ständig genomgång av det man skrivit och ständig revidering leder till att arbetet hela tiden 

uppdateras och att man plockar bort irrelevant material och lägger till väsentliga delar. Detta 

känner vi att vi har uppnått i arbetet.  

 

Etik 

Etiken har under hela arbetets förlopp varit närvarande. Vi har haft den i tankarna alltsedan 

dess vi skrev intervjuguiden till dess att vi skrev slutdiskussionen. Vi har tagit stor hänsyn till 

informanternas önskemål om anonymitet, samt varit noggranna att respektera deras integritet.  

 

Urval 

Vi är medvetna om att vårat resultat omöjligt kan vara rikstäckande då det endast skildrar 

ungdomar i södra delarna av Sverige, och att urvalet inte heller är så brett. Urvalet är även 

baserat på våran syn på ungdomars tendenser att bli desorienterade en period innan de blivit 

ordentligt etablerade i utbildningsfältet eller arbetsfältet. Detta betyder att vi sökt oss till 

ungdomar som känner igen sig i denna syn. Vi valde medvetet dessa ungdomar och är även 

medvetna om att det finns ungdomar som ser annorlunda på sin situation.  

 

Intervjuerna 

Genom att vara två stycken under de flesta av intervjuerna så har vi hjälpts åt att ställa 

relevanta följdfrågor vid behov. Detta har bidragit till intressanta vinklingar av våra frågor 
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och hjälpt informanten att verkligen förstå frågorna. Vi tycker att vi har lyckats bra med att 

inte agera professionella utan att följa Sjöbergs hänvisningar om att vara en såkallad 

”medproducent” och få informanten att känna sig bekväm och viktig.  

 

 

8.3 Motsättningar mellan teorierna 

De teoretiker vi tagit hjälp av i analysen av empirin har inte alltid varit överens om olika 

fenomen. Vi tänkte lyfta fram olika motsättningar mellan teorier som kan uppstå vid ett visst 

fenomen. 

 

Till att börja med har vi Engla(6.5) och hennes runtresande i världen. Att hon har arbetat på 

olika platser skulle enligt Giddens kunna leda till en starkare självkännedom och en god 

självobservation. Enligt Giddens skulle denna aktör kunna ha en bra insikt i vad hon vill göra 

och vad hon behöver göra pga. hennes samlade erfarenheter (Giddens,1991:95-102). Enligt 

Giddens teorier så kan vi tolka det som att hon byggt upp en identitet och en livsstil som ger 

goda möjligheter för henne att nå dit hon vill. Å andra sidan skulle Bauman inte hålla med om 

detta då han ser detta ständiga pendlande mellan olika jobb som destruktivt för individen. Han 

menar att den ständiga anpassningen och omorganiseringen av självet inför varje ny 

jobbsituation kan leda till att man helt glömmer bort sin egentliga personlighet, då man hela 

tiden kasserar den man varit för att anpassa sig till en ny identitetsmall. Identiteten blir snart 

ett engångsbruk i många olika former som inte betyder något, och som framförallt inte 

innehåller något personligt. Dessa två motsättningar finner vi intressanta då vi ur dem kan 

hitta både något positivt och negativt i att byta arbetsplats ofta.  

 

Att ha en livsplanering löser problemen med valen som ska göras enligt Giddens men vi anar 

en liten motsättning vad gäller att förflytta sig mellan t ex utbildningsfält och arbetsfält. Det 

räcker inte alltid med att planera och förbereda sina framtida handlingar. Man måste även ha 

en möjlighet att få plats på det fält som man väljer att inträda. Exempelvis så hjälper det inte 

alltid mig om jag vet exakt hur jag skriver en ansökan om det inte finns några jobb att söka. 

Många av de informanter vi pratat med har inte haft så stora problem med sina livsplaneringar 

i sig. Det som varit det stora problemet har varit ovissheten om personens egna möjligheter. 

Att det känns lite som att de inte riktigt vet om det är värt att kämpa för att komma dit de vill. 

De vet kanske precis hur de vill göra men vågar inte chansa.  
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8.4 En reflektion av samtalet med handläggaren på arbetsförmedlingen 

 

Det reflexiva självets betydelse 

Genom att bära på en förmåga att kunna självobservera det man gör och det man verkligen 

vill göra leder till att man kan ta långsiktiga beslut. Handläggaren Mathias förespråkar enligt 

vår mening det reflexiva självet när han berättar om hur de på ams eftersträvar en driven 

ungdom som exempelvis kan ta ett jobb så länge för att sedan arbeta sig uppåt. Detta är bara 

positivt och ger bra erfarenheter, enligt Mathias. Det viktiga är att ha ett mål. Men för att 

kunna ha ett mål så måste man kunna se framåt. Vi kan se i det som Mathias berättar för oss 

att Giddens teorier om livsplanering ger oss en betydelse för hur vi formar våra liv. Genom att 

ha en fungerande livskalender (Giddens 1991: 105-106) så kan vi ta ett steg utanför oss själva 

och tänka framåt. Vi kan ha ett såkallat skitjobb men ändå må bra för vi vet om att vi inte 

kommer stanna där för alltid.  

 

Att ta det jobb man får 

Mathias förespråkar i sin yrkesroll den tillfälliga anställningen. Han måste i sin yrkesroll 

uppmuntra ungdomar att ta de jobb som de erbjuds framför att gå arbetslösa. Bauman ser som 

vi i tidigare kapitel tagit upp som något osunt, men frågan är om vi i dagens samhälle har 

något val. Vi båda forskare kan faktiskt hålla med vår informant i denna fråga då det i dagens 

samhälle helt enkelt är orimligt för en person utan utbildning och erfarenheter att få en fast 

anställning. Det krävs av personer att jobba sig upp i hierarkin, eller att skaffa sig kunskap 

genom att studera. Även ett brett kontaktnät kan gynna personer i jakten på en fast 

anställning.  

 

Får man krossa någons dröm? 

Studenter emellan bildar fält som rör utbildningen. Redan på högstadiet tar vi beslut som rör 

framtiden. Det är enligt Bourdieu viktigt att fältet man befinner sig i blir bekräftat för sitt 

syfte, annars slutar det att existera. (Bourdieu 1993:16-17) Men något vi  forskare funderat 

över är vart gränsen går för att krossa någons dröm och att vägleda någon rätt. Genom att 

berätta för någon att ”detta är det rätta för dig” så kan man förstärka personens kämparglöd 

och vilja, menar Bourdieu(Bourdieu 1993:14). Mathias berättar om hur han ställer sig kritisk 

till studievägledaren som uppmuntrar ungdomars orealistiska yrkesval och leder in dem på fel 

banor. Han menar att man borde tänka mer realistiskt. Men om man funderar på vilket 
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dilemma studievägledaren ställs inför så förstår man snart att det kan gå snett hur hon än gör. 

Vi kan förstå Mathias resonemang angående att personer ibland bli imatade att de kan bli 

vadsomhelst när faktum är att de inte kan det. Men samtidigt kan vi se en del risker i att 

berätta för en person att ”detta har du inte möjlighet att bli”. Bourdieu skulle inte 

rekommendera någon att säga så. Vi funderar lite utifrån Bourdieus fältbegrepp att om en liten 

pojke vill bli fotbollsproffs och verkligen brinner för att spela fotboll, så bär han på en 

drivkraft i just det fältet som även verkar i andra fält. Det han brinner för kanske är det han 

vill ha som yrke längre fram, men med tiden kanske han ändå lär sig att skilja ur yrke och 

intresse var för sig och kanske även finner motivation till att fortsätta sina studier. Men det 

kan ju vara så att fotbollsintresset hjälper honom att nå andra mål längre fram i tiden. Men får 

han tidigt höra att fotboll inte är något för honom så riskerar det fältet att kollapsa och därmed 

försvinner den grundläggande drivkraften. Man måste få känna att man är bra på något och vi 

ställer oss aningen kritiska till detta med att realisera ungdomars drömmar då vi tror att det 

tenderar att få mer kritiska följder än konstruktiva. 

 

8.5 Källkritisk diskussion 

 

De källor som vi använt oss av har hjälpt oss att sätta prägel på vissa fenomen som finns i 

uppsatsen.  Teorierna som vi valt har kunnat ge förklaring till många frågor och funderingar 

som vi haft angående ungdomarnas öden. De har varit relevanta och väl anpassningsbara på 

vår empiri 

 

Vi är medvetna om att vi har ett begränsat antal källor men detta anser vi underlättar för 

läsaren och ger uppsatsen ett större djup då vi går in mer på olika fenomen istället för att bara 

nudda dem på ytan för att få plats med fler analyskällor. 
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9.0 Sammanfattande avslutning 

 

Hur ser då övergången ut mellan arbetsfält och utbildningsfält och tvärtom? Behövs det ens 

någon övergång? Och vad innebär det att vara desorienterad? Vår huvudsakliga uppgift var att 

rota i dessa funderingar och skildra den verklighet som mynnade ut i svaren vi fick från våra 

informanter. Vi har kommit fram till att det finns mönster av oro inför framtiden och det 

handlar främst inte om vad man vill göra, utan snarare hur man ska gå tillväga för att uppnå 

sitt mål. Det är här desorienteringen kommer in i bilden. Detta tillstånd upplever man att man 

befinner sig i, när man inte vet hur man tillvägagångssättet ska ta en dit man vill. Man fastnar 

i en tillvaro som t ex kan handla om tjänster som inte har lång varaktighet och att man sen 

slungas mellan dessa tillfälligheter och tvingas omforma sig hela tiden, dvs. vara flexibel. 

 

Oavsett vad uppsatsprocessen kommer att leda till så har vi som forskare och sociologer en 

uppgift i att lyfta upp frågor och problem vi upplever påtagliga i samhället, så att det kan bli 

en diskurs kring dem. Ungdomar är framtiden och med ett land som Sverige med en hög 

medelålder så är ungdomen viktig för att kunna upprätthålla välfärdsstaten. Så för ett 

fungerande land så är det viktigt att titta på fenomen som kan påverka den positiva 

framtidsbilden negativt. Därför anser vi det viktigt att titta på just detta fenomen.  

 

Tips på uppföljning 

En fortsatt forskning med utgångspunkt i denna uppsats skulle kunna vara en forskning kring 

vad man ska göra åt överkvalificeringen, dvs. vad man ska göra åt den stora massa av 

individer som har en högre utbildning än vad det finns jobb till. 

 

Man skulle även kunna vidarebehandla problematiken med ungdomar som hoppar av 

gymnasiet – hur ska man få dem att stanna och hitta motivationen igen? Eller hur ska man 

hindra ungdomar ifrån att ta beslut som inte gagnar dem i framtida sysselsättning? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide till informanter 

 

Personlig bakgrund 

-Hur gammal är du? 

-Vad har du för grundutbildning? 

– Har du vidareutbildat dig? Om inte, jobbar du? 

 

Kan du berätta om din nuvarande situation och hur du känner inför den? 

-Hur känner du inför arbeten och utbildning i framtiden? 

-Måste man utbilda sig för att duga till på arbetsmarknaden?  

-Vad vill du arbeta med?  

-Och hur ska du försöka få ett sådant arbete? 

-Tror du att det finns en möjlighet till att arbeta med vad du vill? 

-Har du sökt arbeten som ligger utanför din utbildning och intressen? 

-Har dina föräldrar hjälpt dig att hitta arbeten? 

-Hur ser du på dina chanser att förverkliga dina drömmar?  

 

Hur definierar du ”vuxenliv”, dvs att bli vuxen? 

-Inkluderar det att ha ett yrke, vilket yrke som helst bara man har anställning? 

– Inkluderar det att ha ett mål som man är påväg emot? (utbildning, personliga upplevelser i 

vardagen) 

-Har fenomenet med att bli ”vuxen” (flytta hemifrån, klara sig själv ekonomiskt och ta ansvar 

för sitt liv och sina val) förskjutits fram i åldrarna (25-26) eller tror du att det har skjutits 

tillbaka i åldrarna – att man tvingas bli vuxen tidigare?  

 

Hur ser du på detta med att utbilda sig för att få ett yrke? Känns detta relevant för dig?  

-Är det en nödvändighet att studera på högskola eller universitet för att få ett yrke som man 

trivs med? 

-Tror du att det kan finnas andra metoder att ta till? Isåfall vilka? 
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Vill du dela med dig av någon av dina erfarenheter i kontakten med olika myndigheter? 

Arbetsförmedlingen, socialtjänst? 

-Av vilken anledning har du haft kontakt med dessa myndigheter? 

-I vilken situation befann du när du sökte hjälpen? (hur gammal os.v.) 

-Känner du att du fick den hjälpen du sökte för? 

-Kunde hjälpen du fick leda till en förändring av ditt liv eller din situation? 

-Hur kändes bemötandet från myndigheten? 

 

Ser du dig själv som en tillgång eller som en börda arbetsmarknaden? 

-Har du någon erfarenhet av att ha varit på arbetsförmedlingen och upplevt att din 

grundutbildning och kunskap inte räcker till, eller har du upplevt att dina meriter hjälpt dig dit 

du vill?  

-Isåfall, hur ställer du dig till det? 

 

Hur tror du utifrån dina egna erfarenheter att man som ungdom, om man vill, kan få 

mer hjälp med inträdet på arbetsmarknaden? 

-Krävs det hjälp utifrån, eller är det bara ett bevis på att familjestrukturerna i samhället 

förändras och att detta tidigare sköttes av familjen och släktingarna? 

 

Det finns de ungdomar som inte känner sig reda att plugga vidare genast efter de tagit 

studenten, utan som tar ett ströjobb medan de fortfarande bor hemma, tjänar lite 

pengar och reser runt i världen för de pengarna ett tag. Hur ställer du dig till detta? 

-Är detta en bra sak att göra? 

-Borde man ta tag i saker och studera vidare direkt? 

-Finns det risk för förslappning om man gör på detta sättet eller blir det istället tvärtom – att 

man blir mer motiverad att studera om man tar en paus ifrån pluggandet ett tag och gör annat? 

 

Vi upplever att det finns en viss apati hos vissa ungdomar när der gäller att ta plats på 

arbetsmarknaden. Hur kan man motivera dessa ungdomar mer i utbildning och i 

arbetssökandet och på vägen emot vuxenlivet och valet gällande yrke? 

-Vem har mest skyldighet? Skolan eller hemmet? 

-Tycker du att det finns behov av mer hjälp och vägledning för ungdomar som är påväg ut i 

arbetslivet? Hur skulle denna typ av hjälp kunna se ut? 
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Tror du att vi i dagens samhälle har blivit för kräsna när det gäller yrkeslivet med 

dagens behov av att hela tiden förverkliga oss själva och att ständigt vara på väg och 

utvecklas? Kan det påverka hur ungdomars yrkesval görs, eller om det görs yrkesval 

överhuvudtaget? 

-Belastas ungdomar med för många val på en gång? Kan detta leda till en känsla av vilsenhet? 

Är det för tidigt att veta i åldern 18-21 att veta vad man vill syssla med resten av livet? 

 
 
Bilaga 2 - Intervjuguide arbetsförmedlingen 

 

Hur länge har du varit anställd på arbetsförmedlingen? 

 

Har du i din yrkesroll som arbetsförmedlare kontakt med ungdomar? 

-Upplever du att din handledning ger resultat för dessa ungdomar? 

 

Hur ser utbildningssituationen ut hos de flesta ungdomar du pratar med? Finns det 

något speciellt mönster? 

-Ungdomar som har en yrkesfärdig utbildning? 

-Ungdomar som har en gymnasial grundutbildning? 

 

Hur tycker du utifrån din yrkesroll och mötet med ungdomarna som söker arbete att 

deras syn på yrkesvalet ser ut? 

-Väljer man ett yrke efter intresse eller tar man det som finns tillgängligt? 

 

Upplever du att ungdomar vill arbeta eller är det mer av ett krav som samhället ställer 

på dem (känner de sig tvungna?) 

-Hur ser du på ungdomars intresse att få arbete? 

 

Känner du att ungdomar kan få den hjälp som de behöver på arbetsförmedlingen? 

-Finns det någon specialiserad tjänst på AMS som är anpassad för ungdomar? 

-Finns det något som skulle behöva förändras för att hjälpa fler ungdomar in på 

arbetsmarknaden? 
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-Tycker du att det finns behov av mer hjälp och vägledning för ungdomar som är på väg ut i 

arbetslivet? Hur skulle denna typ av hjälp kunna se ut? 

 

Anser du att det är en nödvändighet att vidareutbilda sig efter gymnasiet för att kunna 

få ett arbete? 

-Eller tycker du att det borde räcka med en vanlig grundutbildning eller yrkesförberedande 

utbildning för att ett arbete? 

-Vad anser du om att ungdomar som har en grundutbildning endast kan få lågbetalda arbeten 

eller inga arbeten alls?  

 

Tror du att vi i dagens samhälle har blivit för kräsna när det gäller yrkeslivet med 

dagens behov av att hela tiden förverkliga oss själva och att ständigt vara påväg och 

utvecklas? Kan det påverka hur ungdomars yrkesval görs, eller om det görs yrkesval 

överhuvudtaget? 

Belastas ungdomar med för många val på en gång? Kan detta leda till en känsla av vilsenhet? 

Är det för tidigt att veta i åldern 18-21 att veta vad man vill syssla med resten av livet? 

 

Det finns de ungdomar som inte känner sig reda att plugga vidare genast efter de tagit 

studenten, utan som tar ett ströjobb medan de fortfarande bor hemma, tjänar lite 

pengar och reser runt i världen för de pengarna ett tag. Hur ställer du dig till detta? 

Är detta en bra sak att göra? 

Borde man ta tag i saker och studera vidare direkt? 

Finns det risk för förslappning om man gör på detta sättet eller blir det istället tvärtom – att 

man blir mer motiverad att studera vidare om man tar en paus ifrån pluggandet ett tag och gör 

annat? 

 

 


