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6. Unga vuxna med  
migrationsbakgrund om 
skolmisslyckanden och  
övergången mellan skola 
och arbete

Michael Lindblad

Inledning
Som ett resultat av omfattande invandring, som till stor del består av flyktingar, 

har Sverige genomgått en snabb demografisk förändring under de senaste 25 åren. 

Flyktingvågen under 2010-talet har accentuerat denna trend, och år 2016 var cirka 

18 procent av Sveriges invånare födda utanför Sverige i jämförelse med 9 procent 

år 1990 (SCB 2017). Sverige var 2016 det land i Europeiska unionen som beviljade 

flest flyktingar asyl i förhållande till sin befolkning (Eurostat 2016) och 2015 det 

EU-land som hade de flesta asylsökande ensamkommande minderåriga i absoluta 

tal (Çelikaksoy & Wadensjö 2015). Det svenska utbildningssystemet har haft uppen-

bara svårigheter att klara av situationen, vilket bland annat återspeglas i det stora 

prestationsgapet mellan elever som är födda i Sverige med föräldrar födda i Sverige 

och elever med utländsk bakgrund, särskilt de som anländer efter 7 års ålder när 

barnen normalt börjar skolan i Sverige (Skolverket 2016).

Studier visar att en fullbordad gymnasieutbildning i det närmaste kan ses som en 

nödvändig grundförutsättning för att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden 
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idag (se t.ex. Olofsson m.fl. 2012). Rapporter från Skolverket visar emellertid på 

att andelen som inte når ett slutbetyg från den nya gymnasieskolan snarare ökar 

än minskar. Statistiken visar också att cirka hälften av eleverna med utländsk bak-

grund lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. En ökande andel elever blir 

inte heller behöriga till gymnasieskolan. Våren 2015 saknade 14 procent av alla 

elever behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program och elever med 

utländsk bakgrund är överrepresenterade inom denna grupp (Skolverket 2015).

För att försöka förstå vad som ligger bakom denna överrepresentation har jag i min 

avhandling intervjuat tio unga män och tio unga kvinnor i tjugoårsåldern med ut-

ländsk bakgrund varav tolv intervjuades två gånger. Samtliga hade ett skolmisslyck-

ande bakom sig, vilket betyder att ingen av de unga som ingår i studien hade ett full-

ständigt slutbetyg från gymnasiet. De intervjuade bodde på fem olika orter i Sverige, 

de flesta i stadsdelar eller bostadsområden som härrör från 1960-talets miljonpro-

gram.  Majoriteten av de intervjuade hade en bakgrund i något land i Mellanöstern 

och femton av familjerna har haft flyktingstatus. Åtta av de unga är födda i Sverige. 

De andra har kommit till Sverige i olika åldrar, från ett till sexton år, vilket innebär att 

de har haft olika förutsättningar vad gäller studierna i grundskolan. 

Den här texten sammanfattar slutsatser från avhandlingen "De förstod aldrig min 

historia": unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergång-

ar mellan skola och arbete (Lindblad 2016). Kortfattat handlar avhandlingen om 

situationen för unga med utländsk bakgrund, specifikt unga med utomeuropeisk 

bakgrund som har misslyckats i skolan, och deras ansträngningar att etablera sig 

på arbetsmarknaden. Den bygger på de ungas berättelser om skoltiden, deras be-

skrivningar av varför de inte lyckats slutföra sina studier och om deras planer för 

framtiden. Centrala frågor var också vilka stöd som varit viktiga för att underlätta 

övergången till arbete och oberoende, samt deras erfarenheter av att ha blivit be-

handlade som ”annorlunda” på grund av deras migrationsbakgrund. Dessutom var 

det viktigt att förstå bakgrunden till deras olika val och hur deras syn på framtiden, 

och därmed deras val, förändrats över tid.

Sammanfattningsvis försöker jag förstå hur de strukturella förutsättningarna sam-

spelar – etnicitet, klass, kön, den geografiska platsen och migrationen – med det 
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individuella aktörskapet i övergången från skola till arbetsliv, och därmed formar vad 

som ses som valbart, möjligt och omöjligt (Hodkinson & Sparkes 1997, Anthias 2002). 

Förklaringar till skolmisslyckande och 
svårigheter till etablering
Den internationella och nationella forskningen visar en samstämmighet om att av-

hopp eller oavslutade gymnasiestudier är tydliga indikatorer på att en ung individ 

riskerar att få problem i framtiden. Ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar 

sig relativt bra på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge, medan de som inte 

har en gymnasieutbildning möter betydligt större svårigheter på arbetsmarknaden 

(OECD 2012, SOU 2013:13). Tidigare forskning visar även att skolmisslyckanden är 

ett komplext och mångbottnat problem, en process över tid med både strukturella 

och individuella faktorer som interagerar och att den sociala bakgrunden i hög grad 

påverkar vilken utbildningsnivå som ungdomarna uppnår (Rumberger 2011, Dale 

2010). Utlandsfödda ungdomar och unga med utlandsfödda föräldrar skiljer sig 

från majoritetsbefolkningen vad gäller såväl övergången till arbets- och vuxenliv, 

som genomförd utbildning och sysselsättning. Även om såväl svenska som interna-

tionella studier visar på ett starkt samband mellan etablering på arbetsmarknaden 

och individens utbildning kan svårigheterna för unga med utländsk bakgrund att 

etablera sig på arbetsmarknaden bara delvis förklaras av en lägre genomsnittlig 

utbildningsnivå, då socioekonomisk bakgrund och hinder förknippade med deras 

status som flyktingar, invandrare eller gästarbetare också är starkt bidragande fak-

torer (Rumbaut & Komaie 2010). Utvecklingen mot en ökad individualisering och 

valfrihet, där ansvaret för lyckade val, skolframgång och anställningsbarhet alltmer 

läggs på den enskilde individen, står i kontrast mot forskning och statistik som tyd-

ligt visar att karriärval och studier påverkas och begränsas av strukturella faktorer 

(Walther 2006). 

I en svensk kontext är en vanlig uppfattning hos lokala beslutsfattare att bristande 

studiemotivation är den viktigaste faktorn bakom en misslyckad skolgång och 

avhopp, medan ett flertal studier visar på en rad samverkande faktorer (se t.ex. 
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Lundahl & Olofsson 2014). Att bo i resurssvaga och segregerade områden, bli för-

älder i tonåren, att ha utrikesfödda föräldrar eller att vara utrikes född är exempel på 

riskfaktorer. Dessa samband försvagas när hänsyn tas till utbildningsbakgrund och 

andra socioekonomiska faktorer (Socialstyrelsen 2010, SOU 2013:74). Samtidigt 

skall dock sägas att majoriteten av de med ofullbordade studier med tiden, genom 

senare studier, anställningar eller eget företagande, ändå lyckas undkomma ett ut-

anförskap (Nilsson & Bäckman 2014). 

Resultat

Vad är bakgrunden till att de unga inte slutfört sina 
studier? Vad sker efter gymnasieåren?
Genom de ungas berättelser framkommer tydligt att skolmisslyckanden har kom-

plexa och mångbottnade orsaker. Bristande motivation och andra individuella 

faktorer framträder i intervjuerna, men är långt ifrån tillräckliga för att förklara att 

gymnasiestudierna inte fullföljdes med framgång. Skolmisslyckanden eller avhopp 

visar sig också ingå i en process över tid där strukturella och individuella faktorer 

interagerar. Föräldrarna, i synnerhet mödrarna, spelar en central roll för att moti-

vera unga för vidare studier. Många saknar dock kunskaper om svensk utbildning 

och arbetsmarknad. Det finns ett samband mellan de ungas skolresultat och den 

svaga tillgången till olika former av kapital genom föräldrarnas utbildningsnivå, 

från hemlandet, och arbetsmarknadsposition i Sverige. Min studie pekar dock på 

att inte bara föräldrarnas, utan familjens samlade resurser inklusive utbildningska-

pital har betydelse. Här kan det till exempel handla om äldre syskon, men även om 

släktingar i den utvidgade familjen, som kan bidra med kunskaper och erfarenhe-

ter. Vidare visar min studie att den unges placering i syskonskaran har betydelse, 

där de som tillhör de äldsta i syskonskaran inte kan dra nytta av andra syskons 

erfarenheter. En annan slutsats är att familjens behov av de ungas insatser, både 

för barnpassning och hushållsarbete och för ekonomiskt tillskott, i ett flertal fall 

medför att skolarbetet blir lidande. 
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Intervjuerna visar på att skolan spelar en viktig roll genom att ge stöd, främst i 

grundskolan i form av engagerade lärare och annan personal. Däremot saknas be-

rättelser om engagerade lärare och stöd för studierna under gymnasietiden. Vidare 

brister skolan i sin kommunikation och samarbete med föräldrarna, och i att ge de 

unga kunskap och självkännedom för att göra väl informerade val om gymnasieut-

bildning och av yrken. Detta, tillsammans med föräldrarnas begränsade kunskaper 

om svensk skola och utbildningssystem, har många gånger inneburit en ensam 

resa mot skolmisslyckande för de unga. 

Det första året efter gymnasietiden och tjugoårsåldern, är svårast, med hög risk 

för arbetslöshet och hemmasittande, eller kortvariga jobb eller praktikplatser, och 

försöken att finna ett arbete upplevs som en återvändsgränd. ”Misslyckandet” fort-

sätter således i deras arbetsmarknadskarriärer, tydligast under det dryga första 

året efter gymnasietiden.  Nära hälften av de unga börjar emellertid arbeta direkt i 

yrken som riskerar att bli karriärmässiga ”återvändsgränder”, oftast på caféer och 

restauranger genom kontakter i familjens nätverk.

Betydelsen av stöd i övergången från skola till  
arbete
Det är tydligt att både strukturella och individuella faktorer har betydelse för kar-

riärutvecklingen under skoltiden. Vid övergången till arbetsmarknaden har majori-

teten av de unga en svag position genom skolmisslyckandet. Över tid lyckas de allra 

flesta i gruppen emellertid etablera sig på arbetsmarknaden – främst med hjälp av 

utbildning och annat institutionellt stöd – och majoriteten övergår huvudsakligen 

i mer varaktigt arbete eller, om än i lägre grad, i studier. Min studie visar att det 

är främst tillgången till flexibel vuxenutbildning i form av kompletterande studier 

och yrkesutbildningar som ser ut vara betydelsefullt för att inte ”låsa in” de unga 

med oavslutad utbildning i arbetslöshet eller i lågstatusjobb (se Wadensjö 2014). 

Institutionellt stöd i form av mer individuellt riktade arbetsmarknadsåtgärder som 

inkluderat anställningar har också gett resultat medan mer generella ungdoms-

åtgärder som praktik inte har varit lika framgångsrika. Det strukturella stödet till-

sammans med informellt stöd och egen drivkraft ser ut att möjliggöra förändringar 
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trots de dåliga odds studiens unga vuxna hade när de först försökte komma in på 

arbetsmarknaden. Det informella stödet kännetecknas av uthållighet, främst från 

familjen eller enstaka lärare, och framstår som betydelsefulla för de ungas senare 

etablering på arbetsmarknaden.

Vilket skillnadskapande framkommer i berättelserna 
och hur kan det förstås?
De unga kvinnorna och männen i studien vittnar om hur de blir sedda som ”invand-

rare” även om de är födda och uppväxta i Sverige. Tydligast sker den strukturella 

formen av skillnadsskapande i skolan och allvarligast tar den sig uttryck i upplevd 

diskriminering och rasism av skolpersonal på gymnasiet, vilket lett till avhopp eller 

byte av skola. De unga tvingas ofta hantera att bli sedda som sociala problem istäl-

let för fullvärdiga individer. Istället ses de unga som att de har brister i ”svenskhet” 

och därmed avvikande från normaliteten. Ett erkännande förhållningssätt som 

medför att bli sedda som individer eller ett icke-erkännande förhållningssätt kan 

påverka och utgöra skillnad mellan studieframgång eller studiemisslyckande (se 

Trondman m.fl. 2014)

De ungas sociala rum återspeglas i deras geografiska rum. Tydligast uttrycks det 

i en frånvaro av det ”svenska”. Det beskrivs i termer av en frånvaro av svenska 

grannar, svenska klasskamrater och det svenska språket i de områden där de bor 

och har gått skola i. De unga anser också att det troligen skulle gått mycket bättre 

för dem att komma in i det svenska samhället om de bott i en stadsdel med fler 

svenskar. Deras beskrivningar återspeglar den pågående utvecklingen mot en allt-

mer segregerad svensk bostadsmarknad. I de så kallade utsatta bostadsområden, 

som majoriteten av de unga i denna studie är bosatta i, sker en allt högre grad av 

skillnadsskapande i etnisk mening, framförallt för individer med utomeuropeisk 

bakgrund, mot en alltmer etnisk uppdelad bostadsmarknad med få valmöjligheter 

för ekonomiskt svaga grupper och med en förklaring om de boendes ”fria val” att 

bosätta sig där (se t.ex. Molina 2005, Waquant 2008). Detta sammanfaller med en 

ansamling av fattigdom, lägre sysselsättning och inkomster, lägre utbildningsni-

våer, lägre andel behöriga till gymnasiet samt större avstånd till platser med makt 
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och inflytande. Min studie indikerar att flertalet av de unga bor i områden som är 

inbegripna i en utveckling som kan betecknas som avancerad marginalisering. 

Vad utmärker de ungas handlings horisonter och hur 
förändras dessa över tid?
Av alla tjugo ungas berättelser framgår att deras handlingshorisonter befinner sig 

i förändring från skoltiden och framåt, tydligast hos de tolv som deltog i två inter-

vjuer, och de gör utifrån de möjligheter de känner till och har kunskap om olika val 

vilket förändrar deras positioner. Valen sker dock i flera fall utifrån ett begränsat ak-

törskap och begränsade möjligheter genom de ungas svaga positioner och relativt 

små tillgångar av resurser och kapital. Det är uppenbart att det som sker i skolan, i 

livet utanför skolan och på arbetsmarknaden i hög grad påverkar och har betydelse 

för deras handlingshorisonter. De unga kvinnorna har, bl. a. genom att de förväntas 

hjälpa till i hushållet och sköta småsyskon, ett ännu mindre utrymme för självstän-

digt agerande än de unga männen, vilket ytterligare påverkar och oftast inskränker 

deras handlingshorisonter och olika former av val gällande studier, arbetsliv och 

framtid. Studien synliggör att ”skolmisslyckanden” är komplexa processer som 

har med skola, familj, makt- och kapitalförhållanden att göra, där familjen är av 

stor betydelse för de unga och står för trygghet och kontinuitet. De unga kan sägas 

omfattas av en sorts kollektiv handlingshorisont som tar hänsyn både till familjens 

behov och krav. Familjens framtid och situation får därför betydelse för de val som 

de unga ställs inför.

Strukturella förutsättningarna och individuellt  
aktörskap i övergången från skola till arbetsliv
I de ungas karriärutveckling sker ett samspel mellan de strukturella villkoren och 

det individuella aktörskapet om vad som ses som valbart, möjligt och omöjligt.  

Klass och etnicitet kan sägas flätas samman genom de ungas plats i det socio-

geografiska rummet där de unga kvinnorna har mindre utrymme för självständigt 

agerande än de unga männen. Det individuella aktörskapet är begränsat, tydligast 
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efter skolmisslyckandet, men med hjälp av institutionellt och informellt stöd ökar 

förutsättningarna för förändringar över tid. De ungas skol- och arbetsmarknadskar-

riärer konstrueras och utvecklas trots strukturella begränsningar och skolmisslyck-

anden. Utifrån de maktstrukturer som verkar på de fält de unga deltar i, ungdomar-

nas svaga utgångsposition och begränsade tillgång till olika former av kapital samt 

det skillnadsskapande de möter kan deras karriärval förstås som pragmatiska och 

rationella. 

Studiens implikationer för ungas övergångar
Generellt visar de ungas berättelser om sina villkor i det sociala rummet på skill-

nadsskapande och en återspegling av en ökad bostadssegregering. Kunskapen 

om båda dessa förhållanden ökar möjligheterna att bättre förstå problematiska 

övergångar mellan skola till arbete. Det sociogeografiska rummet är ingen neutral 

och jämlik plats, vilket de ungas berättelser bekräftar, och har betydelse för ungas 

handlingsmöjligheter. Skillnader i socioekonomisk bakgrund och individuella fak-

torer är viktiga men otillräckliga förklaringsfaktorer.

Familjen är central i de unga människornas liv. En bättre relation mellan hem och 

skola kan antas vara till gagn för att minska andelen skolmisslyckande. Familjens 

mindre kapitaltillgångar, svagare arbetsmarknadsposition och språkmässiga be-

gränsningar medför bland annat en avsaknad av kunskap om utbildningssystemet 

och arbetsmarknaden i Sverige. Det behövs stöd i form av hjälp med att få struktur 

på studierna, läxhjälp och uppmuntran. Strukturerad undervisning om utbildning 

och arbetsmarknad är avgörande, när föräldrar saknar resurser och kunskaper, för 

att förbereda elever för att kunna göra medvetna och kunskapsbaserade val av stu-

dier och yrken. De unga tillhör ofta stora familjer med lågutbildade föräldrar vilket 

kan innebära svårigheter med att få hjälp och ro till läxläsning. Tillsammans med 

omfattande arbete under gymnasietiden för att bidra till familjens försörjning kan 

studieproblemen öka ytterligare. Kunskap om familjens samlade kapitaltillgångar, 

inkluderat äldre syskon med högre utbildning, är också av vikt för att förstå och 

stärka de ungas framtidsplaner.  I de fall eleven är äldst i syskonskaran, eller den 
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första att gå i svensk skola, bör särskild hänsyn tas för att stödja skolgången. 

I de ungas beskrivningar av sina försök att etablera sig på arbetsmarknaden ef-

ter skolmisslyckandet framkommer vikten av flexibelt institutionellt stöd i form av 

vuxenutbildning, riktade arbetsmarknadsprojekt och anställningsstöd. De ungas 

erfarenheter av svårigheter att få ett arbete och/eller av arbeten i vad som riskerar 

bli karriärmässiga återvändsgränder ger dem motivation till förändring och att åter-

vända till utbildning, både till yrkesutbildningar och behörighetsgivande studier 

för högre studier. Utifrån det ökande antalet flyktingar som nu kommer till Sverige 

finns det all anledning att anta att de erfarenheter som de unga i studien delat med 

sig om skolmisslyckanden, svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och 

den sociogeografiska positioneringen kan få ännu större aktualitet i den nära fram-

tiden. Det är en utmaning för den enskilde läraren, vägledaren, arbetsförmedlaren 

och bostadsförmedlaren, men också generellt för framtidens utbildnings-, arbets-

marknads- och bostadspolitik.

Avslutande diskussion 
Resultaten i den här studien tyder på att såväl skolrelaterade faktorer som lärares 

engagemang, skolors kvalitet samt omgivande stödjande nätverk – inkluderat för-

äldrar – kan ha stor betydelse för skolframgång för unga med migrationsbakgrund. 

De elever som får stöd genom hela studietiden och upplever engagemang, får väg-

ledning och möts av lärare som tror på dem, har en större chans att få fortsätta i 

skolan och avsluta sin utbildning. De elever som på så sätt får ett erkännande som 

individer upplever sig välkomna i skolan samtidigt som det ger legitimitet till elev-

ernas etniska identiteter i klassrummet. En annan aspekt som studien aktualiserar 

är ungas boendeplats för betydelsen för skolframgång eller skolmisslyckande. 

Koncentration av fattigdom, arbetslöshet och låg utbildningsnivå i bostadsområ-

den ökar risken för klassbaserad och etnisk ”ghettofiering”, som i sin tur skapar 

skolsegregation och ökar risken för avhopp, medan en ökad andel av universi-

tetsutbildade i området tydligt ökar andelen som fullföljer gymnasieutbildning (se 

Nouwen m.fl. 2015). 
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Föräldrar har, som framkommit i den här studien, generellt en positiv syn på utbild-

ning för sina barn för möjligheten till social mobilitet medan skolan har en tendens 

att se familjen som problematisk och i termer av brister, vad eleven och familjen 

inte har. Den dåliga matchningen mellan föräldrars och skolans föreställningar om 

barnens möjligheter till utbildning pekar på bristande eller uteblivet samarbete 

mellan skola och hem. Den övergripande slutsatsen är att det inte skulle ha krävt 

särskilt mycket resurser och insatser för att förebygga ett skolmisslyckande för en 

stor del av de tjugo unga vuxna i denna studie, vilket kan sägas vara goda nyheter. 

Avslutningsvis några rekommendationer utifrån studiens resultat och annan forsk-

ning för att öka ungas skolframgång och arbetsmarknadsetablering. För att befräm-

ja studieframgång behövs extraundervisning i skolan, som exempelvis läxhjälp på 

dagtid och förbättrade relationer mellan skolan och föräldrarna. Uppmuntran av 

elever i skolan och att ge erkännande av de ungas identiteter kan utgöra skillnad 

mellan studiemisslyckande eller studieframgång. En väl genomtänkt karriärunder-

visning i skolan, om utbildning, yrken och arbetsmarknad har särskild betydelse 

för elever med migrationsbakgrund, och i ännu högre grad de som är relativt nyan-

lända, för att skapa motivation och möjligheter till väl underbyggda val av inrikt-

ning av studier och framtid. För etablering på arbetsmarknaden, vid avsaknad av 

gymnasieutbildning, behövs en flexibel vuxen- och arbetsmarknadsutbildning som 

gör det enkelt att återuppta studier senare i livet. Riktade och individuellt anpas-

sade ungdomsprojekt och anställningsstöd ger ytterligare möjligheter för att inte 

låsa in unga i arbetslöshet och lågt betalda servicejobb. En ytterligare åtgärd för 

att underlätta övergångar mellan skola och arbete kan vara att höja åldersgränsen 

för att påbörja gymnasiet från dagens övre gräns på 19 år, vilket kan underlätta för 

de som invandrar efter skolstart, inte minst de ensamkommande tonåringarna, att 

både hinna kvalificera sig till och påbörja ungdomsgymnasiet innan de anses för 

gamla, speciellt mot bakgrund av att Skollagen (SFS 2010:800) ger rätt till kommu-

nal vuxenutbildning först vid andra kalenderhalvåret det året en person fyller 20 år. 

Detta ”inbyggda glapp” på ett år visar på att de juridiska styrdokumenten inte är i 

samklang med den relativt stora grupp unga som kommit till Sverige efter skolstart.
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