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Abstract  

School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, 
with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. 
Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their 
employability, although gender and social and cultural background still significantly 
influence employment prospects. Policies have been developed in an attempt to 
facilitate young people‟s pathways into work. However, STW-transitions are one of 
the weakest points in Swedish welfare system; in addition the quality of career 
guidance has been questioned.  
    This dissertation aims to describe and analyse young adults STW-transitions from 
a biographical perspective. It is based around life story interviews with 52 unem-
ployed young adults‟, 25-29 years old, including men and women with varying educa-
tional backgrounds, living in three different Swedish local contexts. Four research 
questions are examined: How do the young adults‟ describe their STW-transitions in 
retrospect? What characterized their horizons of actions at the time of the interview? 
What is the impact of public career guidance? How did ethnicity, gender and locality 
affect answers to the above questions - and how may such differences be interpreted? 
The analysis of the young adults‟ narratives was based on the careership theory devel-
oped by Hodkinson and Sparkes.   
    In retrospect the young adults described their STW-transitions as an attempt to 
find and achieve personal goals. They emphasized turning points, i.e. when educa-
tion or a job begins or ends, but also highlighted experiences when studying or 
working that make them realize what they wanted or what they would not accept. 
Four transition patterns, partly connected to gender and locality, were identified 
among the respondents: yo-yoing between workplaces, education and unemploy-
ment; mainly working; mainly in education; or mainly excluded from work and 
education. These patterns involved varying experiences, current situations and future 
expectations. At the time of the interview the young adults‟ horizon of action involved 
interrelated aspects of life, but getting a stable job and settling down was pivotal to 
most of them. The strategies of the interviewees for navigating between dreams and 
reality diverged. However, they shared an ambition “to put one’s talents to good use” 
and feared not being able to do so. Experiences of career guidance were generally 
reported to have been sporadic and meaningless. However, in some cases, inter-
ventions are influential for example, when choosing an upper secondary school or 
during times of unemployment. The young adults‟ employed various strategies when 
interventions adversely affected their goals; of these “to managing by one’s self” was 
the most common. In addition, guidance varied according to ethnicity and local 
structures. It is concluded that STW-transitions are challenging journeys, mainly 
undertaken without professional support, which the young adults perceived as 
uncertain.  
    
Key words: School-to-work transitions, transition patterns, career development, 
career guidance, young adults, unemployment, Sweden, biographical interviews.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

För ett år sedan, i maj 2008, hittade jag ett av mina gamla anteck-

ningsblock. Vid en genombläddring fastnade blicken på en tio år 

gammal ”handlingsplan” för mitt privat- och arbetsliv. Min inledande 

misstro övergick till igenkänning när jag började minnas tillfället den 

skapades: En natt då jag med penna och papper försökte bringa 

ordning på en oförsonlig visshet om nödvändigheten att skapa nya 

vägar. Med stigande nyfikenhet vände jag blad och läste till min 

häpnad ”disputation 2009” som övergripande karriärmål. Slutpunkten 

överraskar knappast Dig som läser avhandlingen. Jag blev dock 

förvånad eftersom jag tio år tidigare befann mig långt från akademin - 

geografiskt och kulturellt, privat och professionellt - och saknade 

behörighet för forskarutbildning. Fyndet tvingade mig erkänna att jag 

fört både mig själv och andra bakom ljuset när jag under forskarutbild-

ningen hade daterat beslutstillfället senare än 1998. Jag insåg att min 

berättelse hade omkonstruerats. En tid efter handlingsplanen följde en 

skilsmässa och som ensamförälder sköt jag i tanken upp forskarutbild-

ningen på grund av geografiska avstånd, pressad ekonomi och vardag. 

Däremot föreföll jag att i handling ändå ha strävat efter det mål jag 

ristat in i den sten (handlingsplan) vars existens jag sedan glömt. 

Denna anekdot ger en personlig bakgrund till avhandlingen, och leder 

dessutom in på forskningsområdet - att skildra livslopp i utbildning 

och arbete utifrån människors livsberättelser.  

Att genomföra forskarutbildningen och inleda en socialisationsprocess 

till forskare har varit stimulerande och, javisst, stundom ansträngande. 

På färden har min huvudhandledare (tillika ledare för forsknings-

projektet Individen, vägarna, valen) professor Lisbeth Lundahl, 

liksom min biträdande handledare docent Kerstin Hägg, granskat, 

uppmuntrat, väglett och erbjudit chanser i en positiv anda. Jag är 

också tacksam över samarbetet med andra: medlemmarna i nämnda 

forskningsprojekt – James Dresch, Ulf Gruffman, Jaakko Honkanen, 

Anders Lovén, Göran Nilsson och Gunnar Schedin; deltagare i 

doktorandseminarier på Institutionen för barn- och ungdoms-

pedagogik, specialpedagogik och vägledning; kollegor och ledning på 

nämnda institution; medlemmarna i forskningsnätverket Karriärval 

och vägledning; med flera, med flera. För initierade synpunkter på en 

tidigare version av avhandlingsmanuset vill jag särskilt tacka professor 

Lars Dahlgren, Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, samt 

lektor Marita Flisbäck, Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid 

Malmö högskola.  



Det finns andra utan vars bidrag studien svårligen eller inte alls hade 

kunnat genomföras. Vetenskapsrådet finansierade till stora delar 

nämnda forskningsprojekt liksom min doktorandtjänst, och Stiftelsen 

JC Kempe utdelade ett stipendium som finansierade resor och boende 

vid genomförandet av intervjuerna. Vidare tänker jag på de femtiotvå 

intervjupersoner som delade med sig av sig själva och sina liv. Deras 

berättelser har blivit en avhandling, men också en bit av mig.  

Slutligen vill jag tacka supportrar i mitt privatliv av vikt för forskarut-

bildningen. Utan Ulfs tips om forskningsprojektet, och förutan Anders‟ 

uppmuntran att tacka ja till platserbjudandet, hade jag troligen inte 

påbörjat utbildningen vid den tidpunkten. På vägen har Kristina 

genom sin klarsynthet gynnat min personliga utveckling, och mina 

föräldrar och min bror lyckats bidra till tillvarons stabilitet. Till sist 

skänker jag ett stort erkännande till mina barn, Tim och Tina, som jag 

hade glädjen att dela livet med fram till förra året. Fastän de har flyttat 

hemifrån kvarstår en känsla av att de två har varit mina främsta 

inspirationskällor.  

 

Umeå juni 2009 

Lena Lidström 
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1. Introduktion 

 

I kapitlet introduceras avhandlingsämnet unga vuxnas övergångar från 
skola till arbete. Studiens undersökningsgrupp avgränsas, syfte och 
forskningsfrågor preciseras, och bokens fortsatta uppläggning  presente-
ras. 

 

Bakgrund 

Övergångsperioden från skola till arbete har de senaste decennierna blivit 

längre och mer komplex, och riskerna för arbetslöshet och social utslagning 

har ökat. Det post-industriella samhället bjuder unga människor större 

svårigheter att navigera än tidigare och till synes motstridiga budskap. 

Samtidigt som unga förväntas forma sina vägar genom utbildning och arbete 

utifrån egna utgångspunkter, förutsätts de agera för att öka sin anställnings-

barhet. Jämsides med en norm om att individen själv skapar sitt liv vet vi att 

kön, social och kulturell bakgrund alltjämt har avgörande inflytande. Resan 

från skola till arbete sker på ojämlika villkor. Den leder somliga unga till den 

primära arbetsmarknaden som erbjuder anställningstrygghet, utvecklings-

möjligheter och god lön, medan andra får jobb med mindre fördelaktiga pre-

misser eller hamnar i utanförskap. Etableringen i arbetslivet är väsentlig för 

ungas vuxenblivande, levnadsvillkor, välbefinnande och livschanser.  

Ungas besvärliga situation har uppmärksammats i en rad svenska offentliga 

utredningar och statistiska analyser. Andelen fattiga är större bland ung-

domar än i den övriga befolkningen, och klyftan har ökat sedan 1980-talet 

(SCB 2003). Den ekonomiska stressen bland studenter är stor (SOU 

2006:77), och 50 procent av alla studenter förvärvsarbetar under sin studie-

tid (Högskoleverket 2006). Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland 

unga de senaste 20 åren (SOU 2006:77), särskilt bland kvinnor i åldrarna  
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16-24 där andelen som upplever ängslan, oro och ångest har ökat från 9 

procent år 1989 till 30 procent år 2005. För många unga är tillfälliga jobb, 

arbetslöshet och deltidsarbetslöshet ett stort problem. Närmare 40 procent 

av sysselsatta i åldersgruppen 16-29 år har varit arbetslösa någon gång de 

senaste fem åren (SOU 2006:102), och enligt SCB:s arbetskrafts-

undersökning var 25 procent av unga mellan 16 och 25 år arbetslösa i 

februari 2009. Samhället försöker med olika insatser underlätta ungas 

övergångar. Den högre utbildningen har expanderat betydligt, och ingen 

ungdomsgeneration kan sägas ha varit så välutbildad tidigare. Emellertid 

uppges en av den svenska välfärdens svagaste punkter vara när unga vuxna 

ska etablera sig på arbetsmarknaden och finna egen bostad (Socialstyrelsen 

2006). Vidare har kvaliteten på skolans studie- och yrkesvägledning ifråga-

satts. Vägledningens omfattning och kvalitet varierar betydligt mellan 

kommuner, och kopplingen till arbetslivet är marginell (Skolverket 2005 och 

2007; SOU 2006:102).  

Denna avhandling1 fokuserar unga vuxnas berättelser om och perspektiv på 

den mångåriga övergången från skola till arbete. Studien avgränsas till 

arbetslösa som vid intervjutillfället var registrerade vid Arbetsförmedlingen. 

Därmed inkluderas inte unga med en problemfri väg från skola till arbete 

och försörjning. Likaledes omfattas inte den ökande andelen ”unga utanför” 

som varken studerar, arbetar eller har kontakt med myndigheter i Sverige 

(SOU 2003:92; Kassman och Franzén 2006), eller NEET, Not in Education, 

Employment or Training, som är en benämning för fenomenet i Stor-

britannien (se t.ex. Bynner och Parsons 2002; Furlong 2006). Vidare inrikt-

as studien på åldergruppen 25-29 år, det vill säga på unga vuxna snarare än 

ungdomar om vi ser till den idag vanliga avgränsningen till 25 år. Att den 

åldersgränsen ofta fortsätter gälla inom forskning, statistik och politik är 

bekymmersam mot bakgrund av att ungas etablering i arbetslivet och andra 

övergångar förknippade med vuxenblivande har fördröjts och idag ofta sker 

närmare 30-årsåldern. Kunskapen om unga vuxnas karriärutveckling och 

övergångar är således begränsad, och denna studie kan bidra till att ge 

fördjupade kunskaper.   

Studien avser individer födda åren 1975-1980. Kohorten omfattades av 

skiftet mellan två gymnasiesystem och lämnade gymnasieutbildningen på 

                                                             

1  Avhandlingen ingår i forskningsprojektet Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägled-
ning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv finansierat av Vetenskapsrådet.  
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1990-talet. Utredningen Välfärdsbokslut för 1990-talet konstaterade att 

unga som gjorde entré på 1990-talets arbetsmarknad drabbades hårt, såväl 

arbets- som hälsomässigt, av den dåvarande höga arbetslösheten och den 

samtida krisen i välfärdssystemet (SOU 2001:79). I utredningen lyftes frågan 

om hur de skulle klara av att återhämta den dåliga starten. Denna avhand-

ling erbjuder delvis sådana inblickar, och dessutom medför den djupa 

konjunktursvacka som inleddes år 2008 att frågan återigen är högst aktuell.  

 

Studiens syfte och forskningsfrågor 

Studiens övergripande syfte är att belysa och analysera hur övergången från 

skola till arbete formas i Sverige i ett biografiskt perspektiv. I fokus står 

arbetssökande unga vuxnas återblickar på sina erfarenheter och vägval samt 

deras framtidsplaner. Uppmärksamhet riktas mot hur intervjupersonerna 

försöker manövrera i utbildning och arbete.  

Fyra forskningsfrågor behandlas:  

 Hur skildras den egna etableringsprocessen i retrospektiv?  

 Vad utmärker handlingshorisonterna vid intervjutillfället?  

 Vilka innebörder har möten med karriärvägledning?  

 Vilka skillnader avseende bostadsort, etnicitet och kön finns i dessa 

frågor – och hur kan de förstås?  

 

Avhandlingens disposition 

I kapitel två introduceras centrala teman i forskningen om övergången från 

skola till arbete. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, 

karriärvalsteorin careership och dess försök att förena ett aktörs- och 

strukturperspektiv. Kapitel fyra behandlar metodologiska och etiska 

aspekter på uppläggning och genomförande. Kapitel fem till åtta utgör 

avhandlingens empiriska del, där redovisningen och analysen av resultaten 

struktureras utifrån de fyra forskningsfrågorna. Inledningsvis behandlas hur 
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de unga arbetslösa vuxna framställer sina övergångar i retrospektiv, bland 

annat som en möda att finna och nå sina karriärmål (kapitel fem). Därefter 

beskrivs och analyseras deras förhoppningar och farhågor inför framtiden, 

varvid viljan att tillvarata sina talanger och få tillträde till trygga och stimu-

lerande jobb är framträdande (kapitel sex). Intervjupersonernas möten med 

karriärvägledning vid utbildningsinstitutioner och arbetsförmedlingar, och 

deras allmänna uppfattning om att ”själv är bästa dräng” skildras sedan 

(kapitel sju). I kapitel åtta fokuseras resultat om variationer mellan de unga 

vuxnas övergångar. Varje resultatkapitel (5-8) avrundas med samman-

fattande slutsatser. Resultat och slutsatser diskuteras slutligen mer över-

gripande i det nionde kapitlet. I det sista kapitlet summeras avhandlingen på 

engelska.  
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2. Forskning om ungas övergångar 
från skola till arbete 

 

Kapitel två behandlar tidigare forskning. Efter en översikt av forsknings-
fältet om ungas övergångar från skola till arbete fokuseras studier om 
platsens betydelse för etableringsprocessen. Den utdragna och mer 
komplexa etableringsprocessen liksom teser om risker och individuali-
sering diskuteras. Forskning som belyser ojämlika möjligheter samt 
risker för arbetslöshet och social exklusion behandlas. Slutligen avhand-
las studier om den offentliga karriärvägledningens roll i ungas över-
gångar från skola till arbete. 

 

Inledande om forskningsfältet 

Avhandlingens kunskapskontext är den forskning som behandlar ungas 

övergångar från skola till arbete (school-to-work transitions). Sådana studier 

belyser gränssnittet mellan utbildning och arbete, till skillnad från huvud-

fåran i svensk forskning som studerar antingen det ena eller det andra. 

”Övergång” kan ses som ett teoretiskt och analytiskt begrepp och avser 

traditionellt perioden från slutet på grundskolan till dess man fått ett stadig-

varande jobb (Müller och Gangl 2003).  

Internationellt sett är forskning om ungas övergångar mellan skola och 

arbete ett väletablerat fält (Roberts 2003). Den baseras ofta på omfattande 

empiriska studier och komparativ analys inom discipliner såsom sociologi, 

pedagogik och ekonomi. Offentliga rapporter och forskning, som vanligtvis 

bygger på analyser av stora datamängder, inriktas på ungas arbetsmarknads-

inträde, arbetslöshetsnivåer, uppnådda utbildningsnivåer med mera och 

försöker förklara skillnader mellan ungdomsgrupper nationellt eller mellan 

olika länder. Kvalitativa studier utgör en mindre men växande del av fältet 
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och belyser hur unga människor begripliggör sina liv i övergångarna. Forsk-

ning som i likhet med denna avhandling har ett biografiskt angreppssätt 

inriktas på ungas skildringar av hur de försöker manövrera sina vägar och 

har en förhållandevis viktig plats inom ungdomsforskningen (Furlong och 

Cartmel 2007). Merparten av övergångsstudierna relaterar till en eller några 

av variablerna kön, klass, etnicitet eller geografisk hemvist.  

I en utvärdering av ungdomsforskning i Sverige mellan åren 1995 och 2001 

framgår att det inom forskningsfältet finns få studier om ungas skolförhåll-

anden och möjligheter på arbetsmarknaden (Jonsson m.fl. 2003). Kugelberg 

(2000) poängterar att ungas etablering i arbetslivet getts liten uppmärksam-

het i Sverige. Vidare framhålls i aktuella forskningsöversikter om studie- och 

yrkesval, karriärutveckling och vägledning ett behov av studier om bland 

annat ungas karriärutveckling (Fransson och Lindh 2004; Lindh och 

Lundahl 2008). Jag vill tillägga att få svenska studier fokuserar ungas 

övergångar från skola till arbete (se dock t.ex. Andersson och Lindblad 2008; 

Hagström 1999; SCB 2008; SOU 2006:102; Ungdomsstyrelsen 2005; 

Åslund m.fl. 2006). Befintlig forskning baseras ofta på kvantitativa ansatser 

eller behandlar en specifik övergång snarare än att utgå från ungas erfaren-

heter i ett längre biografiskt perspektiv.  

Studier om ungas etableringsprocesser i arbetslivet berör viktiga empiriska 

och teoretiska frågor om utbildning, arbete, välfärd och samspelet mellan 

individ och struktur. I det följande belyses några av forskningsfältets 

centrala och aktuella frågor i förhållande till min studie.  

 

Platsens betydelse för ungas etablering  

Sverige i ett internationellt perspektiv 

Ett relativt omfattande forskningsområde avser faktorer som influerar 

ungdomars etablering i arbetslivet i olika länder. Ett vanligt tema för 

jämförelser är kopplingen mellan utbildning och arbetsliv i olika nationer (se 

t.ex. Müller och Gangl 2003; Shavit och Müller 1998). I vissa länder finns en 

stark tradition av yrkesutbildning och lärlingssystem, medan andra skol-
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system ger mer oklara signaler till arbetsgivare om kvalifikationer vilket 

leder till att yrkeserfarenhet blir mer avgörande. Sverige hör närmast till det 

sistnämnda systemet (Saar m.fl. 2008).  

Annan forskning fokuserar omfattning och inriktning av arbetsmarknads-

politiska program för ungdomar eller graden av regleringar på arbets-

marknaden. Ryan (2001) drar av en omfattande forskningsöversikt slut-

satsen att en friare marknad exempelvis angående minimilöner och anställ-

ningsskydd, såsom i USA och Storbritannien, leder till större möjligheter att 

snabbt få arbete men främst i okvalificerade jobb med låg lön och otrygga 

villkor. En mer reglerad arbetsmarknad som den svenska bidrar till större 

svårigheter att få tillträde till arbetslivet men resulterar i tryggare och bättre 

betalda jobb (a.a.). Politiska regleringar av arbetsmarknaden förefaller 

således antingen bidra till lång väntan på jobb eller till en mer instabil 

etablering för unga människor (jfr Scherer 2005). Deltagande i arbets-

marknadsprogram är numera ett relativt vanligt mönster i övergången från 

skola till arbete. Arbetsmarknadsprogrammens omfattning varierar dock. De 

är till exempel relativt vanliga i Frankrike, Storbritannien och Sverige men 

förekommer knappast alls i Japan eller Tyskland (Ryan 2001). Behovet av 

sådana program riktade till unga uppges vara större i länder som i likhet 

med Sverige uppvisar en ogynnsam kombination av striktare reglering av 

arbetsmarknaden och avsaknad av starka kopplingar mellan utbildnings-

system och arbetsmarknad (Schröder 2004). Vidare varierar ungdoms-

programmens innehållsligt och kan inriktas på utbildning, som ger generella 

eller specifika färdigheter, eller på att ge arbetslivserfarenhet utan särskild 

träning. Den sistnämnda typen dominerar starkt i Sverige (a.a.).  

Andra studier utgår från olika länders generella välfärdspolitik som betyd-

elsefull för ungas övergångar. Esping-Andersen (1990) identifierade tre 

välfärds- och arbetsmarknadsregimer: konservativ-kontinental, liberal-

anglosaxisk och socialdemokratisk-nordisk. Gallie och Paugam (2000) 

utvecklade denna indelning genom att tudela den konservativa regimen i 

”employment-centered” (t.ex. Tyskland) och ”sub-protective” (t.ex. Italien). 

Walther (2006) utgår från denna sistnämnda indelning när han konstruerar 

fyra övergripande övergångsregimer och pekar på ett antal aspekter av 

policys som berör ungas övergångar. Den socialdemokratiska eller 

universella regimen som Sverige och övriga nordiska länder ingår i, känne-

tecknas av relativt utbyggda samhällssystem för ungas utbildning, välfärd, 

övergångar och karriärvägledning (a.a.).  
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I en jämförelse mellan de nordiska länderna pekas på stora samhälls-

ekonomiska och välfärdspolitiska likheter, men att ungas arbetsmarknads-

etablering är avsevärt mindre gynnsamma i Finland och Sverige än i de 

övriga länderna (Olofsson och Wadensjö 2007). Enligt dessa forskare är den 

svenska gymnasieskolan problematisk med dess skolbaserade yrkesutbild-

ningar, förekomsten av en övre åldersgräns och bristande uppföljning av 

elever med ofullständig utbildning. Vidare menar de att man i Sverige 

avsätter ganska små resurser för arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser 

och har en skarp gräns mellan det reguljära utbildningssystemet och de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna. I en jämförelse mellan Danmark och 

Sverige framhålls att: 

Yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken i Danmark baseras 
på samordning, individanpassning och generösa finansierings-
villkor. Utbildningsinsatserna och arbetsmarknadspolitiken i 
Sverige präglas däremot av en ansvarsuppdelning mellan skola, 
arbetsförmedling och socialtjänst, starka gränsdragningar mellan 
reguljär utbildning och ungdomsinsatser och en betoning på 
generellt eller akademiskt inriktad utbildning på gymnasienivå 
(Olofsson och Wadensjö 2007, s 66).  

De variationer forskningen påvisar mellan länders olika övergångssystem 

förklaras ofta av ekonomiska och institutionella strukturer som tillsammans 

med bakomliggande kulturella värderingar påverkar den politik som förs 

(Pohl och Walther 2007; Ryan 2001). I de mer sparsamt förekommande 

internationellt komparativa studierna som utgår från individens perspektiv 

framkommer hur den nationella kontexten formar ungas erfarenheter, 

resonemang och ageranden (Brannen och Nilsen 2002; Chamberlayne m.fl. 

2002; Evans 2002; Walther 2006). Individer utvecklar strategier och 

responser i förhållande till lokala möjligheter och begränsningar (Heinz 

1999). 

Den lokala kontexten 

Annan forskning undersöker lokala variationer inom ett land som leder till 

skilda förutsättningar och strategier för etableringen i arbetslivet (se t.ex. 

Bradley och Devadason 2008; Henderson m.fl. 2007; Thiessen och Looker 

1999). Det är ett växande forskningsområde, särskilt i studier om utsatta 

områden eller med avseende på program mot exklusion, men få breda och 

komparativa studier finns (Hansson och Lundahl 2004).  
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Av svensk forskning framgår att de starkt varierande lokala materiella, 

institutionella och kulturella villkoren spelar stor roll för ungas övergångar 

mellan skola och arbete. Det konstateras att det är samma kommuner nu 

som för 20 år sedan som har hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad 

(SOU 2007:35). Utbildningsmöjligheterna är sämre i gles- och landsbygds-

områden. De allra flesta unga som bor i glesbygd går numera vidare till 

gymnasiestudier även om studierna ofta medför inackorderingar eller 

extremt långa skolresor (Thelin och Solstad 2005). Studieavbrott på 

gymnasiet är dock inte ovanliga bland glesbygdsungdom och relativt få går 

vidare till högskolan (a.a.). Övergångsfrekvensen till högre utbildning före 25 

års ålder varierar betydligt mellan kommuner, med toppnoteringar på 76 

procent och bottennoteringar på 21 procent (Ungdomsstyrelsen 2008). 

Villkoren för unga i olika storstadsområden skiljer betydligt. Vidare pekar 

Sundlöf (2008) på att grannskapseffekter bidrar till att forma ungas framtid 

och karriär. Unga i socialt utsatta storstadsområden får något sämre betyg i 

gymnasieskolan, går mer sällan över till högre utbildning och har i viss mån 

sämre arbetsmarknadsstatus och inkomst (a.a.). Därutöver leder skillnader 

mellan kommuners insatser till olika förutsättningar för ungas etablering 

(Ungdomsstyrelsen 2005), och ungdomsprojekt formas av och bidrar till att 

reproducera lokala strukturer för såväl exklusion och inklusion av unga 

människor (Hansson och Lundahl 2004). 

 

Förlängda och mer komplexa övergångar 

Forskare är tämligen enliga om att ungas övergångar från skola till arbete 

blivit mer utsträckta och komplexa i många länder med avancerad ekonomi 

de senaste decennierna (Roberts 2003; Ryan 2001). Många unga har svårig-

heter att få fast förankring på arbetsmarknaden och upplever perioder av 

arbetslöshet. Samtidigt tillbringar unga mer tid i ett mer vittomfattande 

utbildningssystem och i andra förberedelser såsom arbetsmarknadsprogram 

och ungdomsprojekt. Ekonomiska omvandlingar, expansionen av utbild-

ningsplatser och ökade kompetenskrav i arbetslivet ses som bakomliggande 

faktorer (se t.ex. Gangl 2002; Ryan 2001). Den utsträckta övergången från 

skola till arbete uppmärksammas även i svenska studier (se t.ex. Berglund 

2008a; SCB 2003; Socialstyrelsen 2006; Ungdomsstyrelsen 2006). I utred-

ningen Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 
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2006:102) konstateras att etableringsåldern2  i Sverige stigit från 21 år 1990 

till 28 år 2006. Vidare skildras ”jojoövergångar” bland unga registrerade vid 

Arbetsförmedlingen:  

/-/ att unga under en stor del av sin ungdomstid går ut och in i 
arbetslöshet innan de finner sin plats på arbetsmarknaden. De 
varvar arbetslösheten med studier, temporära arbeten, tid i 
arbetsmarknadspolitiska program för att efter fem till sju år 
förhoppningsvis få en fast förankring på arbetsmarknaden (SOU 
2006:102, s 42). 

Förutom att ett sådant splittrat etableringsmönster blivit vanligare pekar 

internationella studier på att övergångarna numera varierar betydligt. 

Walther och Plug (2006) demonstrerar exempelvis i en studie bland 

ungdomar i tio europeiska länder, däribland Sverige, på fem olika övergångs-

mönster: Smidiga och direkta, institutionellt reparerade, drivna av ett mer 

originellt mål, nedåtgående samt stagnerade och fragmenterade.  

Utdragna och diversifierade övergångar får konsekvenser för forskningen på 

området. Det anses väsentligt att forskning (och policy) kommer ifrån före-

ställningen om linjära övergångar, och istället erkänner och beaktar ungas 

utsträckta och mer komplexa övergångar (Walther och Plug 2006, se även 

Riele 2004; Stokes och Wyn 2007). De förändrade övergångarna har lett till 

att allt fler internationella arbeten avser äldre unga vuxna än tidigare, upp 

till 30 år eller däröver (se t.ex. Bradley och Devadason 2008; Fenton och 

Dermott 2006). Det sker emellertid, som jag nämnde inledningsvis, sällan i 

det svenska fallet (se dock t.ex. SOU 2006:102 och Ungdomsstyrelsen 2005). 

I SCB:s och Arbetsförmedlingens statistik kategoriseras personer till och 

med 24 år som ungdomar för att sedan föras till gruppen vuxna. Inom 

arbetsmarknadspolitiken upphör ungdomsinsatser på 25-årsdagen, och fram 

tills början av 2000-talet var ett utbildningspolitiskt mål att hälften av en 

kohort skulle ha påbörjat högre utbildning före 25 års ålder. Vidare medför 

mer komplexa och utsträckta övergångar till att forskare i större utsträck-

ning analyserar ungas levnadsbanor med hjälp av longitudinella studier 

(Cieslik 2003), varav en mindre andel har en kvalitativ ansats. Ett angrepps-

sätt som fångar ungas egna perspektiv är intervjuer som, i likhet med denna 

avhandling, bygger på livsberättelser, retrospektiva och biografiska metoder 

                                                             

2  Etableringsålder är den ålder när 75 procent av en ålderskohort har sysselsättning enligt 
SCB:s arbetskraftsundersökningar.  
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(se t.ex. Bradley och Devadason 2008; Chamberlayne m.fl. 2002; Flisbäck 

2006; Henderson m.fl. 2007; MacDonald och Marsch 2005).  

 

Risker och individualisering  

Individuella uttryck 

Förändringarna i det senmoderna samhället har bland annat uttryckts i teser 

om risker och individualisering (se t.ex. Bauman 2002; Beck 1992; Beck och 

Beck-Gernsheim 2001; Giddens 1996).3 Människor antas behöva göra fler 

val i ett oöverskådligt och riskfyllt samhälle.  

Uppgiften är inte längre att uppbåda tillräckligt med styrka och 
beslutsamhet för att fortsätta, genom prövningar och misstag, 
segrar och nederlag, framåt längs den inslagna vägen. Uppgiften 
är att ta den minst riskfyllda avtagsvägen vid närmaste korsning, 
att ändra riktning innan vägen blir ofarbar eller innan väg-
systemet görs om, eller innan det eftertraktade målet flyttas någon 
annanstans eller har förlorat sin forna lyskraft (Bauman 2002, s 
179).  

Individualisering avser individers frigörelse från sociala bindningar och 

traditioner, till exempel familjen och kyrkan. Samtidigt uppstår nya former 

av social kontroll, och individen tar på sig ett ökat ansvar för planering, 

framgång och misslyckanden. Denna syn på individualisering som både 

frigörande och tvingande delar Bauman, Beck och Giddens. Beck och Beck-

Gernsheim (2001) uppfattar individens bindning till arbetsmarknaden som 

central. 

The liberated individual becomes dependent upon the labour 
market and because of that, dependent on, for example, education, 
consumption, welfare state regulations and support; possibilities 
and fashions in medical, psychological and pedagogical care. 

                                                             

3  Uttrycket ”det senmoderna samhället” kommer från historiesociologisk forskning. Moderni-
tetsteoretikerna utgår från att omvandlingarna är en förlängning av den moderna epoken och 
tar avstånd från att förändringen är så genomgripande som postmodernitetsteoretiker hävdar.  
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Dependency upon the market extends into every area of life./-/ In 
spite of these new forms of constraint, individualized cultures foster 
a belief in individual control - a desire for a ‘life of one´s own’ (a.a., 
s 203). 

I det senmoderna samhället förändas människors identiteter från att vara 

relativt givna till något som aktörerna själva är ansvariga för att forma, 

genomföra och ta konsekvenserna av. Skapandet av identiteten blir knutet 

till att ”hålla igång en specifik berättelse” (Giddens 1996, s 69). Reflexivitet 

och berättelser blir väsentliga när individen ska tyda sitt förflutna och 

förbereda sig för framtiden. Biografier och berättelser är något som även 

Bauman och Beck fäster stort avseende vid.  

Enligt en jämförelse bland ett knappt hundratal länder år 1990 är svenskar 

bland dem som starkast betonar individuellt välbefinnande och själv-

förverkligande samt att den enskilde kan göra egna rationella bedömningar 

(redovisad i Bremberg 2007). I en studie baserad på livslinjeintervjuer med 

kvinnor framgår att kvinnorna uppfattar att de själva har styrt sina liv och 

inte är offer för omständigheterna (Honkanen 2009). En longitudinell studie 

visar hur svenska ungdomar lägger ansvaret för framtiden på sig själva och 

omfattar normen om att vara en fri individ som gör egna val (Kåks 2007). 

Johansson (2007) beskriver en symbolisk övertygelse bland unga om att det 

är ”jag som planerar, styr och arrangerar mitt liv”. Furlong och Cartmel 

(2007) pekar på att unga människor numera nödgas förhandla risker och 

processer som ligger utanför individens kontroll men som de unga uppfattar 

som individuella tillkortakommanden. 

Teserna om risker och individualisering har fått genomslag i forskningen om 

ungas övergångar från skola till arbete (Rudd 1997). Medan övergångar förut 

beskrevs i termer av socialisation och strukturer, inkluderas numera i större 

utsträckning individens val och subjektivitet. Om unga tidigare sågs följa 

förutsägbara banor ses de numera navigera och förhandla sina vägar genom 

utbildning och arbete (Evans och Furlong 1997). I vilken mån unga uppfattas 

som ”fria” aktörer eller strukturellt begränsade på den färden varierar (se en 

översikt i Evans 2007). Forskningsresultat visar ofta att ungas erfarenheter 

och agerande kännetecknas av både upplevd kontroll och maktlöshet, och att 

kön och social bakgrund påverkar deras val och övergångar. Begreppen 

”bounded agency” och ”structured individualization” representerar sådana 

rön, vilka jag återkommer till i nästa kapitel.  
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Normen om anställningsbarhet 

Konceptet anställningsbarhet har hamnat högt på den europeiska och 

svenska utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska dagordningen under det 

senaste decenniet. I Bolognadeklarationen, som är en överenskommelse om 

högre utbildning som för närvarande omfattar 46 europeiska länder, är 

anställningsbarhet ett av de tre övergripande målen tillsammans med 

rörlighet och konkurrenskraft (Utbildningsdepartementet 2008). Anställ-

ningsbarhet, företagaranda, anpassningsbarhet och lika möjligheter var de 

fyra generella målen när den europeiska sysselsättningsstrategin skrevs 

under 1997 (Europeiska Kommissionen 2007). Med anställningsbarhet 

åsyftas uppdaterade kompetenser och ett arbetsmarknadsorienterat 

beteende (Winert m.fl. 2001). En grundtanke är att människor ska agera på 

ett sätt som ökar deras marknadsvärde (Oudhuis 2004). Olika parter kan 

dock ha skilda intentioner med anställningsbarhet. För staten handlar det 

om att uppnå full sysselsättning, för arbetsgivare en möjlighet att matcha 

arbetsutbud och efterfrågan, och för individen en chans till ett jobb eller en 

karriär (Forrier och Sels 2003). 

Hur människor påverkas av normen om anställningsbarhet i utbildning, 

arbetsliv och arbetslöshet har varit föremål för forskning under senare år. En 

omfattande del av studierna handlar om strategier för att arbetslösa ska 

delta i aktiva åtgärder. Trots skillnader i nationella sociala försäkringssystem 

finns en gemensam trend i Västeuropa mot en förstärkt aktivitetspolicy 

(Lødemel och Trickey 2001). Individualiseringen av sådana insatser har 

förståtts på olika sätt, såsom uttryck för reformer av välfärdsstater, nya 

möjligheter för individuella livsprojekt samt moderna tekniker för disciplin 

och kontroll (Van Berkel och Valkenburg 2007). Studier av svenska arbets-

platser visar att anställningsbarhet är liktydigt med att den anställde är 

anpassningsbar, flexibel och serviceinriktad (Garsten 2004; Lindgren och 

Sederblad 2004), och accepterar återkommande utvärderingar (Garsten 

2004). Anställningsbarhet vilar på tanken att ett jobb idag, i en snabbt 

föränderlig värld, inte är någon garanti för anställning imorgon (Garsten och 

Jacobsson 2004a). Anställningsbarhetsidén stärker kopplingen mellan 

utbildning och arbete, och strategier för det livslånga lärandet kan ses i detta 

perspektiv. I svenska, australiensiska och amerikanska policydokument för 

livslångt lärande framställs lärandet i arbetsrelaterade snarare än livs-

relaterade termer (Berglund 2008b). Målet med livslångt lärande kan dock 

variera. För företag är syftet att öka produktiviteten, för staten att öka 
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nationens konkurrenskraft och för individen ett sätt att säkra anställnings-

möjligheter (Garsten och Jacobsson 2004b).  

Garsten och Jacobsson (2004b) hävdar att normen om anställningsbarhet 

illustrerar ett skifte i fördelningen av risker och ansvar mellan staten och 

individen.  

The role of the state is, then, to support the employability of 
individuals, which entails a shift from providing jobs to providing 
employability and from protecting from social risks directly to 
giving support to adaptability and the capacity to deal with change. 
It corresponds to a policy shift from full employability, where the 
lack of employability rather than the lack of jobs is the key problem 
(a.a., s 275). 

När individens anställningsbarhet snarare än bristen på jobb uppfattas som 

huvudproblemet läggs i ökad utsträckning ansvaret för utbildning, arbete 

och arbetslöshet på den enskilda personen.  

 

Mönster av ojämlikhet och exkludering 

En skärpt polarisering? 

En stor andel av studierna om övergången mellan skola och arbete rör 

skillnader mellan grupper av unga som resulterar i ojämlika livschanser. 

Roberts (2003) konstaterar:   

It is in the course of making school-to-work and family transitions 
that social class, gender and ethnic divisions among young people 
widen, deepen and are consolidated. These divisions are then 
reproduced in other areas of young people’s lives - in leisure, 
politics, and experiences of the welfare and justice systems, for 
example (s 19).  

Fenton och Dermott (2006) avviker från flertalet forskare genom att utgå 

från kontinuitet snarare än förändring, och demonstrerar att en fragment-
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erad etableringsprocess i arbetslivet inte är ett nytt eller generellt fenomen 

för unga vuxna. Deltidsarbete utförs – som tidigare – främst av kvinnor. 

Byter jobb gör framförallt individer i manuella yrken, med lägre utbild-

ningsnivå och låg inkomst samt de som vid tillfället för studien var arbets-

lösa (a.a.). Dessa forskare finner inget stöd för en så kallad portfoliokarriär, 

det vill säga att välutbildade håller fast vid samma yrke men byter arbets-

givare.  

I en majoritet av studierna hävdas dock att den ekonomiska och sociala 

omvandlingen medför att ojämlikheten tar nya uttryck i ett samhälle där 

resurser och möjligheter fortfarande är orättvist fördelade. Traditionella 

sociala ojämlikheter som hänger samman med klass, kön och etnicitet 

fortsätter forma ungas övergångar, men genom individuella beslut och 

individuella system av socialt kapital snarare än genom kollektiva socialisa-

tionsmönster (Strauber och Walther 2006). Medan ojämlikhet tidigare 

uppfattades i termer av olika status och skilda möjligheter ses det numera 

snarare utifrån mönster av svårigheter och risker för social exklusion (Castel 

2003). Jojoövergångar är inte alltid de ungas egna val utan upplevs som 

påtvingade, och i det sammanhanget spelar klass, kön, etnicitet och region in 

(Walther och Plug 2006). För många unga med begränsade resurser består 

ett ”gott liv” fortfarande av en traditionell livsbana, men de finner att de 

kommer till korta i den hårda konkurrensen. Unga som är bättre rustade - 

med högre kvalifikationer och familjer som kan bidra - kan däremot tillvara-

ta de nya möjligheterna (Du Bois-Reymond 1998; Furlong och Cartmel 

1997).  

En del av forskningen pekar på växande klyftor mellan unga. Ökad 

ojämlikhet mellan unga är den mest framträdande aspekten enligt en 

longitudinell studie som sträcker sig över 24 år (Bynner 2005). Samhälls-

förändringarna leder till ökad osäkerhet som påverkar individer på olika sätt 

och till en ökad polarisering mellan ungdomsgrupper (Schoon 2007; se även 

Furlong och Kelly 2005). Svenska utredningar visar att det finns en allt 

större kärnarbetskraft4 med förhållandevis fast anknytning till arbets-

marknaden samtidigt som gruppen med mycket svag arbetsmarknads-

anknytning också har vuxit (Socialstyrelsen 2006). Begreppen insiders och 

outsiders används för att beskriva å ena sidan den primära arbetsmarknaden 

                                                             

4  Kärnarbetskraften innefattar dem som har haft arbetsinkomster på 3,5 basbelopp eller högre 
under minst två av tre på varandra följande år (Socialstyrelsen 2006). 
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med goda jobb, säkra anställningsvillkor och god löneutveckling, och å andra 

sidan den sekundära arbetsmarknaden präglad av mindre kvalificerade jobb, 

deltidsjobb, osäkra och tidsbegränsade anställningar, arbetslöshetsperioder 

och betydligt svagare inkomstutveckling (SOU 2007:112). Det finns en allt 

tydligare uppdelning mellan dessa båda grupper. Mönstret i Sverige, och 

andra västeuropeiska länder, är att män i allmänhet klarar sig bättre än 

kvinnor, att lågutbildade får allt större etableringsproblem, samt att ung-

domar och utrikes födda är överrepresenterade bland de arbetslösa (a.a.).  

Arbetslöshet, marginalisering och social exklusion 

Socialstyrelsen (2006) konstaterar att de som befinner sig i kärnarbets-

kraften vid en viss tidpunkt är de som också har störst chans att befinna sig 

där fem år senare. Sannolikheten att röra sig till kärnarbetskraften i Sverige 

vid en viss tidpunkt är relativt stor i gruppen instabil arbetskraft, i alla fall 

under en högkonjunktur, men flödet till gruppen med omfattande arbetslös-

het är också förhållandevis stort (a.a.).  

Inom EU:s social- och arbetsmarknadspolitik finns två vanliga sätt att förstå 

och förklara arbetslöshet bland unga: Antingen uppfattas de som miss-

gynnade för att de är arbetslösa eller arbetslösa för att de är missgynnade 

(Pohl och Walther 2007). Den förstnämnda, strukturella, förklaringen leder 

till krav på ökad efterfrågan på arbetskraft, medan konsekvensen av den 

andra, individuella, diagnosen är att försöka öka ungas anställningsbarhet 

(a.a.). Watts (2001) anger tre vanliga förklaringar till exklusion. Den 

ekonomiska tolkningen innebär att exklusion uppfattas som ett resultat av 

den globala marknadskonkurrensen. Enligt den kulturella-sociala tolkningen 

beror exklusion på att människor saknar nätverk, länkar till samhället och 

kulturellt kapital för att nyttja det offentliga stödsystemet. Den moraliska 

förklaringen utgår från att det är människors eget fel att de är exkluderade 

eftersom de är alltför beroende av välfärdsstaten, moraliskt oansvariga etc. 

Andra studier pekar på att den moraliska förklaringen inte är ovanlig. Det 

finns en allmän och seglivad nedvärderande attityd mot personer som är 

beroende av ekonomiskt bistånd (Halleröd 1993; Svallfors 1996), och i 

Sverige uppfattar 67-85 procent av befolkningen att sådana personer inte är 

verkligt behövande eller saknar ambitioner att förändra sin livssituation 

(Jönsson och Starrin 1999).  
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Ett relativt stort antal studier behandlar i vilken mån och på vilka sätt unga 

påverkas av arbetslöshet. Ryan (2001) summerar forskningen på området 

och konkluderar att arbetslöshet reducerar ungas välmående och gör, 

antagligen kortvarig, ekonomisk skada. Arbetslöshetens frekvens och var-

aktighet förefaller påverka båda aspekterna men deras relativa vikt är oklar 

(a.a.). Hammer (2007) visar att arbetslöshet bland unga människor inte 

nödvändigtvis leder till marginalisering och social exklusion. Dess lång-

siktiga effekter beror på hur individerna hanterar arbetslösheten, deras 

mentala status och utbildningskvalifikationer samt arbetslöshetens var-

aktighet. I en studie av unga som varit arbetslösa ett år eller mer anges 

riskerna för att arbetslöshet leder till social exklusion vara medelstora i 

Sverige i jämförelse med andra undersökta länder (Walther 2006). I en 

analys av anhopning av välfärdsproblem i Sverige framgår att ekonomiska 

problem har ett starkt samband med andra typer av ofärd och ofta föregår de 

övriga svårigheterna (Socialstyrelsen 2006).  

Studier visar att arbetslöshet leder till viss pessimism hos den berörda 

individen. Det finns tydliga skillnader mellan unga på olika positioner i sin 

etableringsprocess; arbetslösa är mindre nöjda med sina tidigare studieval 

medan de som studerar har en större framtidstro (SOU 2006:102). Unga 

utanför jobb och utbildning reagerar och agerar med ett mycket kort tids-

perspektiv för att hålla osäkerheten utanför planer och förhoppningar 

(Reiter 2003). I biografiska studier illustreras hur unga försöker hantera 

arbetslöshet och social exklusion genom att kämpa för värdighet, mening, 

erkännande, tillfredsställelse och fortsatta relationer (Chamberlayne m.fl. 

2002).  

 

Karriärvägledningens roll  

Politiska förväntningar 

Karriärvägledning har fått ökad politisk aktualitet internationellt och 

nationellt det senaste decenniet. De sammanhang som skisserats i tidigare 

avsnitt - snabbt föränderlig arbetsmarknad, fortsatt relativt hög arbetslöshet 

bland unga, ett utbyggt utbildningssystem med fler alternativ och trenden 
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mot ökad individualisering – kan bidra till att förklara uppmärksamheten. 

Ökade insatser för anställningsbarhet innebär att frågor som rör vägledning 

hamnar på en central plats (SOU 2006:102). Karriärvägledning nämns såväl 

i den Europeiska sysselsättningsstrategin som i Resolutionen om Livslångt 

lärande (tagna av Europeiska rådet). Vidare har internationella samordnade 

utvärderingar av 37 länders politik för karriärvägledning och information 

genomförts av OECD, EU och Världsbanken (Watts och Sultana 2004). 

Dessa aktörer definierar karriärvägledning som   

/-/ tjänster och aktiviteter avsedda för att hjälpa människor, i alla 
åldrar och vid alla tidpunkter i livet, att göra val om utbildning, 
yrkesutbildning och sysselsättning och att själva styra sina yrkes-
val. /-/ De omfattar bland annat yrkesinformation (i tryckt, IT-
baserad eller annan form), utvärderings- och självskattnings-
verktyg, rådgivande samtal, yrkesutbildningsprogram (för att 
hjälpa människor att utveckla sin självkännedom, medvetenhet om 
olika möjligheter och förmåga att själv styra sina yrkesval), prova 
på-program (för att få en försmak av olika alternativ innan man 
väljer), program för att söka arbete, och tjänster för övergång 
mellan olika verksamheter (OECD/Skolverket 2007, s 12).  

Samhällets mål med karriärvägledning kan kopplas till lärande, arbets-

marknad och social rättvisa (Watts och Sultana 2004; Watts 2008). 

Utvärderingen visade att målen innefattas i policys för livslångt lärande, 

aktiv arbetsmarknadspolitik och fortsatt anställningsbarhet. Emellertid 

konstaterar forskarna att de nationella strategierna är bristfälliga och pekar 

på vikten av att sådana utformas (a.a.). För att stärka verksamheten betonar 

OECD, i riktlinjer för beslutsfattare, att karriärvägledning ska göras mer 

tillgänglig under hela livsloppet samt röra sig från att hjälpa individen att 

välja utbildning eller yrke och till att utveckla dennes förmåga att hantera sin 

karriärutveckling (OECD/Skolverket 2007).   

Utöver att bidra till utbildningssystemets och arbetsmarknadens effektivitet 

antas karriärvägledning kunna ge vidare sociala effekter. EU:s resolution om 

livslång vägledning siktar på att skapa både global konkurrenskraft och 

social inklusion (Plant 2005). Enligt Watts (2001) kan vägledningen bidra 

till att förhindra studieavhopp och misslyckanden på arbetsmarknaden 

(preventiv funktion) och till att de som står utanför får tillgång till och stöd 

inför utbildning och jobb (återanknytande funktion). Pohl och Walther 

(2007) identifierar olika aktiviteter för att främja inklusion beroende på om 

exkludering förklaras i termer av individuella eller strukturella problem, 
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samt om de politiska strategierna inriktas på att stärka ungas anställnings-

barhet eller strukturella möjligheter (se tabell 2.1.).   

Tabell 2.1. Individuella respektive strukturella angreppssätt för inklusion.  

                              Policy 
Diagnos 

I     Individualiserade                                                                                  
(fokus på anställningsbarhet)                                              

Strukturella                                                                                
(fokus på tillträde/möjlighet) 

Individualiserad 
(individuella 
begränsningar) 

A. Rådgivning/vägledning, 
arbetsförberedande insatser 

B. Tillgång till och stöd för reguljära 
utbildningar och arbeten 

Strukturella  
(avsaknad av 
möjligheter) 

C. Arbetsförberedande insatser, 
omskolning  

D. Jobbskapande, subventioneringar 

Källa: Pohl och Walther 2007, s 537. 

De internationella aktörernas definition av karriärvägledning som tidigare 

redovisades (se föregående sida) innebär relativt högt ställda förväntningar 

eftersom den spänner över tre av de fyra dimensionerna (ruta A, B och C i 

tabell 2.1). Plant (2005) menar att karriärvägledning ofta förväntas erbjuda 

snabba och billiga lösningar på samhällets problem, och att dess 

inkluderande roll varierar beroende på hur social exklusion förklaras. 

Uppfattas den ekonomiska konkurrensen vara problemet blir utbildning och 

humankapital väsentlig, och vägledning får en avgörande roll för att stödja 

det livslånga lärandet. Förstås exklusion som bristande tillgång till kulturellt 

och socialt kapital förväntas vägledning bidra med detta. Förklaras exklusion 

i termer av moral och social kontroll blir individuella studie- och handlings-

planer väsentliga för att uppmuntra och pressa individer till socialt accepte-

rade planer (a.a.).  

En realistisk roll för karriärvägledningen antas vara att fungera som ett 

smörjmedel för politiska intentioner och arbetsmarknadens funktionssätt, 

snarare än ett direkt instrument för offentlig policy (Watts 2001, se även 

Plant 2005; Mulvey 2006). Karriärvägledning kan bidra till ungas inklusion 

genom utbildning och arbete, menar Watts (2001), men bara genom att 

fokusera individuell utveckling och på valfri basis länka individens behov till 

samhällets. Att utgå från individens egna referensramar är särskilt viktigt 

bland unga människor som står utanför utbildning och arbete (a.a.). Roberts 

(1997b) menar att unga alltmer presenterar sina problem som individuella 

dilemman och måhända möter vägledning vid fler tillfällen när de ställs inför 

talrikare växlingar mellan aktiviteter. Däremot hävdar han att karriär-

vägledningens betydelse för ungas val och vägar inte påverkas eftersom den i 

ringa grad kan påskynda övergången eller trolla bort osäkerheten. Samhälls-
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omvandlingar och bristen på jobb försvårar inte bara för unga att finna till-

fredsställande vägar genom utbildning och arbetsliv, utan även för karriär-

vägledningen att bidra i processen. Vägledningens huvudsakliga roll, menar 

Roberts, fortsätter vara att assistera ett antal unga människor att hantera 

sina övergångsproblem.  

Ungas övergångar och karriärvägledning - några kritiska aspekter  

I Sverige erbjuds huvudsakligen karriärvägledning till unga vid utbildnings-

institutioner, den offentliga Arbetsförmedlingen och kommunala ungdoms- 

och arbetsmarknadsenheter. I det följande belyses några kritiska punkter 

som rör vägledning och ungas övergångar främst baserat på svensk forsk-

ning de senaste tio åren. I övrigt hänvisas till forskningsöversikter om 

karriärvägledning i Sverige (Fransson och Lindh 2004; Lindh och Lundahl 

2008), och i de nordiska länderna (Plant 2003; Plant, Christiansen, Lovén, 

Vilhjálmsdóttir och Vuorinen 2003).  

Karriärvägledning är uppdelad mellan utbildning och arbetsmarknad, och 

detta glapp återfinns i politik, forskning och praxis. Arnell Gustafsson (1999, 

s 28) pekar på potentiella problem med en sektorsindelning för området.     

I ”utbildningssfären” är argument som behandlar studiemotivation 
och vuxensocialisation viktiga. I ”arbetsmarknadssfären” är fram-
förallt ungdomsarbetslösheten det problem som fokuseras. För 
ungdomarna är samtliga dessa problem stora och akuta, och för 
dem är det viktigt att ”utbildningssfärens” och ”arbetsmarknads-
sfärens” lösningar på sina olika problemformuleringar inte står i 
motsättning till varandra.  

Det finns ett avstånd mellan skolans karriärvägledning och den som bedrivs 

inom arbetsförmedlingar när det gäller att underlätta ungas övergång från 

skola till arbete. Skolans vägledare betonar friare och öppnare val än den 

offentliga arbetsförmedlingens realism i relation till begränsade möjligheter 

(Sultana och Watts 2006). Denna spänning kan försvåra samarbetet dem 

emellan men också, menar forskarna, utgöra en potentiellt kreativ kraft på 

ett område vars aktiviteter ”attempts to bridge the world of learning and the 

world of work” (a.a., s 36). Behov av samverkan och samordning framhålls 

för att underlätta ungas utbildnings- och yrkesval (Fransson och Lindh 

2004), och ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006:102). Vidare 
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efterlyses forskning som analyserar vägledningsverksamhet sektors-

övergripande, det vill säga från grundskolan till vuxenutbildning och arbets-

förmedling (Lindh och Lundahl 2008).     

I forskningen framträder en bild av karriärvägledning som en marginali-

serad del i en vidare verksamhet. Internationellt pekas på att lagstiftningen 

på området sällan riktar sig till karriärvägledningen specifikt utan integreras 

i bredare aspekter av utbildning eller av arbete (Watts 1999). I den svenska 

skolan får studie- och yrkesvägledare ta stort ansvar för verksamheten 

medan lärarnas insatser är begränsade (Henrysson 1994; Lovén 2000). Att 

skolverksamheten i sin helhet föga bidrar till ungas karriärvalsprocesser får 

konsekvenser för elevernas enskilda samtal med vägledare (Lindh 1997). 

Unga vuxna menar att de har få erfarenheter av vägledning och att koppling-

en till arbetslivet var frånvarande i grundskolan och försummad i gymnasie-

skolan (SOU 2006:102, se även Skolverket 2005 och 2007). Vid Arbets-

förmedlingen har vägledande funktioner lägre status än platsförmedlande 

(Peralta Prieto 2006), och allt fler aktiviteter betraktas som vägledande med 

risk för att karriärvägledning på vetenskaplig bas urvattnas (Sultana och 

Watts 2006).  

Skolverkets utvärderingar av grundskolans och gymnasieskolans studie- och 

yrkesvägledning indikerar att alla unga inte får de kunskaper och erfaren-

heter de har rätt till för att kunna göra väl underbyggda val i utbildning och 

arbete (Skolverket 2005, 2007). Många elever önskar mer individuellt 

anpassad vägledning och hjälp med att reda ut egna resurser vid valet till 

gymnasieskolan (Lovén och Dresch 2009). Ett flertal studier har ifrågasatt 

vägledningens likvärdighet och kvalitet, och kopplat bristerna till skol-

systemets avreglering och decentralisering. Exempelvis pekar Nilsson (2005) 

på att det saknas en nationell tydlighet om studie- och yrkesvägledningens 

mål och innehåll. Skolverkets utvärderingar påvisar stora skillnader i styr-

ningen av och tillgången på studie- och yrkesvägledning mellan kommuner 

och mellan offentliga och fristående skolor (Skolverket 2005, 2007). Dessa 

variationer kan kopplas samman med bland annat skilda socioekonomiska 

och politiska faktorer i kommunerna (Lundahl och Nilsson 2009). En 

intervjustudie med kommunpolitiker och yrkesverksamma vägledare visar 

att skolans karriärvägledning ringa innefattar tankar och strategier om 

ungas övergångar till arbetslivet (a.a.).   
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Aspekter som rör makt och stigmatisering har också uppmärksammats. 

Studier av enskilda vägledningssamtal i årskurs 9 visar att eleverna har 

möjlighet att påverka samtalen även om vägledarna dominerar dessa (Lindh 

1997; Lovén 2000). Lindh tillägger att unga i viss mån är beroende av 

vägledaren, och Lovén att vägledaren ibland intar en lärar- eller vuxenroll 

genom att ge råd och uppmaningar som inte helt når fram till eleven. Ett 

slags rollspel kan uppstå där såväl vägledare som elev vet att det gäller att 

upprätthålla spelet, och skenöverenskommelser görs (a.a.). En kunskaps-

översikt visar att arbetslösa befinner sig i ett socialt underläge i förhållande 

till myndigheter (SOU 2007:2). Individen uppfattar ofta kontakter med 

Arbetsförmedlingen som negativa, och upplever att de bollas fram och 

tillbaka mellan åtgärder och arbetslöshet, med påtvingade aktiviteter föga 

relaterade till individens önskemål och tidigare erfarenheter (a.a.). I andra 

studier pekas på stigmatiserande processer. Arbetssökande som av tjänste-

män vid Arbetsförmedlingen bedöms tillhöra ”de självgående” konstrueras i 

positiva termer som självständiga, initiativtagande, friska och kompetenta 

arbetssökande, medan ”de andra” uppfattas som utslagna, svaga och med 

tvivelaktiga personliga egenskaper på dagens arbetsmarknad (Peralta Prieto 

2006). I synnerhet förefaller individer med utländsk bakgrund drabbas. I 

övergången från grundskolan till gymnasieskolan beskrivs studie- och 

yrkesvägledare försöka 

/-/ anpassa elevers ”orealistiska drömmar” till ”verkligheten” 
genom att övertyga dem om att välja yrkesinriktade utbildningar i 
stället för de teoretiska, som enligt syokonsulenterna inte passar 
dessa elever (SOU 2006:79, s 158).  

På ett liknande sätt uppges tjänstemän vid Arbetsförmedlingen anse att en 

försvenskning krävs för tillträde till arbetslivet, där ”det svenska” är 

synonymt med det normala, genomsnittliga och ideala, medan 

kulturbegreppet och ”den kulturelle Andra” främst används för att förklara 

avvikelser och olämplighet (Hertzberg 2003). Karriärvägledning kan alltså 

betraktas som en grindvaktsposition som dämpar somliga individers 

ambitioner och möjligheter på ett strukturellt diskriminerande sätt.   

Sammanfattningsvis kan mitt avhandlingsarbete bidra med nya eller 

fördjupade kunskaper i flera avseenden där luckor eller svagheter identifi-

erats i forskningsgenomgången ovan. I ett perspektiv av ekonomiska och 

sociala förändringar som leder till en mer långvarig och komplex etablering i 

arbetslivet studeras äldre unga mellan 25 och 29 år. Mot bakgrund av 
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normen om individualisering och förändrade mönster av social utslagning 

blir det väsentligt att analysera på vilka sätt unga människor försöker 

navigera i riskfyllda övergångar. Vidare har ungas berättelser i olika lokala 

kontexter föga analyserats i övergången från skola till arbete, och min studie 

kan bidra till att belysa hur skilda villkor påverkar unga vuxnas strategier. 

Svensk forskning om karriärvägledning grundas ofta på samtalssituationen, 

eller fokuserar en viss övergång, institution eller insats. Mindre belyst är 

karriärvägledningens roll i den mångåriga processen från skola till arbete 

utifrån individens perspektiv. Vidare har betydelsen av kulturell bakgrund i 

karriärvägledning undersökts, men vi vet mindre om hur lokal kontext och 

kön spelar in. Detta är infallsvinklar som denna studie kan bidra med.  
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3. Teoretiska utgångspunkter    

 

I kapitlet behandlas studiens teoretiska utgångspunkter. Karriärvals-
teorin careership presenteras och vidareutvecklas, och ansatsen att 
betrakta ungas övergångar som resultatet av ett samspel mellan individ 
och struktur diskuteras.  

 

Inledning 

Karriärvalsteorin careership (Hodkinson m.fl. 1996; Hodkinson och Sparkes 

1997) är en viktig utgångspunkt i avhandlingen och bygger bland annat på 

Pierre Bourdieus teori och de centrala begreppen habitus, kapital och fält. 

Careershipteorin baseras på en intervjustudie om övergången från skola till 

arbete. Empirin avser ungdomar som deltar i ett statligt program i 

Storbritannien,5 ett sammanhang Hodkinson m.fl. (1996) anknyter relativt 

starkt till. I en senare artikel (Hodkinson och Sparkes 1997) renodlas dock 

det teoretiska bidraget och generaliseras till andra karriärval och kontexter. 

Careershipteorin är en strukturell handlingsteori, det vill säga att den utgår 

från att aktörer och strukturer har betydelse för och interagerar i ungas 

vägval. Vidare innefattar den ett konfliktperspektiv som erkänner att unga 

ofta har mindre resurser än andra aktörer på vägen genom utbildning och 

arbete.  

Careershipteorin har kritiserats bland annat för att vara begränsad och i 

alltför ringa grad belysa beslutsprocessen, för en alltför hög abstraktionsgrad 

                                                             

5  Empirin bygger på intervjuer med 115 elever och fördjupade fallstudier av tio 16–17-åringar 
som lämnade heltidsutbildning och påbörjade ett statligt program, Training Credits, med 
möjlighet att kombinera utbildning/praktik på en arbetsplats med en mindre del skolförlagd 
utbildning. Dessa individer följdes under 18 månader och deras föräldrar, arbetsgivare samt 
olika tjänstemän involverade inom programmet intervjuades. 
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och vaga begreppsdefinitioner (White 2007a; 2007b). Själv har jag i det 

stora hela funnit careershipteorin vara en tillräcklig och fruktbar teoriram 

som från början påverkat avhandlingens syfte, forskningsfrågor och 

angreppssätt. Emellertid har min intention i tolkning och analys av det 

empiriska materialet varit att i första hand förstå de unga vuxnas berättelser 

och först därefter koppla resultaten till teorin. På vägen har jag varit öppen 

för att ersätta eller komplettera teorin, och jag återkommer också i det 

följande till forskare som använt teorin och utvecklat delar av den. 

Avhandlingen har alltså en abduktiv ansats, det vill säga inriktas på att 

förbättra en befintlig teori, snarare än teorigenerering (induktion) eller teori-

testning (deduktion). Abduktion avser en pendlingsrörelse mellan induktion 

och deduktion, och utgår liksom induktion från empiri men ligger närmare 

deduktion såtillvida att en teoretisk förförståelse inte avvisas (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Ansatsen tenderar att skymma en studies teoretiska bidrag 

eftersom avståndet gradvis reduceras mellan den ursprungliga förståelsen av 

fenomenet och det slutligt formulerade teoriförslaget (Andersson 2007). Den 

abduktiva ansatsen i denna studie inleddes med en förförståelse av ungas 

övergångar skola-arbete genom empiriska iakttagelser som yrkesverksam 

studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. När jag sedan i 

avhandlingsarbetets inledningsskede granskade careershipteorin uppfattade 

jag att den beskrev och förklarade mina tidigare observationer, men också 

att den kanske skulle kunna utvecklas. Under forskningsprocessen har 

empiriska och teoretiska insikter successivt vävts in i den presenterade 

careershipteorin i detta kapitel.    

 

Karriärvalsteorin careership 

Hodkinson och Sparkes (1997) summerar careershipteorin på följande sätt:  

 Individen fattar pragmatiskt rationella karriärbeslut grundade på 

hennes/hans habitus  

 Interaktionerna med andra inom fältet påverkas av att individer har 

ojämlika resurser 

 Beslut fattas inom ett livslopp som består av omväxlande perioder av 

vändpunkter och rutiner.  
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Dessa antaganden ska förstås integrerade, men i det följande belyser jag av 

analytiska skäl de tre delarna var för sig. 

Pragmatiskt rationella val grundade på individens habitus 

Enligt careershipteorin är ungas karriärval pragmatiska. Hodkinson och 

Sparkes finner inte, till skillnad från vad som vanligen förutsätts i policy och 

i rational choice-teorier, att valen är tekniskt rationella. Skillnaden mellan de 

två synsätten illustreras i tabell 3.1.  

Tabell 3.1 Tekniskt och pragmatiskt beslutsfattande.  

Technical rationality  Pra      Pragmatic rationality  

Decision-making (DM) consists of applying 
rational skills to objective information 
derived from the labour market  

DM is part of the development of habitus. 
Information is both subjective objective, 
deriving from habitus as well as being external 
to it  

DM is an individual activity, through 
individuals can be helped or hindered  

DM is social and a culturally embedded activity  

DM takes place within discursive 
consciousness (verbally explained by the 
decision maker)  

DM takes place within both practical and 
discursive consciousness 

DM is directed at long term goals, though 
ideas often change before the goal is 
reached  

DM might be directed at a long term goal but 
there are other possibilities. It might be an 
extension of the recent past or a response to 
serendipitous opportunities 

DM follows a planned linear sequence, e.g. 
i) discover your own strengths, weaknesses 
and interests, ii) weigh up possible choices, 
iii) choose what to do 

DM does not follow a linear sequence. Stages 
can be in any order and timed, occurring as 
chances are perceived. It does not always result 
in choice 

DM should aim to be totally rational. 
Though this is never achieved, anything less 
is dysfunctional  

DM is always boundedly rational, being party 
governed by emotions and embedded in 
habitus 

DM is based on maximizing personal 
benefits, often seen in financial terms  

Decisions may be made for a wide range of 
reasons, not all part of discursive 
consciousness. Maximising benefits may be part 
of this for some people.  

DM is only improved by making it more 
rational and/or providing better information  

DM can be enhanced by various means, 
including maximizing discursive, rational 
thought and giving information  

 

Källa: Hodkinson m.fl. 1996, s 122. 
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En utgångspunkt i careershipteorin är att ungas beslut visserligen är 

rationella men också pragmatiskt och känslomässigt influerade. Vägar väljs 

och väljs bort på grund av tillfälligheter, personlig erfarenhet eller råd från 

vänner, släktingar och grannar. Beslut vilar på delinformation inom den 

ungas välbekanta sfär och kan inte separeras från dennes familjebakgrund, 

kultur eller livshistoria. Vidare kännetecknas inte valen av att vara 

systematiska, och innebär snarare att acceptera ett alternativ än att välja 

mellan flera. Hodkinson och Sparkes (1997) behandlar inte strategin att 

vänta med att fatta beslut för att hålla flera vägar öppna. Andra har benämnt 

provisoriska beslut ”default choices” (White 2007a) och interimväljande 

(Sjöstrand 1980). Jag antar att sådana val kan vara medvetna strategier eller 

föranledas av beslutssvårigheter.   

Vad en person kan se och därmed välja beror, enligt Hodkinson och Sparkes 

(1997), på dennes handlingshorisont. Handlingshorisonten utgör besluts-

ramen för vad den unge uppfattar vara möjligt och eftersträvansvärt. Den 

grundas på strukturella möjligheter på utbildnings- och arbetsmarknaden 

och på individens habitus. Habitus avser en individs inlärda och varaktiga 

dispositioner - perception, kropp, tankar och handlingar - som är socialt och 

kulturellt bundna och i stor utsträckning påverkar individen. Bourdieus term 

habitus är omdiskuterad (se t.ex. Mills 2008; Reay 2004) och kritiseras 

bland annat för att implicera en statisk syn på individen som begränsar 

möjligheten till identitetsutveckling. I careershipteorin försöker Hodkinson 

och Sparkes förklara hur en individs habitus kan utvecklas och förändras när 

nya situationer inträffar som modifierar dennes världsbild. Emellertid kan 

ingen kliva utanför sitt habitus, menar författarna, och beslutsfattandet eller 

handlingshorisonten inte vara fri från den kontext individen lever i. 

Handlingshorisonten såväl möjliggör som begränsar världsbilden och valen 

man gör inom den. Vidare är den segmenterad, och i detta sammanhang 

nämner författarna betydelsen av klass, kön, etnicitet och subkulturer. I en 

annan studie bekräftas att studenters handlingshorisonter och handlingar 

påverkas av klass och kön liksom en ojämn fördelning av socialt, kulturellt 

och ekonomiskt kapital (Bowman m.fl. 2004). Andra studier finner 

careershipteorin användbar för analys av utbildningsval i relation till kön 

(Allin och Humberstone 2006; Vryonides 2007).  

I Bourdieus teoretiska arbeten behandlas i ringa grad människors känslor 

(Probyn 2004, Bartlett 2007). Detta gäller även careershipteorin som i stort 

sett nöjer sig med att konstatera att emotioner påverkar karriärval. Skam och 
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stolthet - och hur de känslorna hanteras - är dock grundläggande för 

människor och deras handlingar (Scheff 1994, 2006). Giddens (1999) hävdar 

att skam blir mer framträdande än skuld i vår tid, när traditionens grepp blir 

lösligare och individens reflexiva projekt står i förgrunden. Medan skam 

främst bottnar i känslan av att vara otillräcklig i relation till självidentitet och 

livsberättelse, handlar skuld framför allt om rädsla för överträdelser av 

normativa förväntningar (a.a.). Jag antar att emotionerna skam och skuld, 

liksom uttryck för stolthet och gottgörelse, kan tillta vid arbetslöshet (jfr 

Giddens 1999; Jönsson 2003; SOU 2007:2).  

Maktrelationer inom fältet  

I careershipteorin används Bourdieus begrepp fält, som jämställs med en 

marknad eller ett spel, för att beskriva ungas karriärval i en social kontext.  

Hodkinson och Sparkes (1997) pekar på att det finns olika aktörer, ”spelare”, 

inom fältet som strävar efter att nå olika mål. För unga i övergången från 

skola till arbete i en svensk kontext kan andra aktörer, förutom familj och 

vänner, bestå av arbetsgivare och olika tjänstemän såsom studie- och 

yrkesvägledare, lärare och arbetsförmedlare. Dessa aktörer kan ha olika mål. 

Medan unga exempelvis vill skaffa ett jobb, en kurs- eller praktikplats, kan 

arbetsgivares intresse till exempel vara det ekonomiska resultatet och de 

professionellas vara att uppnå organisationsmål eller skapa bra utbildnings-

grupper. Skilda mål antas leda till konflikter, koalitioner, förhandlingar och 

överenskommelser (a.a.).  

Karriärval beror enligt Hodkinson och Sparkes på ett komplext mönster av 

maktrelationer mellan aktörerna och deras skilda perceptioner och 

reaktioner på officiella regler. Maktrelationerna baseras på att aktörerna för 

med sig olika mängd kapital - ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt - 

till spelet, och det är de med mer resurser som bestämmer spelets regler. I 

övergången till anställnings- eller utbildningsfältet har andra ofta mer 

kapital och kan utöva mer makt än de unga, menar Hodkinson och Sparkes. 

Arbetsgivare har makten att ”hire and fire”, medan de professionella kan 

systemet och har kontakter. De unga har också resurser och kan påverka sin 

egen framtid, men deras inflytande kan enligt teorin bara förstås som del av 

den beskrivna komplexa interaktionen. Denna är i sin tur en del av en lokal, 

nationell och ibland global kontext som innefattar institutionella kulturer 

och officiella regler för anställning, utbildning, bidragssystem med mera, och 

som i sin tur finns i en ekonomisk, social, kulturell och historisk kontext. 
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Karriärbeslut fattas alltså inom en sådan makrokontext, och på sociala fält 

som inrymmer interaktioner, maktkamper, allianser och förhandlingar. 

Författarna pekar på att ungas beslut, liksom deras habitus, formuleras och 

modifieras genom denna pågående interaktion inom fältet.  

I en senare studie konkluderas att teorin behöver uppvärdera betydelsen av 

socialt kapital för ungas möjligheter, eftersom individers nätverk är av stor 

betydelse för deras karriärutveckling (Bowman m.fl. 2004). Jag särskiljer 

därför mellan nätverk som hjälper individen att ”get by” genom känslo-

mässigt och praktiskt stöd, och att ”get on” genom att erbjuda chanser och 

möjligheter (jfr McDonalds m.fl. 2005).  

De olika typerna av kapital preciseras inte i careershipteorin.6 I denna studie 

definieras ekonomiskt kapital som inkomster, förmögenheter och andra 

materiella tillgångar, och kulturellt kapital såsom utbildningskvalifikationer, 

verbala färdigheter, intressen, smak för kläder, kultur med mera. Sociala 

resurser utgörs bland annat av grupptillhörigheter, personliga relationer och 

nätverk. Det symboliska kapitalet är den form som olika typer av kapital 

antar när de erkänts och blivit legitima; ett erövrat kapital ger inte 

avkastning om de som definierar status i ett visst fält misskänner dess värde. 

Jag antar i likhet med Skeggs (2000), Thomson m.fl. (2003) och Tolonen 

(2005) att det sätt varpå unga människor använder sina resurser och i vilken 

mån det ger utdelning varierar beroende på geografisk plats och kön.  

För att förklara social överordning och underordning använder Bourdieu 

begreppet symboliskt våld eller makt, och beskriver det såsom:  

ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen 
utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, 
eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i 
extremfallet känslor (1999, s 11).  

Bourdieus distanserade hållning till känslors betydelse i sammanhanget kan 

kontrasteras med Scheff (1994, 2006) som hävdar att känslor av skam och 

stolthet är grundläggande för social kontroll. Han menar att vi människor 

vanligen anpassar oss till normer genom ett system av belöningar (som 

involverar aktning och känslor av stolthet) och av bestraffningar (t.ex. 

                                                             

6  För en inblick i Bourdieus diskussion om kapitalformerna se till exempel Bourdieu (2001).   
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nonchalans och skamkänslor), ett system som uppmuntrar till konformitet. 

Social kontroll sker diskret och kontinuerligt mellan människor som 

interagerar (a.a.). Jag utgår i denna studie från att vilka normer som riktas 

mot individen, liksom vad som framkallar skam och stolthet hos denne, 

varierar beroende på klass, kön och kulturell bakgrund (Bagozzi m.fl. 2009, 

Sayer 2005, Skeggs 2000).  

Vändpunkter och perioder av rutin under livsloppet 

Den tredje, och sista, dimensionen i modellen avser att människors livslopp 

består av omväxlande perioder av rutiner och vändpunkter. Unga fattar 

beslut i vändpunkter, men deras erfarenheter under rutinperioderna är 

nödvändiga för att förstå processen. Vändpunkter, som ofta skildras i 

forskning om individers livslopp men benämns på olika sätt, avser en 

tidpunkt av förändring då en person genomgår en identitetsomvandling. 

Hodkinson och Sparkes (1997) kategoriserar tre typer av vändpunkter, men 

menar att det kan vara en kombination av två eller alla tre. Strukturella 

vändpunkter bestäms av externa, institutionella, strukturer såsom slutet av 

grundskolan och pensionering. Självinitierade vändpunkter åsyftar situa-

tioner när en person bidrar till att utlösa en omvandling som en respons på 

faktorer i sitt liv. Framtvingade vändpunkter framkallas av externa händels-

er eller andra människors handlingar, till exempel personalnedskärningar. 

När ett beslut fattas inom en vändpunkt förändras individens habitus i 

varierande grad. Förändringen kan ske gradvis eller vara mer dramatisk, och 

upplevas som traumatisk eller tämligen bekväm (a.a.).   

Careershipteorin uppmärksammar en tidigare försummad aspekt genom att 

betona betydelsen av perioderna mellan vändpunkterna. Hodkinson och 

Sparkes pekar på fem olika typer av erfarenheter, så kallade rutiner, och som 

i likhet med vändpunkterna kan överlappa varandra. Bekräftande rutiner 

stärker redan gjorda karriärval. Motsägande rutiner leder till otillfreds-

ställelse och underminerar tidigare beslut. Socialiserande rutiner bekräftar 

en identitet som inte eftersträvades inledningsvis. Störande rutiner innebär 

att individen ogillar situationen men varken accepterar eller initierar en 

förändring. Evolutionära rutiner, slutligen, uppstår när en person gradvis 

förändras och växer ur en karriäridentitet utan särskilda problem. Forskare 

pekar på att det utifrån careershipteorin kan vara svårt att klassificera vänd-

punkter. Individen kan skildra vändpunkter som varken är helt påtvingade 

eller helt självinitierade (Allin och Humberstone 2006). Vidare uppger 
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Bowman, Colley och Hodkinson (2004) att teorin från begynnelsen hanterar 

förändring genom ett tämligen rigitt mönster av rutiner och vändpunkter 

som bör utvecklas för en mer nyanserad bild av förändringar.  

Sammanfattningsvis förstår jag arbetslösa unga vuxnas övergång från skola 

till arbete på följande sätt. Unga fattar pragmatiskt rationella beslut inom 

sina handlingshorisonter som beror på möjlighetsstrukturen i utbildning och 

arbete, individernas socialt och kulturellt bundna habitus, samt deras 

ackumulerade kapital. Karriärvalen görs inom ett fält där spelreglerna 

bestäms av formella regler och maktinteraktioner. Unga har generellt 

mindre makt än andra aktörer men hur individens resurser värderas skiftar. 

Skam och stolthet är grundläggande känslor hos människor, avgörande vid 

social kontroll och varierar beroende på kön, social och kulturell bakgrund. 

Under individens livslopp fattas beslut vid vändpunkter som i varierande 

grad är påtvingade eller självinitierade. Vändpunkterna föregås och efterföljs 

av perioder av rutiner där unga gör erfarenheter som i skiftande utsträckning 

bekräftar eller motsäger tidigare vägval och på olika sätt influerar den 

fortsatta etableringen i arbetslivet.  

 

Samspelet mellan aktör och struktur  

Ett vanligt tema i forskning om ungas övergångar från skola till arbete är, 

som tidigare nämnts, hur samspelet mellan struktur och aktör ska förstås. 

Antaganden om ett senmodernt samhälle medför att den mångåriga 

debatten om aktörer och strukturer får förnyat intresse (Coté 2002). 

Forskare diskuterar om individen är friare att välja sitt öde numera eller om 

strukturella krafter fortfarande är avgörande. Spörsmålet är centralt för 

denna studie vars övergripande syfte är att belysa hur ungas etablerings-

process i arbetslivet formas. Här diskuteras dimensioner av teoretiska bidrag 

som beaktar såväl individ som kontext med avsikt att i detta avsnitt klargöra 

careershipteorins ståndpunkt och i senare kapitel analysera de unga vuxnas 

berättelser om sina övergångar.   

Teorin om careership utges förena de båda utgångspunkterna, och kritiserar 

både psykologiska karriärteorier som försummar den kontext individen 

befinner sig i och sociologiska bidrag som förbiser individens handlings-
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utrymme. Forskarna uppger att de använder termen ”careership” för att 

ersätta begrepp som framställer karriärutfallet som deterministiskt, och 

poängterar att:  

Careership conveys the idea that a career, i.e. the development of 
identity, is formed by the individual, constrained and/or enabled by 
the historical, socio-cultural and economic context within which 
that individual lives (Hodkinson m.fl. 1996, s 145). 

Inom den teoritradition som försöker överbrygga glappet mellan aktör och 

struktur finns olika utgångspunkter, och en fråga är hur careershipteorin kan 

förstås i ett sådant sammanhang. Evans (2002, 2007) diskuterar tre 

dimensioner av betydelse för hur forskare behandlar aktörs- och struktur-

perspektivet:  

 Social determinism eller biografisk individualisering 

 Interna eller externa kontrollprocesser  

 Social reproduktion eller social omvandling.  

Med utgångspunkt från dessa dimensioner positionerar hon ett antal 

forskare. Bourdieu anses fokusera social reproduktion men betona aktörens 

subjektivitet och undersöka dennes aktörskap i relation till habitus och fält. 

Hodkinson och Sparkes/careershipteorin positioneras emellertid inte av 

Evans. Min bedömning är att det i detta avseende främst är den tredje 

dimensionen som skiljer careershipteorins ståndpunkt från Bourdieus. 

Hodkinson och Sparkes lyfter i större utsträckning fram individers möjlighet 

till omvandling och förändring.  

Som framgick av kapitel två använder forskare ibland begreppet ”structured 

individualization”, strukturerad individualisering, för att belysa att sociala 

aspekter fortfarande formar unga människors livschanser men på mer 

varierade sätt (se t.ex. Raffe 2003; Roberts 1997a). Evans (2002, 2007) 

myntar utifrån empiriska studier begreppet ”bounded agency”, begränsat 

aktörskap, för att förflytta fokus från strukturer till att framhålla individen 

som aktör utan att förlora hindrande strukturer. I jämförelse med det först-

nämnda begreppet fokuserar begränsat aktörskap i större utsträckning på 

interna processer, biografisk individualisering och social omvandling. Unga 

ses som aktörer med ett förflutet och med föreställda möjligheter som 

tillsammans med uppfattningarna av strukturerna de nödgas förhandla i 

vardagen vägleder deras handlingar (a.a.). Förutom likheter med begreppet 
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handlingshorisont i careershipteorin, uppfattar jag att ‟begränsat aktörskap‟ 

kan användas för att fånga de unga vuxnas frustration när de försöker agera i 

enlighet med kulturella och internaliserade individualiserade övertygelser 

genom utbildning och arbete – och i glappen däremellan.   
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4. Metodologiska överväganden  

 

I detta kapitel beskrivs och motiveras förfaringssätt för att besvara 
forskningsfrågorna på ett tillförlitligt och etiskt sätt. Inledningsvis 
diskuteras det biografiska perspektivet. Därefter presenteras urvalet av 
deltagare samt utgångspunkter för och genomförandet av intervjuerna 
och analysen. Slutligen dryftas etiska överväganden.  

 

Studiens biografiska perspektiv  

Att studera etableringsprocessen i arbetslivet via äldre ungas livsberättelser 

är ett sätt att metodologiskt hantera ungas utsträckta, mer komplexa och 

riskfyllda övergångar. Förändringen av övergångarna bidrar till att ung-

domsforskningen “needs to be longitudinal in perspective even when the 

methods are snapshot” (Roberts 2003, s 27), och till att livsberättelser 

uppfattas kunna uppenbara hur individer konfronterar och förhandlar risker 

(Thomson m.fl. 2002). Angreppssättet motiveras även av att individen ses 

och själv uppfattar sig som ansvarig för att forma sin väg i det senmoderna 

samhället. Egna reflektioner och berättelser är väsentliga för att en person 

ska förstå sitt förflutna och kunna planera sin framtid.   

I ett vidare perspektiv kan biografiska, narrativa och livsberättelseansatser 

ses som ett skifte inom forskningen, vilket beskrivits i termer av ”the 

narrative turn” och ”the biographical turn”. Den narrativa trenden involverar 

olika förändringar såsom: i) relationen mellan forskaren och deltagaren, ii) 

från siffror till ord, iii) från det generella/universella till det lokala/specifika, 

iv) en ökad acceptans av alternativa kunskapsformer (Pinnegar och Daynes 

2007). I någon mån har livshistorier nyttjats tidigare inom bland annat 

historisk och sociologisk forskning. Intresset för individens redogörelser och 

meningsskapande ökade dock i början på 1960-talet och kom på 1990-talet 
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att tydligare inrikta sig på att nå en historisk och kulturell förståelse av 

aktörer och deras handlingar (Chamberlayne m.fl. 2000). Expansionen av 

biografisk forskning speglar alltså en epistemologisk omvandling med impli-

kationer för metodfrågor. Den förändringen kan exemplifieras av att 

konceptet ”kvalitativ” har ökat betydligt mer än ”kvantitativ” inom sociologi 

från år 1963 till 2004 (Hanson 2008).   

En risk med det biografiska angreppssättet är att forskare överdriver 

utrymmet för individens eget handlande och underskattar strukturernas infl-

ytande (Furlong och Cartmel 2007). Bourdieu (1999) kritiserar biografisk 

forskning som saknar ett relationellt synsätt, det vill säga inte erkänner det 

fält individen befinner sig i. Andra forskare hävdar att biografiska studiers 

styrka är just att belysa och analysera mönster av exklusion, inklusion och 

ojämlikhet (Chamberlayne m.fl. 2002; Shildrick och MacDonald 2007), och 

hur sociala aktörer begripliggör strukturella begränsningar och bidrar till 

reproduktionen av dessa mönster (Ball m.fl. 2000; Du Bois-Reymond 1998). 

Sammanflätningen av det personliga, sociala, kulturella och historiska i livs-

berättelser gör dem relevanta i studiet av samspelet mellan det personliga 

och det sociala (Pérez Prieto 2006).  

Inom biografisk forskning uppfattas berättelsen som en grundläggande form 

av kunskap. Individen konstruerar sina erfarenheter, sin förståelse och sitt 

identitetsskapande i berättelser, som därmed är väsentliga att undersöka 

som forskare. Berättelsen antas vara socialt formad och kontextuellt bunden, 

det vill säga att de sammanhang individen befinner sig i och den samhälle-

liga ”verkligheten” förmodas vara representerade i biografin (Johansson 

2005). På denna punkt varierar synsätten. Miller (2000) urskiljer tre olika 

biografiska riktningar. Det realistiska perspektivet är induktivt och det neo-

positivistiska är deduktivt. Båda angreppssätten utgår från att det finns en 

objektiv verklighet och att informanterna representerar aspekter av den 

verkligheten. Enligt den narrativa riktningen ses istället verkligheten som 

situerad och flytande, och något som gemensamt konstrueras under 

intervjun (a.a.) Miller hävdar att angreppssätten i praktiken ofta överlappar 

varandra, vilket överensstämmer med mitt synsätt i denna studie.  

Livsberättelser rör sig fram och tillbaka mellan dåtid, nutid och framtid, och 

vad som egentligen är det ena eller andra är ibland oklart. En styrka med det 

biografiska perspektivet är att den tar ett annat grepp om tiden än icke-

biografisk forskning som ofta upprätthåller en illusion om en evig nutid 
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(Miller 2000). Mitt synsätt överensstämmer med Holstein och Gubrium 

(2007) som menar att biografiska arbeten producerar berättelser individen 

använder i relation till dåtid och framtid, och som forskare kan bruka för att 

tolka ”liv i rörelse” och framtida projekt.  

 

Urval och undersökningsgrupp  

Som tidigare nämnts är bostadsort, etnicitet, kön och utbildningsnivå 

faktorer av betydelse för unga vuxnas övergångar från skola till arbete. Dessa 

kategorier har legat till grund för studiens urval av intervjupersoner. 

Eftersom klasstillhörighet baseras på yrkestillhörighet och position på 

arbetsmarknaden, och intervjupersonerna är arbetslösa och dessförinnan 

växlat mellan olika sysselsättningar, har jag valt att inte göra en kategori-

sering efter social klass. Deras sociala bakgrund, i betydelsen föräldrars 

klassbakgrund, framgår av tabell 4.1. 

Tre svenska kommuntyper - glesbygd, en socialt utsatt respektive en 

välsituerad storstadsförort - utsågs som vetenskapligt intressanta på grund 

av deras stora geografiska, demografiska och socioekonomiska olikheter. Ett 

liknande urval tillämpades till exempel i Hansson och Lundahl (2004) och 

Lindblad m.fl. (2002). I mitt val av glesbygdskontext utgick jag från 

Glesbygdsverkets klassificering år 2005, det vill säga kommuner med minst 

30 procent av befolkningen boende i områden med mer än 45 minuters 

bilresa till närmaste tätort med mer än 3000 invånare. Vid urvalet av stor-

stadsförorterna var avsikten att finna en urban kommun med lägre 

respektive en med högre medelinkomst och utbildningsnivå än riks-

genomsnittet.  

För att komma i kontakt med respondenter vände jag mig till chefer vid en 

arbetsförmedling i respektive kommun. De gav namn på arbetsförmedlare 

som sedan hjälpte mig nå arbetssökande i enlighet med urvalsprinciperna, 

det vill säga med jämn könsfördelning och spridning över utbildningsnivåer. 

Inledningsvis var proceduren, med hänsyn till Arbetsförmedlingens 

sekretessregler, att arbetsförmedlare skickade ett brev jag hade skrivit 

(bilaga 1) till arbetssökande/potentiella respondenter med kortfattad 

information om studien och en uppmaning att kontakta mig. På detta sätt 
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fick jag endast kontakt med tio av studiens deltagare, som dessutom var 

skevt fördelade eftersom främst kvinnor med eftergymnasial utbildning 

kontaktade mig. Förfarandet ändrades därefter till att arbetsförmedlare 

ringde upp potentiella respondenter. I samtalen uppgav tjänstemännen 

studiens syfte, frågade om tillåtelse att utlämna namn och telefonnummer 

till forskaren (mig) samt meddelade att personen först efter ett samtal med 

mig behövde ta ställning till om han/hon ville intervjuas eller inte. Denna 

metod fungerade bättre och jag kom i kontakt med resterande respondenter. 

Proceduren medförde dock en forskningsetisk risk då arbetssökande på 

arbetsförmedlarens fråga måhända accepterade av rädsla för att ett 

avvisande kunde påverka relationen med tjänstemannen, myndigheter och 

möjligheten till jobb negativt. Ett explicit tecken på detta var att ett fåtal 

potentiella intervjupersoner i vårt första telefonsamtal frågade mig om det 

gällde en anställningsintervju eller gagnade deras chanser till arbete. Jag 

förklarade alltså, och uppfattar att varje deltagare var införstådd med, att 

studien var helt fristående från deras kontakter med myndigheter och 

arbetsgivare innan forskningsintervjun tog vid. Sammanfattningsvis inne-

fattar studien 52 unga vuxna (tabell 4.1). 

Tabell 4.1. Intervjupersoner fördelat på ortstyp. Kön, social bakgrund, 

utlandsfödda, utbildningsnivå och familjestatus (N=52). 

 Glesbygd Utsatt förort Välsituerad förort 

Kön 9 kvinnor 
8 män 

8 kvinnor 
9 män 

8 kvinnor 
9 män 

Social 
bakgrund 
 

8 arbetare/lägre tj.män  
6 mellan/högre tj.män 
4 företagare 

11 arbetare/lägre tj.män 
6 mellan/högre tj.män 

2 arbetare/lägre tj.män 
12 mellan/högre tj.män 
3 företagare 

Utlandsfödda 1 8 2 
Utbildningsnivå 
(fullföljd) 

7 eftergymnasial 
8 gymnasial 
3 grundskola 

7 eftergymnasial 
8 gymnasial 
2 grundskola 

7 eftergymnasial 
8 gymnasial 
1 grundskola 

Familjestatus 10 gifta/sambos 
6 har barn 

7 gifta/sambos 
4 har barn 

6 är gifta/sambos 
2 har barn 

Det finns en avvikelse från mitt tänkta urval av unga vuxna vad gäller 

utbildningsnivå i glesbygdskontexten. Endast en (1) man men sju kvinnor 

har högre utbildning. Anledningen är att fler kvinnor med högre utbildning 

gav snabb respons till ett deltagande, medan jag bara lyckades nå en man 

med eftergymnasiala studier trots att studien utvidgades till åtta glesbygds-

kommuner. Därutöver bör nämnas att cirka 30 unga vuxna (varav flest i den 

utsatta orten och en övervikt av män) i de tre orterna tackade nej till att 

intervjuas på grund av ointresse, förhinder etc., samt att 15 personer (varav 
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fler kvinnor) som tackat ja inte kom till det avtalade mötet. Mitt antagande 

är att flertalet unga vuxna som medverkade var mindre främmande inför att 

ställa upp på en forskningsintervju och mer resursstarka i något avseende 

(jfr Bourdieus kapitalformer, d.v.s. ekonomiskt, kulturellt, socialt och 

symboliskt kapital) än totalgruppen av individer som tillfrågats.    

 

Intervjuerna 

Kvalitativa forskningsintervjuer – några kritiska aspekter 

Utifrån studiens forskningsfrågor och biografiska perspektiv bedömdes 

forskningsintervjuer vara en adekvat metod. Jag ville få en innehållsrik, djup 

och nära beskrivning av de unga vuxna, och en styrka med den kvalitativa 

intervjun är ”dess privilegierade tillträde till intervjupersonernas vardags-

förståelse, den förståelse som föder deras världsuppfattning och ligger till 

grund för deras handlande” (Kvale 1997, s 262). 

En kritisk aspekt är intervjusituationens maktassymmetri och bristande 

ömsesidighet: Den professionella intervjuaren utfrågar ”objektet” och 

”subjektet” ger respons. Emellertid antas det finnas en symmetri i denna 

asymmetri, särskilt i livsberättelseintervjuer eftersom den intervjuade är den 

enda experten på sitt eget liv (Czarniawska 2004). I denna studie kan dock 

det faktum att jag initierade mötet, delvis styrde intervjuns innehåll och 

process, och har tolkningsföreträde i analysen vara uttryck för min 

auktoritet. Det har jag balanserat genom att vara öppen för respondenternas 

önskemål om mötesplats, att vara lyhörd och medveten om maktaspekter i 

själva intervjusituationen samt att följa forskningsetiska principer i studien.   

Kvale (1997) redovisar kritik mot intervjustudier från intervjuforskningens 

egna led, samtidigt som han tillägger att svagheterna inte avser intervjun 

som metod. Jag instämmer med det, och uppfattar att flera av de kritiska 

punkter han för fram handlar om en intervjustudies syfte, frågeställningar 

och utgångspunkter, snarare än metoden i sig. Två av de nämnda synpunkt-

erna är ändå relevanta att kommentera i relation till denna studie. En avser 

att intervjuforskning ofta bortser från att människors erfarenheter är 
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lokaliserade i en social och materiell värld. I denna studie har jag velat fånga 

kontextuella faktorer och processer, och genom att ha beaktat detta i urvalet 

av deltagare liksom i intervjuer och analys framkommer också sådana. Den 

andra kritiken rör intervjuforskningens fokus på intellekt på bekostnad av 

informanters och intervjuares emotioner och informanters handlingar. Jag 

har utgått från att handlingar och emotioner är väsentliga i de frågor studien 

berör och har beaktat dem i såväl intervjuer som analys. För att hantera och 

tillvarata egna känslor har jag fört anteckningar fortlöpande under fält- och 

analysarbete.   

Positionering visavi tidigare erfarenhet  

Mina intervjuer påverkades av att jag också har kunskap om andra typer av 

professionella samtal än forskningsintervjuer. Jag har deltagit i utbildningar 

om samtalsmetodik och olika vägledningsmodeller såsom klientcentrerad, 

konstruktivistisk och lösningsfokuserad (se t.ex. Berg och De Jong 2001; 

Egan 2002; Peavy 1998). Jag har genomfört många enskilda samtal om 

utbildning, arbete och karriär som studie- och yrkesvägledare och arbets-

förmedlare, och fått feedback från andra på mitt sätt att samtala liksom 

möjlighet att reflektera kring egna och andras professionella samtal. 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningsintervjuerna i denna studie 

generellt hade en samtalskaraktär (med stort utrymme för respondenten) 

snarare än en intervjuprägel. Vidare är en slutsats av tidigare erfarenhet att 

samtalens form betonas i utbildningssammanhang och deras innehåll i 

arbetssammanhang. I denna studie har innehållet i de unga vuxnas berättel-

ser fokuserats, medan mina samtalsmetodiska färdigheter använts för att 

stimulera intervjupersonernas öppenhjärtighet och specificitet, liksom för att 

validera att jag uppfattat deras utsagor korrekt.  

Ett sätt att inför forskningsintervjuerna hantera potentiella risker med 

”blinda fläckar” var att reflektera över likheter och skillnader gentemot 

tidigare samtal. En överensstämmelse var metoden och samtalsämnet: djupa 

samtal om jobb och utbildningar, möjligheter och hinder i livet, och med 

värnande om inblandades integritet. Uppenbara avvikelser rörde dels 

tidigare samtals framåtsyftande karaktär medan intervjuerna främst var till-

bakablickande, och dels ett rollskifte från ”gräsrotsbyråkrat” till forskare. 

Intentionen förändrades från att bidra till individers framtidsplaner och 

utveckling, till ett utforskande för insamlande av material för att besvara 

mina forskningsfrågor.  



48 

 

Intervjuernas uppläggning och genomförande 

Till grund för intervjun låg en tematisk intervjuguide (se bilaga 2) som 

sammanfattningsvis behandlade följande teman: i) nuvarande situation, ii) 

tillbakablick, iii) stödjande/hindrande faktorer, inklusive karriärvägled-

ningens roll, iv) framtidsbild. Under punkt (ii) noterade jag intervju-

personernas tidigare arbeten och utbildningar, och vidare användes 

Garpelins (1997) ”Vägen genom livet” (bilaga 3), ett ark med en enkelriktad 

väg - en tidslinje - som slutar med det år som intervjun äger rum. Där 

noterade intervjupersonerna viktiga händelser, årtal och personer i sina liv 

som de sedan gav en muntlig och fylligare beskrivning om.  

Intervjuuppläggningen utarbetade jag på följande sätt. Först nedtecknades 

teman utifrån forskningsfrågorna. Dessa testades och utvecklades genom att 

intervjuguiden behandlades på ett forskningsprojektmöte, och medelst två 

pilotintervjuer varav den första transkriberades och diskuterades med mina 

handledare. Efter pilotintervjuerna gjordes vissa justeringar av intervju-

guiden.  

De intervjuer resultaten vilar på genomfördes mellan oktober 2005 och april 

2006. Intervjuerna varade i genomsnitt cirka 75 minuter vardera, och 

spelades in på ljudband. Intervjupersonerna erbjöds inga förmåner inför sitt 

deltagande, men fick ersättning för eventuella reskostnader och en lott, 

”Tian”, som tack för sitt bidrag.  

Det finns omständigheter som ledde till sämre kvalitet vid några intervjuer i 

storstadsförorterna. Dit hör att jag vid tre tillfällen genomförde för många 

intervjuer under en dag för att vara fullt koncentrerad mot slutet av dagen. 

Vidare kom några informanter för sent vilket innebar begränsad tid och 

forcerade intervjuer. Därutöver fanns språkliga svårigheter som begränsade 

begripligheten i några intervjuer. Slutligen avböjde en intervjuperson ljud-

inspelning, och istället förde jag noteringar under intervjun som jag 

kompletterade efteråt. Sådana förhållanden influerade alltså intervjuerna i 

sig. Däremot är mitt intryck att detta inte påverkat resultaten nämnvärt och 

saknat relevans i de teman som i analysen visat sig vara centrala.  
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Inramning i lokala kontexter - och skillnader i igenkänning  

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum i respondenternas hemkommun, 

och på neutrala platser i syfte att undvika att förknippas med skola, arbets-

förmedling och andra myndigheter. En intervju utfördes dock i ett skyddat 

boende på informantens begäran. I glesbygdskontexten genomfördes 

intervjuerna i oktober och november 2005 vid dagsbesök i åtta olika 

kommuner på huvudortens bibliotek eller bildningsförbund och liknande. 

Intervjuerna i den socialt utsatta storstadsförorten utfördes en vecka i 

februari 2006 vid en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan 

kommunen och en högskola. I den socialt välsituerade storstadsförorten 

genomfördes intervjuerna på ett bibliotek under en vecka i april 2006.  

En stark upplevelse av intervjustudien i sin helhet var den stora skillnaden 

mellan de tre svenska kommuntyperna, och besöken kan i det närmaste 

liknas vid att vistas i tre skilda länder. Till detta återkommer jag i resultat-

redovisningen. När det gäller metodöverväganden är det väsentligt att 

kommentera att min upplevelse av igenkänning vid insamlandet av intervju-

data varierade mellan orterna: I glesbygdskommunerna räckte antalet 

intervjuer helt klart och i den välsituerade kontexten erfor jag viss data-

mättnad. I den utsatta förorten upplevde jag dock antalet intervjuer 

otillräckliga under intervjuveckan. Först i den efterföljande genom-

lyssningen och transkriberingen ansåg jag materialet vara tillräckligt och 

uteslöt att återvända för fler intervjuer. Skillnaden i igenkänning uppfattar 

jag bero på min egen förförståelse och på de unga vuxnas faktiska 

berättelser. I glesbygd var berättelserna tämligen homogena medan de i den 

utsatta orten var betydligt mer heterogena. Vidare var skildringarna i gles-

bygd någorlunda bekanta för mig sedan tidigare och de i den utsatta förorten 

mer okända. Den välsituerade orten intog ett mellanläge i båda avseenden.     

   

Analysen 

Samtliga intervjuer transkriberades nästintill ordagrant. Jag skrev ut 

flertalet av intervjuerna själv, medan femton av dem transkriberades av 

andra personer i enlighet med mina instruktioner. Att lyssna igenom inspel-

ningarna och samtidigt transkribera intervjuerna till textmassa eller - för de 
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intervjuer andra skrev ut - att lyssna på inspelningarna och samtidigt läsa 

utskrifterna var ett inledande steg i analysen. I den fortsatta bearbetningen 

har jag utgått från intervjuutskrifterna med undantag av ytterligare en 

genomlyssning av samtliga inspelade intervjuer i syfte att ”levandegöra” 

individerna och deras berättelser.  

I bearbetningen av det empiriska materialet har centrala teman vaskats fram 

för en forskningsfråga i taget (se kapitel 1). Först läste jag igenom materialet 

med respektive fråga i fokus och sorterade sedan utsagor som belyste det 

aktuella spörsmålet. Efter flera genomläsningar gjordes en form av inne-

hållslig strukturanalys, och texten omstrukturerades genom att delar som 

verkade ha samma eller liknande mening fördes samman, dels för hela 

gruppen och dels för bostadsort, etnicitet och kön. Därutöver gjordes en 

sammanfattande levnadsbeskrivning på individnivå för forskningsfrågan om 

unga vuxnas övergångar från skola till arbete i retrospektiv.   

Tolkning, reflektion och förståelse har varit viktiga beståndsdelar av 

analysen (jfr Alvesson och Sköldberg 2008). I det arbetet har jag växlat 

mellan empiri och tolkning, teori och empiri, närhet och distans, detalj och 

helhet. Jag har använt två förfaranden som bygger på den hermeneutiska 

traditionen: i) att formulera en löst grundad tolkningsidé, söka överens-

stämmelser och motsägelser i materialet, och sedan utveckla tolkningen 

vidare, ii) att tolka respondenters motiv och bakomliggande orsaker i ett 

försök att förstå det rationella i det ibland till synes irrationella. Bearbetning 

och analys har utmynnat i ett antal kategorier eller teman (se t.ex. Lindseth 

och Norberg 2004).  

Ett sätt att ompröva och konfirmera tolkningar och resultat har varit att 

beakta min förförståelse dels genom att fundera över rimligheten och dels 

genom att låta mig provoceras av resultaten, öka medvetenheten om min för-

förståelse och reducera oreflekterat inflytande. Karriärvalsteorin careership 

har haft rollen att belysa möjliga sätt att förstå de unga vuxnas berättelser, 

och under studien har empiriska och teoretiska insikter utvecklat aspekter av 

teorin på ett sätt som presenterades i kapitel tre. Annan forskning har 

bidragit genom att ifrågasätta, bekräfta och utveckla resultaten. Vidare har 

mina perspektiv vidgats och resultaten validerats genom att andra personer - 

främst forskare men även studenter och yrkesverksamma inom 

karriärvägledning - i olika sammanhang granskat och kommenterat studien.  
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Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets (2002) fyra övergripande forskningsetiska principer har 

beaktats på följande sätt: Informationskravet om forskningsuppgiftens syfte 

tillgodosågs genom att samtliga unga vuxna fick muntlig information och en 

skriftlig sammanfattning (se bilaga 4). Samtycke handlar om att deltagaren 

har rätt att själv bestämma om sitt deltagande i en studie. Intervju-

personerna i denna studie informerades verbalt och skriftligt om 

deltagandets frivillighet och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. 

De kan sägas ha gett ett informerat samtycke vid tre tillfällen: I sitt första 

accepterande inför intervjun, när de efter skriftlig information kom till 

avtalad intervjutid samt när de genomförde intervjun i sin helhet. Den forsk-

ningsetiska principen om nyttjandekravet har beaktats genom att de 

uppgifter som samlats in om de unga vuxna endast har använts för forsk-

ningsändamål. I fråga om konfidentialitet har intervjupersonernas identitet 

säkrats på flera sätt. Till att börja med är jag den enda som känner till deras 

identitet. Det inspelade materialet har förvarats inlåst så att obehöriga inte 

kan ta del av det. I redovisningar har genomgående fingerade namn använts 

och i vissa fall har intervjucitat ändrats med hänsyn till individens 

konfidentialitet. Därtill namnges inte de kommuner som ingår i studien och 

istället används epiteten Glesbygd, Utsatt förort och Välsituerad förort.  

Med ovannämnda åtgärder uppfattar jag inga riskfyllda konsekvenser av 

studien på individnivå. På gruppnivå har jag emellertid haft visst bryderi 

under forskningsprocessen. Dilemmat avser hur man kan redovisa erhållna 

resultat men undvika kategoriska beteckningar av exempelvis arbetslösa, 

kvinnor eller män, glesbygdsbor eller storstadsbor, akademiker eller 

lågutbildade. Det har ställt krav på mig att använda nyanserade uttryckssätt 

för att balansera de förenklingar jag bidrar till i framställningen av 

vetenskaplig, reduktionistisk, kunskap. Mitt intryck av andras reaktioner vid 

presentationer under forskningsprocessens gång är att kollektivet 

”arbetslösa” drabbas, och att det i mindre grad utlöses av resultaten i sig eller 

mina formuleringar. Det finns seglivade föreställningar om personer 

beroende av ekonomiskt bistånd, till exempel nedsättande attityder, vilka 

kan kontrasteras med att individerna själva inte ser sig i första hand som 

arbetslösa eller drabbade. I ett sådant perspektiv bedömer jag att studien 

snarare kan bidra till mer mångfacetterade bilder av arbetslösa unga vuxna.   
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5. Mödan att finna och nå sina 
karriärmål  

 

Det första resultatkapitlet handlar om de unga vuxnas tillbakablickar på 
sina övergångar från skola till arbete. Resan skildras såsom en möda att 
finna och nå sina karriärmål. Avsnittet inleds med en överblick av livs-
händelser som intervjupersonerna framhåller som betydelsefulla. 
Därefter behandlas vad som kännetecknar deras övergångar och 
erfarenheter från utbildning och arbete. Sociala relationers betydelse 
fokuseras sedan, liksom de intervjuades reflektioner om personliga 
förutsättningar och bidrag. Därpå följande avsnitt behandlar temat 
vanmakt och egenmakt samt olika övergångsmönster bland de unga 
vuxna. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser.  

 

Betydelsefulla aspekter under levnaden 

De unga vuxnas noteringar på underlaget ”Vägen genom livet”7 (totalt 439 

stycken) ger en översiktlig bild av typer av händelser de i retrospektiv fäster 

avseende vid (se figur 5.1). Störst antal noteringar (169 stycken) gäller 

sociala relationer som innefattar viktiga personer och händelser i sådana 

relationer. Ett annat betydelsefullt livsområde, med sammanlagt 151 noter-

ingar, avser karriärhändelser, det vill säga tillfällen som gäller utbildning och 

arbete. Två andra distinkta kategorier, om än med betydligt färre noteringar, 

handlar dels om fritidssysselsättningar (49), och dels om flyttningar till ny 

bostad, ort eller land (44).  Till gruppen övrigt har jag fört 26 noteringar om 

vitt skilda ting - ”nytt liv”, ”sjukdom/olycksfall”, ”fyllde X år”, ”rättsprocess” 

med mera - som ofta varit väsentliga vändpunkter för intervjupersonerna. I 

det följande fokuseras händelser som rör karriär och relationer.   

                                                             

7  Se bilaga 3. 
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Figur 5.1. Antal noteringar på ”Vägen genom livet”.  

 

Utmärkande för etableringen i arbetslivet  

För gruppen i sin helhet är etableringsprocessen tämligen fragmenterad. 

Efter grundskolan har intervjupersonerna i genomsnitt varit verksamma på 

fem arbetsplatser inom tre-fyra olika yrken, deltagit i tre utbildningsepisoder 

och sammantaget genomgått åtta-nio övergångar. Den vanligast före-

kommande övergången är att byta jobb, och avser i huvudsak arbetar-

klassjobb även om medelklassjobb och eget företagande också förekommer.   

De unga vuxna betonar övergångarna, det vill säga start och avslut på studier 

och jobb, medan perioder i utbildning och arbete sällan markeras på ”Vägen 

genom livet”. En femtedel gör dock inte någon karriärrelaterad notering alls 

och understryker istället relationers eller fritidsaktiviteters position. Bland 

de intervjuade varierar således hur betydelsefullt karriärperspektivet är för 

deras identitet och vuxenblivande. 

Händelser om utbildning noteras betydligt oftare än arbete på ”Vägen genom 

livet” (91 respektive 53 noteringar). Jobbyten förefaller sällan vara ett aktivt 

beslut eller en reell vändpunkt från de unga vuxnas sida, utan skildras 

snarare som en del av samma rutinperiod. Följande citat illustrerar en vanlig 

hållning gentemot arbete.  

Jag har tagit de jobb jag fått och inte haft nån strategi, utan mer 
”det här känns bra nu” och så (Sandra, Glesbygd).  

Alla jobb jag har haft /-/ inget av dom har ju varit någonting som 
jag har tänkt mig ”jamen det här är ju roligt” och ”det här vill jag 
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ha” och så söker jag det och får det, utan det har ju varit sånt som 
man har på det ena eller andra sättet råkat snubbla in i liksom 
(Robin, Välsituerad förort). 

Vägval inom utbildning övervägs och planeras däremot i större utsträckning.  

När jag skulle söka universitet var ett mål att plugga på en annan 
ort. Sedan kollade jag vilka utbildningar som intresserade mig och 
gick igenom antagningsstatistiken för dom. Jag letade efter den 
utbildning som hade högst betygspoäng, alltså som var möjlig att 
komma in på utifrån mitt betyg, sökte den i första hand och kom in 
(Andreas, Utsatt förort). 

[Båda sakerna du nämner rör utbildning.] Mm, ja, arbeten och sånt 
där ser jag inte som händelser utan saker som man behöver göra, 
mera så. [Det låter som jobben du haft bara kommit i din väg, 
medan utbildningarna är nåt du mer aktivt valt]. Mm, precis 
(Jennifer, Utsatt förort). 

Valen inom arbetslivet uppfattas alltså mer styrda av tillfälligheter och 

nödvändighet medan utbildning, som erbjuder större chanser till förutsäg-

barhet och planläggning, blir ett sätt att försöka manövrera arbete och 

karriär. Intervjupersonerna beskriver två arenor med olika utmaningar som 

delvis kräver olika förhållningssätt.  

I retrospektiv förknippas övergångarna delvis med positiva utmaningar och 

att bli rikare på erfarenheter. På resan har de fått med sig ovärderliga 

insikter och vuxit. Men framförallt associeras växlingarna med osäkerhet och 

risker.  

Det var ett helvete att välja till gymnasiet. Jag hade inte en susning. 
Sitta där och titta på dom där papperna ungefär, jaha vad ska jag 
göra med mitt liv, liksom, ska jag bestämma det nu ungefär. Jag 
hade inte en aning om vad jag skulle göra (John, Utsatt förort). 

Det jag gjort har varit en krokig väg som kunde ha varit rakare, 
men samtidigt om jag inte hade gjort det… Ja, ingen erfarenhet har 
varit onödig. Men ändå, jag kanske kunde ha sluppit en del (Alex, 
Glesbygd). 
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Jag ogillar att inte veta vad jag ska göra, att inte ha kontroll. Det är 
inte bara för jobb, det gäller bostadsort och ens framtid också 
(Louise, Glesbygd). 

De unga vuxna uttrycker att ovissheten på vägen från skola till arbete 

sträcker sig bortom det specifika vägvalet och omfattar även hur deras liv ska 

ordna sig längre fram. ”Trial and error” verkar vara en allmän, ofrånkomlig 

och mindre angenäm beståndsdel av etableringen i arbetslivet.  

 

Väsentliga karriärövergångar 

Vändpunkter i utbildning   

De unga vuxna anger olika skäl för att övergångar till och från utbildning är 

betydelsefulla. Känslan av att avsluta och påbörja något är påfallande.  

När jag gick ut gymnasiet så är man utbildad och vet vad man ska 
göra sen. Man blir som vuxen (Olga, Utsatt förort).  

Att börja plugga igen var jätteviktigt för mig. Det var stressigt på 
jobbet, och jag hade verkligen lust att plugga igen (Tomas, 
Glesbygd).   

Olika utbildningstyper nämns, men ofta berörs gymnasieutbildningen, som 

påbörjats av alla utom en. Slutet av grundskolan är en strukturell vändpunkt 

(jfr Hodkinson och Sparkes 1997) som kännetecknas av att andra reella 

utvägar än att börja gymnasiet saknas. En kvinna uttrycker det på följande 

sätt.  

Gymnasiet var någonting som man skulle göra och ser jag på det i 
efterhand så tycker jag att det är helt absurt. Jag uppfattar att det 
finns en övergripande tes i Sverige om att man måste fortsätta efter 
högstadiet direkt till gymnasiet och skaffa sig en utbildning för 
annars så kommer man gå under och dö fattig. Man säger att det 
är valfritt men det är inte valfritt. Det finns inga andra val (Petra, 
Välsituerad förort).  



56 

 

I allmänhet beskriver dock de unga vuxna att de gjorde ett val av program. 

Att majoriteten kom in på ett önskat program och att övergångarna och 

valen därefter ofta uppfattas mer kringskurna bidrar till den uppfattningen.8 

De som gick ett studieförberedande program motiverar valet med att få bred 

behörighet för fortsatta studier. I övrigt grundas gymnasievalet på personliga 

intressen och värderingar – för ämnen, utbildning, arbetsmiljöer, yrken eller 

praktiskt arbete, vilket ofta ses baserat på individens talanger inom ett 

område där han eller hon känner sig uppskattad. Detta ligger i linje med 

Gruffmans (2009) studie.  

Jag var intresserad av att laga mat, och hade varit på hotellet 
redan som liten, trivdes där och kunde en del (Sanna, Glesbygd). 

Jag var väl inte så intresserad av fysik och såna saker och hade väl 
lite svårt. Det kändes som om det bara fanns två olika att välja på: 
Natur eller Samhälle. (Så det var självklart att du skulle gå ett 
studieförberedande program?) Ja, jo, absolut. Sen var jag väl 
ganska intresserad av ekonomi, då i alla fall, så då kändes det mest 
rätt liksom (Emil, Välsituerad förort).  

En annan sida av gymnasievalet uttrycks också. Det handlar om osäkerhet, 

otillräckliga kunskaper om sig själv och påverkan av föräldrar, studie- och 

yrkesvägledare och lärare. Annat som kringskurit vägvalet är de lokala 

utbildningsmöjligheterna och det egna betyget. Betygsurval innebar för ett 

fåtal att de inte kom in på önskat nationellt program. Dessa valde istället ett 

reservalternativ, med undantag av en informant som avsåg öka sitt 

medelbetyg genom att göra praktik via det Individuella programmet för att 

ta sig in på ett specifikt program året därpå. 

I retrospektiv uppfattar flertalet av de unga vuxna att gymnasievalet och 

utbildningstiden var positiv eller i alla fall tillfredsställande. Ungefär var 

fjärde intervjuperson är dock missnöjd med gymnasiestudierna och 

beskriver att utbildningen hade dålig uppläggning, var för svår eller tråkig. 

Detta hanterades på olika sätt under gymnasietiden. Somliga fortsatte 

programmet eftersom de själva, lärare eller föräldrar värderade att utbild-

ningen slutfördes. Andra bytte program, varav en del anger att bytet var 

självinitierat och några att skolan tog initiativet eftersom studierna 

                                                             

8  Det kan tilläggas att intervjupersonernas gymnasieval inte begränsades av det nu gällande 
behörighetskravet (minst betyget Godkänd i svenska, engelska och matematik på vårterminen i 
årskurs 9) som infördes senare.  
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fungerade otillfredsställande. Ett par är missnöjda med bytet medan flertalet 

menar att det nya programmet passade dem bättre. Vidare uppger några att 

den då pågående växlingen till programgymnasiet, att vara i glappet mellan 

två gymnasiesystem, påverkade deras gymnasietid negativt.  

De flesta av de unga vuxna som lämnade gymnasieskolan med ofullständiga 

betyg saknar fortfarande slutbetyg trots sina ansträngningar att senare 

komplettera gymnasiekurser. De förklarar det med inlärningssvårigheter, 

bristande motivation och olämpliga utbildningsformer. Av intervjuerna 

framgår att frånvaron av gymnasiekompetens begränsat såväl möjligheter till 

fortsatta studier som jobbchanser.  

Efter gymnasieskolan fortsatte knappt hälften av de intervjuade direkt till 

andra utbildningar, ofta med koppling till det studieförberedande program 

de just avslutat. Detta framställs som en självklarhet. Senare övergångar till 

utbildning motiveras mer utförligt och skildras som en mer avgörande vänd-

punkt. Exempel på viktiga drivkrafter intervjupersonerna nämner för att 

välja studier är att komma ifrån ett jobb eller arbetslöshet, hälsoproblem, att 

få kvalifikationer till en ny bransch eller att man först då insett vad de ville 

göra. Liknande motiv för att påbörja högskoleutbildning finner Schedin 

(2009).    

De flesta unga vuxna menar att de i huvudsak själva initierat utbildnings-

deltagande efter gymnasieskolan. Undantagen utgörs av några av dem som 

kompletterat gymnasiekurser på komvux eller gått kurser via Arbets-

förmedlingen. I övergången till högskoleutbildning har behörighet och urval 

varit begränsande. Behörighet ses dock sällan som ett avgörande problem 

eftersom möjligheten att komplettera gymnasiekurser på komvux eller 

folkhögskola varit goda, och innebär bara att fortsatta studier försenas. Urval 

och betyg uppfattas däremot som svårare att påverka.  

I utbildning var mina medelmåttiga betyg ett hinder. De var inte 
dåliga, men inte speciellt jättebra så jag tog mig ju inte in på allting 
när jag sökte, så det var ju ett hinder (Louise, Glesbygd). 

De som inte kommer in på sitt förstahandsval väljer vanligen ett lägre rankat 

utbildningsalternativ, medan ett fåtal har försökt få tillträde till ett första-

handsval senare genom att ansöka ytterligare gånger. För studier efter 

gymnasiet nämns även att regler och hantering av studiestöd varit 
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hindrande. Det gäller begränsningen av antalet terminer för studiemedel, 

kravet på studiernas omfattning samt att studiestödet inte utbetalats i rätt 

tid.  

Vändpunkter i arbete 

Efter gymnasiet planerade drygt hälften av de unga vuxna att börja arbeta 

direkt. För många var valet att börja jobba eller, rättare sagt, att sluta plugga, 

en självklarhet. Några av dem övervägde emellertid att fortsätta studera men 

hejdades av osäkerhet om studieinriktning. Flertalet av de intervjuade som 

gått ett yrkesförberedande program fick ett arbete i linje med utbildnings-

inriktningen. Somliga har fortsatt vara verksamma i liknande jobb, men ofta 

bytt arbetsgivare och arbetsplats. Svårigheter att få jobb, en vilja att prova 

något nytt och vantrivsel på ett arbete är vanliga motiv för ändrad yrkes-

inriktning. De unga vuxna som började jobba efter ett studieförberedande 

gymnasieprogram fick ofta ett arbete inom samma branscher som dem som 

gått en yrkesförberedande utbildning men flertalet har sedan bytt yrkesbana. 

Några intervjupersoner fick inget arbete efter gymnasiet och var arbetslösa 

en tid innan det första jobbet, eller hade sommarjobb och blev därefter 

arbetslösa. Av dessa deltog somliga i en kurs eller praktik via Arbetsförmed-

lingen eller kommunen. Vidare gjorde några respondenter värnplikt efter 

gymnasiet som efterföljdes av arbete, studier eller en tid i arbetslöshet.     

Även om byte av jobb sällan förefaller vara viktiga vändpunkter framstår 

vissa övergångar som involverar arbete vara mer betydelsefulla. Det första 

arbetet, att få en varaktig anställning, det första jobbet efter en utbildning 

eller att återgå efter föräldraledighet är exempel på sådana.  

De unga vuxna har ofta fått jobb efter tips från personer i bekantskaps-

kretsen, och sådana kontakter ses som fruktbara och avgörande. Andra 

vanliga strategier i jobbsökandet är att skicka skriftliga ansökningar till 

arbetsgivare som annonserar via Arbetsförmedlingens hemsida, eller att 

utan mellanhänder chansartat kontakta intressanta företag och verksam-

heter som inte utlyst lediga platser. Anställningar tar vanligen slut på grund 

av arbetsbrist, konkurser eller dylikt. I andra fall slutar de intervjuade själva 

sitt arbete inför en utbildning eller flyttning till annan ort. Andra 

anledningar är vantrivsel eller en vilja att göra något nytt, och ibland slutar 

man utan att ha annan sysselsättning ordnad.  
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Det är samma sak där, det var ett ganska kul jobb, men det är inte 
speciellt utvecklande. Du kan ta det till en viss nivå, sedan kan du 
inte ta det vidare efter det, så då slutade jag (Marcus, Utsatt 
förort).   

Jag sa upp mig när jag skulle ut på en backpacker-resa (Sara, 
Välsituerad förort).   

Därutöver nämner unga vuxna i Glesbygd passiva tillvägagångssätt för att en 

anställning ska upphöra utan att själv behöva säga upp sig, vilket jag åter-

kommer till i kapitel 8.   

 

Erfarenheter från utbildning och arbete  

Även om de unga arbetssökande vuxna understryker karriärövergångarna, 

växlingarna, resonerar de även om betydelsefulla erfarenheter från perioder i 

studier och arbete. Dessa lärdomar bidrar till att de kommer underfund med 

hur de vill och inte vill leva, och skiljer sig i viss utsträckning mellan utbild-

ning och jobb. När det gäller studier förhåller intervjupersonerna sig dels till 

om de är teoretiska eller praktiska och dels till hur väl de har lyckats i skol-

situationen i sin helhet eller i specifika ämnen. Resonemangen från arbets-

livet kretsar istället kring meningsfullheten och arbetsvillkoren i ett visst 

jobb. I det avseendet berörs ofta handlingsutrymme, utvecklingsmöjligheter, 

variation i arbetsuppgifter och andra arbetsmiljöfrågor av fysisk och psyko-

social art samt lön. De unga vuxna menar att få anställningar har erbjudit 

rimliga villkor. Istället beskrivs vanligen rutinperioder som har stått i 

konflikt till deras tidigare karriärbeslut (jfr Hodkinsons och Sparkes s.k. 

motsägande rutiner). 

Erfarenheterna från studier och jobb får konsekvenser för hur intervju-

personerna agerar fortsättningsvis i arbete och utbildning. Generellt har de 

som lyckats väl i utbildning en (mer eller mindre) positiv inställning till 

studier, medan dem som har negativa erfarenheter har en avog hållning. 

Negativa erfarenheter från arbetslivet leder till försök att hitta andra utvägar 

och till att vissa arbetsuppgifter, arbetsgivare eller arbetsmiljöer undviks. 

Mer omfattande karriärförändringar involverar i regel utbildning och 

inträffar antingen i självinitierade vändpunkter vid tidpunkter som passar 
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ihop med individens liv i övrigt eller i externa vändpunkter när få andra 

utvägar urskiljs.    

 

Betydelsen av sociala relationer  

Sociala relationer – släktingar, vänner, bekanta och förebilder - har varit 

mycket väsentliga för många av de unga vuxna i övergången från skola till 

arbete. Det framgår dels av noteringarna på ”Vägen genom livet” (se figur 

5.1), och dels av svaren på frågan om vad som har underlättat färden.   

Ursprungsfamiljen - en referenspunkt 

Intervjupersonerna beskriver att de tar starkt intryck av medlemmar i 

ursprungsfamiljen som på olika sätt har influerat deras ambitioner och 

inriktning i såväl studier som arbetsliv. Att i likhet med en förälder eller ett 

syskon ha gått en viss utbildningsinriktning eller jobbat inom liknande yrken 

är inte ovanligt. Sådana berättelser exemplifierar hur social bakgrund 

produceras och reproduceras i övergången från skola till arbete. Tydligt 

framträder att ursprungsfamiljen utgör en grundläggande del av de unga 

vuxnas identitet, sätt att tänka och agera. De relaterar till exempel spontant 

sina egna val och vägar till någon i ursprungsfamiljen, vanligen av samma 

kön, som utgör en inspirationskälla.  

Mamma är lärare och jag är lärare, och även min äldre syster var 
lärare men sedan gick hon en helt annan utbildning och jobbar med 
det nu. /-/ Det påverkar mig genom att jag också börjar fundera på 
att bryta mig loss från skolan (Anna, Glesbygd). 

Teknikintresset finns i släkten, i generna. Både pappa och morfar 
är duktiga, och redan när jag var 3-4 år började jag skruva isär 
saker så fort jag fick tag i en skruvmejsel (Samuel, Utsatt förort).  

Jag har väl alla dom fördelar som man kan ha såhär. Jag är liksom 
vit i en svensk storstad, jag är inte man i och för sig, men 
akademikerfamilj och liksom, jag har väl haft det jättelätt för mig 
såhär. Jag planerade inte att läsa på universitetet, men när jag väl 
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började så passade jag ju in där för det är gjort för mig och mitt 
språk (Petra, Välsituerad förort).  

Andra intervjupersoner pekar på skillnader mellan egna och familje-

medlemmars karriärvägar som förstärker bilden av familjen som en 

avgörande referenspunkt.  

Jag är den enda som har en universitetsexamen i familjen, och 
pappa har bara folkskola. Dom stöttade mig verkligen under 
studietiden, ringde och frågade hur det gick och så, och efter tentor 
har de glatt sig, ibland mer än jag själv. /-/ När jag var liten sa 
mamma det här citatet om att kunskap är en av de få saker som 
ingen kan ta ifrån mig. /-/ Så det har alltid funnits med mig, att 
man ska utbilda sig. Hon fick inte syrran att utbilda sig vidare men 
det var som klart att jag skulle göra det (Louise, Glesbygd).  

Jag är uppväxt i ett tufft område av en mamma som jobbar som 
städare och en frånvarande pappa. /-/ Men jag har väl haft tur och 
själv varit ambitiös. /-/ Mamma har gett tips och uppmuntrat till 
utbildning, men jag har egentligen saknat en förebild hemifrån 
(Eve, Välsituerad förort).  

Föräldrar och syskon har för många av de intervjuade utgjort ett ekonomiskt, 

känslomässigt och praktiskt stöd (jfr Bourdieu; ekonomiskt, socialt och 

kulturellt kapital) som har haft stor betydelse för de unga vuxnas faktiska 

möjligheter att agera i övergången från skola.  

Hela familjen har varit viktig, och storebrorsan, ja mitt första fasta 
jobb fick jag där han jobbar och han är en förebild på många sätt 
(Alex, Glesbygd).  

Min mamma är mitt allt – känslomässigt, ekonomiskt. Och min 
farbror, utan honom hade jag nog inte levt idag. Han ryckte tag i 
mig och erbjöd ett jobb hos honom och ett annat liv än det 
kriminella liv jag då levde (Emma, Utsatt förort).  

Andra kommentarer modifierar den dominerande bilden av ursprungs-

familjen som en positiv resurs. Exempelvis kritiserar några unga vuxna en 

förälders ageranden, som visar att all inblandning inte uppskattas.  

Pappa tjatar ibland… När jag valde till gymnasiet tyckte han inte 
att jag skulle gå Handelsprogrammet. Men hade han tyckt att jag 
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skulle gå Handels så hade jag antagligen gått nåt annat (Philip, 
Välsituerad förort).  

Mamma är kritisk mot mitt kringflackande liv och säger ”ni 80-
talister ska då alltid”... Men jag tror att hon delvis är avundsjuk för 
att hon själv varit fast på samma jobb och på samma ort i hela sitt 
vuxna liv (Anja, Glesbygd). 

Ett flertal intervjupersoner pekar på att familjekriser under uppväxten - 

föräldrars skilsmässa, nära anhörigs sjukdom/dödsfall med mera - styrt 

deras fokus och förmåga under en period. Slutligen skildrar fyra av 

kvinnorna mer ogynnsamma och långvariga följder efter att en familje-

medlem utsatt dem för sexuellt utnyttjande, fysisk eller psykisk misshandel.    

Partners och nuvarande familj 

Att möta en partner, att bli sambo och gifta sig är händelser som varit 

betydelsefulla för många av de intervjuade unga vuxna. Sådana händelser 

har fått följder för val av bostadsort, arbete och utbildning. Relationen till en 

partner har bidragit till trygghet och utveckling på olika sätt.   

Min sambo har stöttat och peppat mig hela vägen (Sandra, 
Glesbygd). 

Jag blev annorlunda efter jag träffade min före detta fru, mindre 
cynisk. Jag tror inte jag skulle ha kunnat ta mig fram inom 
politiken utan hennes sociala träning /skratt/. Ja det är nog så illa 
(Daniel, Utsatt förort).  

Jag hade egentligen inte sett killar innan, med sjukdomen och så.   
/-/Jag träffade Mike, och han stöttade mig verkligen under tiden på 
det jobbet (Julia, Välsituerad förort).  

En mindre del av de intervjuade uppger att kärleksrelationer även har 

begränsat möjligheterna i övergången från skola till arbete, och några 

poängterar en konflikt mellan kärlek/familjebildning och karriär.   

De tolv intervjupersonerna som är föräldrar menar att det är en avgörande 

livshändelse att få barn, och flertalet att det har främjat deras personliga 

mognad. Somliga pekar även på att föräldraskapet begränsat deras karriär-
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möjligheter. Det handlar dels om att ha missgynnats av arbetsgivare och 

andra yttre begränsande förutsättningar, och dels om att familjebildning 

medför förändrade prioriteringar. Det leder till att utbildningar skjuts på 

framtiden, möjliga jobb reduceras och karriärengagemanget minskar.    

Jag har fått tre barn på kort tid så det har som varit fokus på det. 
Samtidigt har sambon gått lärarutbildningen så vi har prioriterat 
det (Elin, Glesbygd).  

Jag har min son Max varannan vecka och kan inte ta alla jobb för 
att det inte finns barnomsorg på obekväma arbetstider här 
omkring (Johan, Glesbygd).  

Kontakter, vänner och förebilder  

Grannar, bekanta, studie- och arbetskamrater är exempel på personer 

utanför familjen som på ett avgörande sätt har underlättat de unga vuxnas 

tillträde till arbetsplatser.  

Jag fick ex-jobb på SVT via en bekant, och sedan fick jag jobb där 
(Emil, Välsituerad förort).  

Dom jobben fick jag genom kontakter, ja bekanta och tidigare 
arbetskamrater och så (Jennifer, Utsatt förort).  

Sådana kontakter är för många intervjupersoner den röda tråden för de 

anställningar de haft, medan andra pekar på att frånvaron av nätverk eller 

”rätt kontakter” har begränsat dem. Oavsett vilket, framgår att bekantskaps-

krets och närsamhälle bidrar till att forma de ungas vuxnas övergångar från 

skola till arbete.  

Vänner är en grupp som nämns i mindre omfattning. Till skillnad från 

”kontakternas” nyttokaraktär betonas i de fallen relationens mer nära och 

varaktiga stödjande karaktär.     

Min kompis Fanny brukar jag prata med när jag inte vet hur jag 
ska göra. Hon säger ”följ ditt hjärta”, och det är så bra att få höra 
(Rebecka, Glesbygd).  
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En kompis ryckte tag i mig och uppmanade mig att börja plugga, 
och jag hade redan tänkt tanken men inte hittat nåt intressant. Han 
berättade om den utbildning han gick, och jag började den året 
efter honom, alltså när han gick andra året, och det var bra att ha 
honom (Isaac, Utsatt förort).   

Slutligen uppger en femtedel av de intervjuade att någon lärare, ledare eller 

dylikt har varit betydelsefull en viss period. Sådana personer har bidragit till 

att stärka de unga vuxnas tilltro till sig själva och sina förmågor.  

 

Personliga förutsättningar och bidrag 

Upplevda tillkortakommanden 

Många av de unga vuxna har känt osäkerhet inför karriärvägar och mål och 

ser denna som ett stort bekymmer i övergången från skola till arbete. För 

somliga har tveksamheten varit ett långvarigt problem, vanligen sedan hög-

stadietiden. 

Jag har ingen aning vad jag verkligen vill göra. Man tänkte när 
man gick 7:an-8:an att när jag är tjugo då vet jag vad jag vill göra, 
då har jag det klart för mig. Men det vet jag fortfarande inte och det 
börjar bli lite frustrerande när man börjar närma sig trettio liksom 
(Philip, Välsituerad förort).  

Det jobbigaste är att mina mål ändras så himla ofta. Det har alltid 
varit så, och jag skriver fortfarande listor på vad jag ska bli, trots 
att jag har en universitetsexamen. /-/ Det pågår ofta en strid inom 
mig mellan vad jag borde göra och vad som faktiskt känns bra 
(Rebecka, Glesbygd). 

Centralt är en förväntning om att finna ett yrke som är ”rätt” och undvika att 

göra misstag på vägen. Intervjupersonerna beskriver olika sätt de hanterar 

obeslutsamhet och risker. Genom att prova olika utbildningar och jobb, 

tillfälligt dra sig undan från arbetslivet, stanna kvar på ett jobb eller 

diskutera med vänner och familj hoppas de att svaret kommer eller att det 

ändå börjar kännas tillfredsställande. En del intervjupersoner har under en 
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period trott sig veta målet men nödgats ge upp det eftersom de inte fått 

tillträde till utbildningen eller jobbet, och därmed åter befunnit sig på ruta 

ett. Andra beskriver en rådvillhet under en kortare period som slutat med ett 

viktigt avgörande.   

Dom åren, 2001-2005, var jag så, ja deprimerad är för stort ord, 
men när man inte är bekväm med sig själv och rädd för sina egna 
tankar. Vad ska jag göra, vart ska jag gå? Men sen satte jag 
punkten över varje i, jag vet inte om det uttrycket finns i Sverige, 
men att man till slut bestämt allt och förstår vad som händer 
(Elena, Utsatt förort).  

Utöver sin osäkerhet om mål och vägar lyfter de intervjuade fram andra 

upplevda tillkortakommanden. Dit hör otillräcklig kunskap om sig själv och 

om arbetsmarknaden, bristande arbetslivserfarenhet samt fysisk eller 

psykisk ohälsa. Egna karaktärsdrag, insatser och förmågor beskrivs som 

hinder.  

Man skulle vara mer öppen av sig och kunna kommunicera mer, ja 
snacka och marknadsföra sig själv (Peter, Välsituerad förort).  

Man ska vara pigg och glad idag, och jag har svårt att definiera 
mig som sådan (Agnes, Välsituerad förort). 

Dålig privatekonomi är ytterligare ett problem intervjupersonerna ofta för 

fram. Somliga unga vuxna pekar på att den personliga ekonomin direkt 

förhindrat utbildning, bostadsanskaffning, fritidsaktiviteter och tandläkar-

besök. Andra menar att bristen på pengar bromsat satsningar på utbild-

ningar eller företagsidéer.  

Egna resurser och bedrifter                                                                                                                                      

Även om de unga vuxna betonar egna tillkortakommanden när de ska ta 

stegen från skola till arbete framhåller de också egenskaper, såsom, 

nyfikenhet, självständighet och envishet, samt kompetenser och talanger 

som har underlättat på vägen.  

Jag har haft lätt för att lära i skolan (Alex, Glesbygd).  

Jag är duktig på design och på att laga mat (Jamila, Utsatt förort).  
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Jag är bra på att kommunicera, är öppen, social, bra på att prata 
inför folk och på att skriva (Amanda, Välsituerad förort).  

Vidare uppger de flesta intervjupersoner speciella tillfällen då de rönt 

framgång och deras självförtroende vuxit. I en del fall har dessa varit knutna 

till utbildning eller arbete.  

Jag tog en Bachelorsexamen i X-land, och gick ut med högsta betyg 
(Tomas, Glesbygd).  

Jag fick huvudrollen i en musical, fick uppmärksamhet för 
rollprestationen och ett stipendium. Jag insåg att det var detta jag 
ville satsa på (Julia, Välsituerad förort). 

Andra beskriver framgångar på fritiden, till exempel när de idrottat eller 

utövat kulturella aktiviteter, som i vissa fall påverkat deras karriärplaner och 

vägar. Vidare har relationshändelser (att möta en partner, bilda familj etc.), 

värnplikt eller att ta körkort fungerat som positiva drivkrafter för somliga 

under etableringsprocessen.  

 

Vanmakt och egenmakt  

Ett centralt tema i de unga vuxnas berättelser om övergången från skola till 

arbete rör maktlöshet och egenmakt. Tillträde till jobb och utbildning 

fordrar anpassning till arbetsgivare och urvalsregler, men samtidigt försöker 

man handla på sätt som skapar en känsla av värdighet och av att inte full-

ständigt stå till arbetsgivarens eller utbildningens förfogande. Att förhandla 

och att undvika är två strategier intervjupersonerna använder för att balans-

era styrkeförhållandena.   

Jag fick inte fortsatt vikariat när jag blev gravid ”för jag kunde ju 
bli sjuk”, sa han. Men efter föräldraledigheten ville han ha tillbaka 
mig. Jag ville egentligen inte, men jag menar vad har man för val 
när man inte fått nåt annat?! /-/ Det jag gjorde var att kräva lite 
extra förmåner och speciella villkor, och det fick jag då igenom 
(Sanna, Glesbygd).   
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Ett par gånger har jag sökt polishögskolan och blivit bortplockad 
efter sista intervjun. Drömmen är svagare nu och jag vet inte om 
jag ska söka igen, jag tycker dom får klara sig utan mig /skratt/. Ja 
dom har egentligen fått chansen, men skulle jag ta mig in så skulle 
jag inte tveka en sekund (Erik, Glesbygd).  

Vidare poängterar de intervjuade att negativa erfarenheter från utbildning 

eller arbete lett till insikter om vad de inte vill vara med om igen, och att de 

numera har strategier för att snabbare ta sig ifrån liknande situationer. Vissa 

skyr studier generellt och andra någon specifik utbildning. I arbetslivet 

undflyr man bestämda arbetsgivare, arbetsuppgifter eller miljöer. Däremot 

upplevs det svårare att styra sin väg till något. Studier uppfattas som ett 

medel för att få rätt kompetens och ett jobb, men samtidigt nämns risker: att 

inte få tillträde, studieekonomi, att inte klara utbildningen eller att den inte 

ger avkastning i framtiden.    

Risker och lösningar i övergången från skola till arbete baseras tydligt på 

intervjupersonernas tidigare erfarenheter och livsomständigheter. 

Gemensamt för dem, oavsett bakgrund, är dock att det är ett långvarigt 

skeende att börja modifiera ett önskat men svåruppnåeligt karriärmål för att 

finna ett nytt mål och därefter försöka nå det. För dessa arbetslösa unga 

vuxna finns dessutom risken att nödgas göra om processen inom en snar 

framtid. Följande citat illustrerar hur individen försöker navigera för att 

komma runt begränsningar i utbildning och arbete.  

Efter diverse bråk fick jag till slut byta från Natur till Media-
programmet, och i en annan kommun. /-/ Efter Media tänkte jag 
”ljudtekniker”. Jag sökte också mediautbildningar på folkhögskolor 
flera gånger men det är ju jättesvårt att komma in på sådana 
utbildningar, ja i hela mediabranschen. /-/ Sen släppte jag det och 
sökte en 1-årig kurs i engelska på en folkhögskola. Jag ville 
verkligen härifrån, gillar språk och tänkte att det har man väl alltid 
nytta av. /-/ Sen jobbade jag som reservdelssäljare några år där 
jag kom i kontakt med datorer och blev intresserad av det. /-/ Så 
småningom gick jag en datautbildning på högskolenivå. Men jag 
har inte fått jobb inom det än, så jag hoppar in och jobbar med 
annat ibland (Tomas, Glesbygd). 

Den egna insatsen är en annan källa till vanmakt och egenmakt. Å ena sidan 

känner de unga vuxna maktlöshet inför sin osäkerhet om vägar och mål. 

Likaså oroar de sig för att de saknar nödvändiga egenskaper, kompetenser, 
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nätverk och tryggad försörjning. Å andra sidan uttrycker intervjupersonerna 

stolthet inför sig själva. De är glada över erövrad erfarenhet och kompetens, 

och för att de har människor i sin närhet som bryr sig om dem. Dilemmat är 

bara det där med att man inte har funnit eller nått sina egna karriärmål 

ännu.  

 

Fyra övergångsmönster 

De unga vuxnas vägar från skola till arbete kan sammanfattas och särskiljas i 

fyra övergångsmönster. Ett, det vanligast förekommande, karaktäriseras av 

fragmentering medan tre utmärks av större stabilitet (se figur 5.2). 

 

Figur 5.2. Olika mönster i övergången från skola till arbete.  

De fyra mönstren och de unga vuxnas fördelning på dem kan beskrivas på 

följande sätt:   

1) Fragmenterat mönster: Drygt hälften av informanterna uppvisar ett jojo-

mönster som kännetecknas av arbete vid flera olika arbetsplatser, för det 

mesta i några olika yrken. Vanliga erfarenheter är arbetslöshet under några 

kortare perioder, längre perioder av deltidsarbetslöshet, deltagande i något 

arbetsmarknadspolitiskt program och/eller någon utbildning efter gymna-

siet. En vanlig utbildningsbakgrund är ett studieförberedande gymnasie-
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program eller ett yrkesförberedande program inom ett yrkesområde 

individen sedan övergett.  

2) Stabilare mönster i utbildning: I den näst största gruppen utgör studier 

den huvudsakliga sysselsättningen. Respondenten kan ha genomgått en till 

två högskoleutbildningar eller växlat mellan olika typer av utbildningar. De 

flesta har haft något arbete, men några saknar helt arbetslivserfarenhet. 

3) Stabilare mönster i arbete: Ett mindre antal unga vuxna har ett mönster 

som kännetecknas av varaktigt arbete vid en eller två arbetsplatser/yrken. 

Den nuvarande arbetslösheten kan vara den första eller andra. Utbildnings-

bakgrunden varierar, men vanligt är att ha jobbat i linje med ett fullföljt 

yrkesförberedande gymnasieprogram. 

4) Stabilare mönster i utanförskap: Ett mindre antal intervjupersoner 

redovisar långvariga perioder i arbetslöshet eller avsaknad av trygga anställ-

ningsformer. Erfarenheter av arbetsmarknadspolitiska program och tim-

anställningar är vanliga liksom försök att studera som kan ha slutat med 

avbrott. Överrepresenterade i denna grupp är män som saknar fullständiga 

betyg från gymnasieskolan och respondenter som genomgått yrkes-

förberedande gymnasieprogram inom ett yrke de sedan valt bort.  

Ovanstående indelning är förenklad men belyser framträdande vägar från 

skola till arbete bland intervjupersonerna. Drygt hälften har ett fragmenterat 

mönster som motsvarar den jojoetablering som skildras i SOU 2006:102 (jfr 

kapitel 2). Men det är också viktigt att notera att en nästan lika stor del av de 

unga vuxna i denna studie har stabilare mönster. I kapitel åtta återkommer 

jag till vad som utmärker de fyra etableringsmönstren.   

 

Sammanfattande slutsatser  

De arbetssökande unga vuxnas retrospektiva berättelser om sina övergångar 

från skola till arbete är samtidigt skildringar av att försöka jämka egna 

förväntningar och yttre förutsättningar för att etablera ett vuxenliv. I 

careershipteorin förstås livsloppet som ett mönster av vändpunkter och 
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rutiner som avlöser och förutsätter varandra (Hodkinson och Sparkes 1997). 

Studiens unga vuxna betonar karriärövergångarna, men uppfattar inte alla 

växlingar, särskilt inte byte av jobb, som en vändpunkt. Växlingar då ett jobb 

(och i vissa fall en utbildning) tar slut och ett annat likartat tar vid ses ofta 

som del av en rutinperiod. Andra övergångar betraktas däremot som reella 

vändpunkter och del av en livsförändrande fas. Dessa involverar oftare 

utbildning än arbete. Rutinperioder innefattar erfarenheter som i varierande 

mån överensstämmer eller strider mot individens tidigare vägval och som 

han/hon hanterar på olika sätt (a.a.). I min studie förhåller sig intervju-

personerna till sina utbildningserfarenheter främst utifrån grad av egen 

framgång, och till jobberfarenheterna utifrån arbetets meningsfullhet och 

arbetsvillkor. Insikterna får konsekvenser för den fortsatta karriärutveck-

lingen, och resulterar bland annat i strategier såsom studier, anpassning, 

förhandling och undvikande.  

Hodkinson och Sparkes (1997) pekar på att karriärvalen är sammanflätade 

med individens familjebakgrund, livshistoria och kultur. De unga vuxnas 

berättelser illustrerar detta på olika sätt, liksom att de fäster mycket stort 

avseende vid positiva sociala relationer. Med MacDonald m.fl. (2005) ord 

uttrycker intervjupersonerna i min studie att vänner erbjuder dem känslo-

mässigt stöd, ”get by”, medan bekantas främsta roll är att erbjuda tillfällen, 

”get on”, samt att ursprungsfamilj och partners har betydelse i båda 

avseenden. Sociala relationers avgörande betydelse för de unga vuxnas 

habitus, kapital och tillgängliga fält i övergången från skola till arbete belyses 

i intervjuerna.   

Intervjupersonerna poängterar andras stöd och egna brister på frågan om 

vad som bidragit respektive hindrat. På så sätt illustrerar de vad andra har 

förväntat sig av dem och vad de uppfattar har varit möjligt för dem 

personligen. Vidare framgår att tillfällen då man lyckats i något avseende är 

väsentliga i ett biografiskt perspektiv. Bilden som framträder är att sociala 

relationer har varit oumbärliga, men att individerna själva är ansvariga för 

sina vägar, framgångar och tillkortakommanden.  

De unga vuxna beskriver ständiga omvärderingar för att finna utvägar till 

arbete och försörjning. Mödan att finna och nå sina karriärmål samman-

fattar deras skildringar av övergången i retrospektiv. Ansträngningens 

omfattning och innehåll varierar emellertid. Somliga intervjupersoner 

betonar svårigheten att finna målet, andra bekymret att nå ett bestämt mål 
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och flertalet riskerna. Vidare framträder fyra vanliga övergångsmönster; ett 

fragmenterat mönster och tre mer stabila mönster endera i utbildning, 

arbete eller utanförskap. Samtliga eftersträvar dock personliga karriärmål, 

där den enskilde kommer till sin rätt.  

I vilken mån de intervjuade uttrycker egenmakt i övergången från skola till 

arbete varierar. Flertalet betonar ändå att de genom förhandling och undvik-

ande upplever sig ha ett ord med i laget i situationer där de väsentligen är 

beroende av andras beslut. Vidare ses utbildning som ett sätt att nå sina mål, 

men att även den vägen är riskfylld och saknar garantier vittnar många av 

studiens deltagare om. Av intervjuerna framgår att övergången från skola till 

arbete - inbegripet de processer varvid strukturella begränsningar hanteras - 

uppfattas som en högst personlig och individuell resa. Detta överens-

stämmer med annan forskning. Unga nödgas numera hantera konsekvenser 

av processer som i stor utsträckning ligger utanför deras kontroll men 

uppfattar dem som personliga tillkortakommanden (Furlong och Cartmel 

2007). Få av de unga vuxna förstår sin möda som ett resultat av strukturella 

förhållanden. Däremot kritiserar så gott som samtliga sin ”individuella” 

villrådighet eller kompetensbrist. Sammanfattningsvis kan berättelserna i 

stor utsträckning kopplas till följder av den utsträckta övergången från skola 

till arbete liksom till teser om risker och individualisering.  
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6. Att förvalta sitt pund 

 

Detta kapitel fokuserar de unga vuxnas förhoppningar och farhågor 
inför framtiden. En viktig drivkraft för intervjupersonerna är att förvalta 
sitt pund.9 De vill tillvara sina intressen och talanger, och få jobb som 
erbjuder rimliga villkor. Kapitlet inleds med en genomgång av betyd-
elsefulla livsområden liksom av karriäralternativ och tidsperspektiv. 
Vikten av att ha ett arbete för att kunna styra resten av livet, samt för-
ändringar i individernas handlingshorisonter som innefattar såväl högre 
som lägre anspråk belyses. Därefter skildras hur de unga vuxna försöker 
navigera mellan drömmar och realitet, och undvika att misshushålla 
med sitt pund. Avslutningsvis summeras slutsatserna.   

 

Betydelsefulla och länkade livsområden  

De unga vuxnas framtidskommentarer rör främst varthän de strävar i 

arbetsuppgifter, arbetsvillkor, arbetsmiljöer och positioner på arbets-

marknaden. En önskan om varaktig och trygg heltidsanställning delar de 

flesta intervjupersoner oavsett om de vid intervjutillfället siktar på att få ett 

varaktigt jobb, en språngbräda till ett bättre jobb eller ett moratorium inför 

mer avgörande karriärbeslut.  

Ungefär en tredjedel överväger att påbörja utbildning och lika många att 

starta ett företag. Egen rörelse ses som alternativ när efterfrågan på arbets-

kraft tryter, cheferna upplevs som dåliga och handlingsutrymmet som 

anställd otillräckligt. Andra motiv är förhoppningar om goda förtjänster eller 

                                                             

9  Ordet talang är hämtat ur bibelns berättelse om mannen som gav sina tjänare ett antal pund 
och skildrar hur de förvaltade gåvan (Matteus 25:14-30). Man talar om hur en människa 
"förvaltar sitt pund", det vill säga hur hon använder sina anlag. En person som "gräver ner sitt 
pund" har inte nyttjat sin talang.  www.ur.se/ord/8b_uttryck.html 

http://www.ur.se/ord/8b_uttryck.html
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att få utlopp för sin entreprenörsanda, eller att den bransch man vill verka 

inom förutsätter att man startar eget (t.ex. hantverkare). Företagsidén 

varierar mellan de intervjuade; vanligast är ett uppslag som diskuterats med 

kamrater. Endast en person har en utvecklad affärsplan och uppger företag-

ande som enda alternativ. Utbildningsmålen avser främst högskolan. Fler-

talet intervjupersoner är dock oklara över utbildningsinriktning och när man 

vill börja läsa, men uppger några alternativ och att de förmodligen kommer 

att söka när de bestämt sig. Majoriteten av dem som inte planerar att gå 

någon utbildning inom den närmaste framtiden utesluter inte studier längre 

fram. Några betraktar det dock som en nödstrategi för att få ett tryggt och 

stimulerande arbete.  

Intervjupersonerna beskriver även andra överväganden inför framtiden. De 

som är föräldrar understryker att en viktig uppgift är att fortsätta fostra och 

stödja sina barn. Av dem som inte har barn uppger somliga att de absolut vill 

bli föräldrar senare, medan några tar avstånd från tanken att skaffa sig barn. 

Vidare värderas anhörigas välmående och hälsa högt, liksom positiva nära 

relationer. Bostad och bostadsort är något två tredjedelar av de unga vuxna 

berör. Medan hälften av dessa vill flytta från nuvarande ort, tar andra upp 

vilken typ av bostad eller bostadsmiljö de eftertraktar eller en oro inför att få 

eller kunna behålla en bostad. Det egna välbefinnandet betonas av nära 

hälften som, ofta efter tidigare problem, inte tar hälsan för given och vill 

undvika sådant som kan skada dem. Den personliga ekonomin är ytterligare 

ett kritiskt område, och som de ofta förknippar med arbetslöshet och studier. 

Somliga poängterar att de inte vill bli skuldsatta och ekonomiskt beroende, 

eller att det är viktigt att uppnå föräldrars levnadsnivå. De unga vuxnas 

önskemål på fritidsområdet rör framförallt fysisk aktivitet och resor, men 

även kulturella och sociala aktiviteter. Vidare uttrycks en önskan om en 

balans mellan jobb och fritid.  

Dessa livsområden lyfter intervjupersonerna alltså fram som angelägna. På 

ett påtagligt sätt griper aspekterna - karriär, relationer, familj, ekonomi, 

bostad, hälsa, fritid - in i varandra när de berättar om sina framtidsplaner, 

försöker manövrera i utbildning och arbete, och forma sina liv. Det talar för 

att det är viktigt med ett helhetsperspektiv vid studier av ungas övergångar 

från skola till arbete.  
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Karriäralternativ och tidsperspektiv 

Det är inte ovanligt att de intervjuade uppger flera möjliga karriärvägar.   

Antingen så startar man eget, eller försöker hitta en arbetsplats 
som kock där man trivs, eller sadla om helt genom att byta bransch 
eller börja plugga. Det är mina alternativ, som jag ser det idag. 
[Vad ligger närmast?] Jag vet faktiskt inte det. Om det dyker upp 
ett intressant jobb så tar jag väl det, men jag tror inte att det 
händer (Anja, Glesbygd).   

Andra har mer avgränsade mål om en anställning som ligger i linje med den 

senaste utbildningen i det geografiska närområdet, medan somliga har ett 

längre tidsperspektiv och beskriver en karriärväg med delmål inför något 

som hägrar längre fram. Dessa två citat illustrerar respektive förhållnings-

sätt. 

Det är ett datajobb här i X-stad som gäller. Sen kan jag vara bred i 
vilken typ av datajobb jag söker eftersom jag har utbildning inom 
nätverk, fysisk hårdvara och grafisk utveckling (John, Utsatt 
förort). 

Jag börjar på ett snickeri och jobbar där, startar smått hemma och 
kör parallellt ett eget företag till att börja med. Alltså bygga upp 
kunskaper och kontaktnät mer och mer, tills man själv ser att man 
kan försörja sig på företaget. /-/ Inom vilken tidsram vet jag inte, 
men inom tio år kanske, jag vet inte. Men det ska hända (Alex, 
Glesbygd). 

Tidsperspektivet och antalet karriäralternativ varierar således. Likaså 

varierar den öppenhet och beslutsamhet varmed intervjupersonerna 

navigerar. Brannen och Nielsen (2002) definierar olika sätt varpå ungdomar 

(18-25 år) i deras studie orienterar sig gentemot framtiden: med anpass-

ningsbarhet, förutsägbarhet eller uppskjutande. I min studie agerar flertalet 

intervjupersoner med det Brannen och Nielsen (2002) kallar anpassnings-

barhet. Framtiden ses som en risk att kalkylera med och kontrollera, och 

ibland som en positiv utmaning. Genom att ta ett steg i taget försöker de 

övertyga sig om att de är rustade att hantera den konstanta föränderlighet 

som uppfattas fordra justeringar från deras sida. Att navigera med förutsäg-

barhet avser, enligt Brannen och Nielsen, unga män som har antagit gamla 

antaganden om livslånga arbeten, standardiserade snarare än individuellt 
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konstruerade vägar och en manlig försörjarideologi. Bland de unga vuxna i 

denna studie har ett antal kvinnor och män delvis en sådan idealbild 

samtidigt som flera av dem är desillusionerade eller protesterar mot den. 

Förhållningssättet uppskjutande avser de unga (18-20 år) som vill tillvarata 

möjligheter med en förlängd ungdomstid och låta vuxenlivet vänta (a.a.). 

Ingen av de unga vuxna i min studie, som är äldre än deltagarna i Brannen 

och Nielsens studie, har den inställningen. Somliga av dem menar att de 

agerat på ett sådant sätt tidigare men att de numera siktar på stabilare för-

hållanden.  

 

Arbete – en viktig plattform 

Alla de intervjuade hyser oro över sina chanser i arbetslivet och på arbets-

marknaden. Den nuvarande arbetslösheten upplevs sällan, oavsett dess 

varaktighet, så hotfull om den inte fortsätter i ett framtidsperspektiv. Att 

varaktigt hamna utanför eller i korta och otrygga anställningar upplevs 

däremot som hotande.   

Det värsta är om man går arbetslös länge. Man saknar ekonomisk 
trygghet och struktur på vardagen. Ja, det värsta vore väl att 
fortsätta hanka sig fram med tillfälliga jobb då och då, ja som jag 
gör nu (Joel, Glesbygd).                     

Att inte få jobb. Ibland är jag rädd att arbetslösheten varar livet ut 
(Veronica, Utsatt förort).                                                                                                    

När man är i den här gråa zonen känner man sig inte sådär jätte-
lyckad, direkt. /-/ Jag tror inte man mår bra om man är i det för 
länge. Man måste få lite ordning, på nåt sätt (Amanda, Välsituerad 
förort).  

Jobb ses ofta som en garant för att klara sig ekonomiskt, för trygghet i ett 

vidare perspektiv och av flera även för personlig utveckling. ”Om bara arbete 

fixar sig så fixar sig allt annat” som några av dem uttrycker det. Arbete 

framstår som centralt för att kunna planera sitt fortsatta liv.   

Jag skulle vilja ha ett tryggt liv med en stadig inkomst där jag vet 
vad jag ska göra dom närmaste fem åren, där det inte är den där 
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osäkerheten efter varje halvår, för så är det ju när man pluggar 
liksom. Man vet oftast inte var man ska bo, vad man ska läsa, hur 
sommaren ska klara sig och finansieras. Man kan aldrig tänka 
längre än ett halvår. Det skulle va skönt att ha ett tryggt liv med 
rutiner och fast inkomst. [En fast grund att stå på.] Ja, precis, och 
det är väl det jag försöker åstadkomma hela tiden (Petra, Väl-
situerad förort).  

Det känns som man är i den åldern att jag gärna skulle stanna 
någonstans nu, och vart det blir, i Sverige eller i X-land, hänger 
mycket på vart jag får jobb. Men sen vill jag stanna där ett tag. 
[Skapa en plattform.] Ja precis, och det känns som, när man skapat 
den så är man kanske i den åldern att man ska skaffa familj. Man 
kan ju flytta med familjen, men jag tror ändå, ja det känns som 
man är i ett vägval. [Och det vägvalet involverar både arbete och 
resten av livet.] Men just nu känns det som jag låter arbetet 
bestämma (Veronica, Utsatt förort).  

Somliga unga vuxna låter således arbetet styra. En annan strategi har de 

intervjupersoner som menar att jobb kommer i andra hand efter barn och 

familjeliv, personlig utveckling eller fritidssysselsättningar. De ger uttryck 

för att redan ha skapat sig ett vuxenliv eller att arbete inte är livets centrum. 

Det dominerande synsättet är dock att trygghet i jobb och försörjning är 

grundläggande för att kunna ta itu med resten av livet och fortsätta etablera 

sig som vuxen. I frånvaro därav sätts förhoppningar delvis i vänteläge och 

under omprövning.    

Generellt beskriver de unga vuxna att de arbetsrelaterade bekymren är större 

inför framtiden än de utbildningsrelaterade. Förvisso skildras att utbildning 

utgör en större satsning och risk än att ”bara” söka och få ett liknande jobb 

som tidigare, och var fjärde intervjuperson uttrycker oro inför studier. Det 

gäller vanligtvis den ekonomiska situationen under högskolestudier, men 

även felval i relation till eget intresse eller arbetsmarknaden, att inte komma 

in på viss utbildning eller klara av den. Samtidigt pekar de på att utbildning 

bara är ett delmål på vägen, och dessutom möjligt att välja bort. ”Utbildning 

kan aldrig inträffa om jag inte accepterar det”, som en intervjuperson 

uttrycker det. Att vara en aktör på arbetsmarknaden kan dock bara en av de 

femtiotvå unga vuxna undfly i ett framtidsperspektiv. Övriga är beroende av 

en arbetsinkomst. På så sätt exemplifierar de unga vuxna ”självklara” skill-

nader i risker och strategier mellan utbildning respektive arbetsmarknad.  
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Förändrade handlingshorisonter  

En öppenhet och anpassningsbarhet inför jobb som korsar deras vägar 

betonas av många intervjupersoner. Denna flexibla inställning bör dock inte 

likställas med den anpassningsbarhet i anställningstrygghet, lön och yrkes-

funktioner som i allt högre grad efterfrågas inom organisationer och på 

arbetsmarknaden. Från de intervjuades perspektiv handlar ”flexibilitet” 

främst om en öppenhet inför yrkesverksamhet där de kan få lära och 

utvecklas med hyfsade arbetsvillkor, och med möjlighet att kunna dra sig ur 

utan alltför stora olägenheter om det inte faller väl ut. De unga vuxna fram-

håller att de numera har högre krav på anställningsvillkor och arbets-

uppgifter än när de var yngre eftersom de har skaffat sig arbetslivserfarenhet 

och/eller investerat i eftergymnasial utbildning. De ger uttryck för att under 

ungdomstiden ha modifierat sin handlingshorisont, vad de uppfattar efter-

strävansvärt och möjligt, efter att ha ackumulerat olika former av kapital 

(ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt) som de vill ha avkastning på. 

De är förändringsbenägna och vill förkovra sig för att få det bättre, inte 

sämre, än förut. 

Intervjupersonernas mål och strategier förändras när de är arbetslösa och 

har osäkra jobb. Utöver anställning läggs andra alternativ till såsom utbild-

ning eller eget företagande. Vidare breddas och reduceras jobbsökandet för 

att kunna lösa sin situation.   

Förut sökte jag jobb i hela Sverige, fast i december var jag miss-
modig och sen dess har jag väl bara sökt här i X-stad. För jag 
började räkna till nittio ansökningar och hade känslan att, ”det här 
leder ju ingenstans, det är ju ingen mening med det.” Och sen var 
jag på en jobbmässa i Y-land och fick komma på två anställnings-
intervjuer där och det var ju större utdelning än här, så nu är jag 
nästan mer inriktad på jobb där (Veronica, Utsatt förort).   

Arbetsgivares bristande respons leder till att intervjupersonerna förändrar 

sina jobbsökarstrategier och mål gällande anställningsformer, yrken, kvali-

fikationsnivå och geografiskt område. Även om de unga vuxna uppger att 

ökad ålder och kompetens leder till högre anspråk framgår samtidigt att de 

ofta reduceras i den nuvarande positionen som arbetslös.     

Nej, det behöver inte va som civilingenjör längre. Helst vill man ju 
ha nytta av sin utbildning, men det är bara att inse fakta att det 
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verkar man inte få så att då får man ju lägga in plan B. Hittills har 
jag sökt inom teknik i alla fall, men får man inte jobb så måste man 
söka sig nåt annat (Peter, Välsituerad förort).  

Att handlingshorisonten statusmässigt krymper är särskilt tydligt bland de 

unga vuxna som nyligen avslutat en utbildning eller kommit till Sverige från 

andra länder de senaste åren. De sistnämnda uppger att deras sociala och 

kulturella kapital inte räcker till för tillträde till önskat område och att de får 

”börja från början” med sin etablering på arbetsmarknaden, medan de först-

nämnda finner att de kommer till korta i jämförelse med konkurrenterna 

som förutom utbildning även har lämplig arbetslivserfarenhet. Detta leder 

ofta till att de intervjuade accepterar mindre kvalificerade jobb än vad som 

motsvarar deras ambitioner och formella kompetens, eller till att de över-

väger ytterligare studier. På så sätt hoppas de öka sitt kapital i ett framtids-

perspektiv.  

 

Att navigera mellan drömmar och realitet     

Det är inte ovanligt att de unga vuxna i intervjuerna uttrycker en ambivalens 

inför att fortsätta som tidigare eller att göra en större förändring. Risken 

med att göra något annorlunda vägs mot det som möjligen skulle kunna 

uppnås: Att fortsätta jobba med samma jobb eller inte, att utbilda sig eller 

inte, att flytta eller inte, att stanna eller gå ifrån en partner, och så vidare. 

Även om intervjupersonerna formulerar villrådigheten som ett tvivel på vad 

de önskar bedömer jag att endast ett fåtal inte vet vad de vill. Dilemmat 

avser snarare konflikten mellan att ta det säkra före det osäkra eller att satsa 

på det som lockar, med de risker det innebär. De unga vuxna förefaller fråga 

sig vad som är viktigast - trygghet eller omställning - och vanligen förklara 

att de för tillfället inte är redo för förändringen. Att skjuta upp viktiga 

avgöranden är ett vanligt sätt att hantera den osäkra situationen.  

I nära anslutning till intervjutillfället genomför emellertid två kvinnor 

radikala förändringar som involverar såväl karriär som bostadsort och 

relationer. Deras drivkrafter skiljer sig åt sinsemellan. Anna har goda 

resurser och ska just kasta sig in i en utmaning hon bäddat för under flera år, 

medan Jamila agerar med förhoppning om att komma till rätta med varaktig 
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arbetslöshet, fattigdom, avsaknad av egen bostad och destruktiva relationer. 

Gemensamt för dem båda är att de umgåtts med tankarna på förändringarna 

en längre tid och att det innebär ett uppbrott från Sverige och Europa. 

Däremot baseras utvägarna tydligt på deras tidigare liv. Sålunda kommer 

Jamila att via ett statligt program praktisera inom servicesektorn i sitt 

ursprungliga hemland, medan Anna åker till en världsmetropol med sin 

blivande make och ser goda chanser till ett tjänstemannajobb. I dessa fall 

framträder hur familjebakgrund, etnicitet, kön och nuvarande resurser 

formar handlingshorisonter och navigerande vid en avgörande vändpunkt i 

livet.  

De allra flesta unga vuxna överväger ett alternativ som är tydligt anpassat till 

deras kompetens och arbetsmarknadens krav och möjligheter. Samtidigt är 

det få som inte nämner någon karriärväg som bättre överensstämmer med 

de egna visionerna och som engagerar dem mer. Hur intervjupersonerna 

hanterar dilemmat mellan drömmar och konkreta ambitioner varierar. Ett 

vanligt sätt är att de tidsmässigt närmaste alternativen präglas av nuet 

medan förhoppningarna placeras i framtiden.  

Jag siktar på ett ekonomjobb, men som det ser ut idag så får man 
väl börja från noll. Eftersom jag inte har arbetslivserfarenhet från 
relevanta ekonomijobb får man väl antagligen jobba flera år 
nånstans där man egentligen inte har tänkt sig. Men för att ta sig 
dit man vill så får man ju gå den vägen liksom. Så så ser framtids-
planerna ut. [Att ta några hundår och sen jobba dig upp.] Ja men 
faktiskt, ja, så ser det ut. För att få den här erfarenheten som alla 
kräver. Så är det ju när man är nyexaminerad liksom. Jag menar, 
man vet vad dom pratar om och sådär, men hur det funkar på ett 
företag vet man ju inte. Så det blir några hundår helt enkelt först 
(Simon, Välsituerad förort).  

En annan utväg uttrycks av dem som inriktar sig på två alternativ på samma 

gång. De använder en del av sin tid till att skaffa en trygg försörjning men 

satsar också åtskillig tid för de personliga målen. En av dem som navigerar 

på sådant sätt formulerar sig på följande vis.  

I may be in training genom Arbetsförmedlingen to become en 
svetsare, and that´s okay to make a living. But I want to become a 
huge musician, that’s the first thing, and I believe I will if I just push 
ahead (Kayode, Utsatt förort).  
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Ibland är dock mötet mellan realitet och vision mer komplext, och somliga 

unga vuxna nedvärderar på olika sätt sig och sina förhoppningar utan att 

egentligen ha prövat om idéerna håller eller inte.      

Vi får se hur det går på praktiken på bageriet. /-/ Egentligen skulle 
jag vilja skriva barnböcker. /-/ Det har kommit mer och mer, ju 
mer man har skrivit, ”men jag kanske är bra på det här”. Fast nu 
har jag svårt att se att jag är bra på någonting men… Jag vet inte. 
[Har du kollat hur man kan göra för att kunna publicera nåt?] Nej, 
jag brukar låta mina vänner läsa det jag har skrivit, och jag får ju 
ganska bra kritik av dom. Men jag vet inte vart jag ska skicka det 
jag har. Det är det som är kruxet… I och för sig, man kan säkert 
prata med någon författare och fråga hur dom gjorde. [Ja visst. 
Och så kan du kontakta ett bokförlag för att få veta mer.] Ja, eller 
om inte annat så kan nån läsa det man har och säga att det inte är 
nåt bra (Karolina, Glesbygd).  

Intervjupersonerna delar en vision om att kunna ”förvalta sitt pund”, att 

tillvarata sina talanger och helst livnära sig på dem. Samtidigt framgår att 

strategierna och resurserna för att komma vidare med drömmarna skiftar.  

 

Risken att nödgas gräva ner sitt pund 

De unga vuxna bekymrar sig för att bli långvarigt arbetslösa, att inte erhålla 

stadigvarande anställning och att inte anses anställningsbar. Vidare oroar de 

sig för att få jobb som de anser är dåliga och inte överensstämmer med egna 

önskemål. De vill undvika anställningar som ger negativa erfarenheter och 

att fastna i ointressanta jobb för att lösa sin försörjning.  

Jag vill undvika att få ett jobb jag inte trivs med, att få dåliga 
erfarenheter. Man vill ju slippa dåliga erfarenheter, det går ju inte 
men det vill man ju helst (Veronica, Utsatt förort).  

Jag oroar mig för att fastna i ett jobb jag vantrivs med. Att ta ett 
sånt jobb och må kasst, och bara vara kvar för försörjning (Simon, 
Välsituerad förort). 
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Mödan att finna och nå sina karriärmål, som karaktäriserade övergången i 

retrospektiv, återstår för många även i ett framtidsperspektiv. Vid intervju-

tillfället uttrycker de unga vuxna en ängslan för att inte komma fram till vad 

de verkligen vill jobba med eller för att inte uppnå det de bestämt sig för att 

göra.    

Ja man är väl orolig för att inte hitta sin grej. Att hitta nåt som 
”wow det här trivs jag med, det här kan jag tänka mig”. Jag 
beundrar folk som jobbar med samma sak och är nöjda med det. 
[Och du skulle vilja hitta ditt.] Jag skulle vilja hitta nån grej som jag 
känner att, ”det här kan jag göra livet ut” (Erik, Glesbygd). 

Ja, min största oro är väl att inte få ett jobb som motsvarar den 
utbildning jag har. Jag menar att nu har jag en bra utbildning som 
jag gick ut från med goda resultat, och har en kvalificerad utlands-
praktik i bagaget. Men när ska jag få utdelning på det? (Tomas, 
Glesbygd)  

Oron för att inte hitta fram i arbete och karriär kopplas i ett vidare perspek-

tiv till risken att komma till korta i livet i sin helhet.       

[Vad är du orolig för?] Att inte lyckas. Alltså att vakna upp om 20 
år och känna att ”vad hände”. Att hela livet har gått förbi och att 
jag inte har gjort nånting som jag drömt om och hoppats på. Det är 
där jag känner paniken, redan idag, att livet håller på att rinna mig 
förbi. Jag blir äldre och äldre /skratt/och inget händer. Det är 
absolut min största skräck (Rebecka, Glesbygd). 

Min största oro är att misslyckas inom arbete, utbildning, livet. Det 
är därför jag är velig och har svårt att bestämma mig. Jag vill inte 
välja fel (Mohamed, Utsatt förort). 

Om man ska utgå från nuläget så är det nog att man är rädd för att 
inte nå målen. Att man inte ska få till det där jobbet, att man inte 
ska få till den där bra vägen, att man inte ska välja rätt väg, att det 
inte ska lösa sig med det framtida privatlivet. Ja, oron för det tror 
jag är störst. [Det du beskriver är på nåt sätt att misslyckas.] Ja, jo 
men det är nog ett bra ord för det är lite så det känns (Amanda, 
Välsituerad förort). 

De unga vuxna pekar på hur centralt ett i deras ögon bra arbete är för att 

resten av livet ska gå i lås, men också på att karriären bara är en komponent 

för känslan av framgång. Bakom rädslan att misslyckas lurar faran att inte få 



82 

 

tillvarata och utveckla sina möjligheter och talanger. De intervjuade vill 

undvika att gräva ner sitt pund. 

[Vad är du orolig för och vill undvika?] Ja det är nånting som 
aldrig kommer att hända: Att fastna i ett arbete som jag inte trivs 
med liksom, börja jobba på ett vanligt kneg där möjligheten till 
utveckling är lika med noll. Jag vill inte ha ett oinspirerande jobb 
överhuvudtaget, oavsett lön eller nåt, ett jobb som inte passar mig 
helt enkelt. [Och där du fastnar, på nåt sätt.] Det handlar om att jag 
inte ska använda mina talanger i den utsträckning som jag skulle 
kunna... Ja, det är nog det (Marcus, Utsatt förort).  

Att inte hitta nåt jobb som stimulerar mig. Att tappa bort mina 
egna mål i livet, ja att inte ta tillvara mina möjligheter. Det är min 
fasa (Anja, Glesbygd).  

Med en livssyn som innefattar risk och ansvarighet (jfr ”risk and respons-

ibility ethos” Reay m.fl. 2002) förlägger flertalet unga vuxna ansvaret för 

framgångar och misslyckande hos sig själva, och uppfattar framtiden som 

osäker och riskfylld. Man kan ana att deras drivkrafter influeras av skam 

över att ännu inte ha lyckats nå sina mål, och skuld för att inte följa sam-

hällets normer. De verbaliserar emellertid i större utsträckning stolthet inför 

vad de, trots allt, lyckats med för att följa sin individuella biografi, liksom 

gottgörelse, bot och bättring för att bli en anställningsbar och lyckad individ i 

samhället.   

  

Sammanfattande slutsatser  

De unga vuxnas handlingshorisonter, vad de uppfattar som möjligt och efter-

strävansvärt, innefattar ett antal väsentliga livsområden som har betydelse 

för hur de resonerar och navigerar i utbildning och arbete. Intervju-

personerna understryker vikten av att få ett arbete för att tillgodose behov av 

försörjning, trygghet och, för många, personlig utveckling och livsplanering. 

Deras handlingshorisonter vid intervjutillfället kännetecknas av högre krav i 

jämförelse med när de var yngre. Samtidigt innebär positionen som arbetslös 

att anspråken förändras och dämpas.  
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Hur många karriärvägar som övervägs och vilka tidsperspektiv som anläggs 

varierar. Generellt agerar dock intervjupersonerna med anpassning och kort-

siktighet. Deras handlingshorisoner innefattar både anpassning till nuet och 

egna visioner, och den möjliga motsättningen däremellan hanteras på olika 

sätt. Medan somliga skjuter förhoppningarna till framtiden och inriktar sig 

på mer framkomliga vägar, agerar andra parallellt för att nå de båda alterna-

tiven eller förringar sina drömmar. Intervjupersonerna är upptagna med att 

komma fram till vad just de vill, oroliga för att inte lyckas men uttrycker 

också stolthet och gottgörelse. För flertalet är den nuvarande arbetslösheten 

en avvikelse från deras bild av sig själva och från normer om att individen 

själv styr sitt liv. 

Rådvillhet och uppskjutande inför att genomföra större förändringar är 

vanligt bland de unga vuxna, och få uttrycker att de är beredda att agera för 

tillfället. Vid intervjutillfället står dock två kvinnor inför en avgörande vänd-

punkt. Deras fall illustrerar att individens drivkrafter och utvägar påtagligt 

kan kopplas till livshistoria och resurstillgångar. Sådant framträder särskilt 

tydligt vid aktuella vändpunkter, men generellt framgår att intervjupersoner-

nas handlingshorisonter avgörs av hur de ser på sig själva och sina möjlig-

heter. Det, i sin tur, beror på de unga vuxnas tidigare livshistoria, nuvarande 

position och vilka resurser de har för att konkurrera på en tuff arbets-

marknad med strukturella ojämlikheter. I kapitel 8 återkommer jag till hur 

lokal kontext, kön och etnicitet påverkar intervjupersonernas framåt-

blickande.  

Att förvalta sitt pund är en utgångspunkt när de arbetslösa unga vuxna talar 

om sina framtidsförhoppningar och farhågor. Å ena sidan stämmer den 

drivkraften väl överens med politiska strategier för livslångt lärande och 

anställningsbarhet. Intervjupersonerna försöker så gott de förmår öka sitt 

marknadsvärde genom utbildning och arbetslivserfarenhet för att få tillgång 

till trygga och stimulerande jobb. De vill bli en del av kärnarbetskraften och 

undgå tillhöra reservarmén. Vidare harmonierar intervjupersonernas livssyn 

om risker och egenansvar med ett politiskt tänkande som definierar 

problemet i termer av brist på anställningsbarhet hos individen snarare än 

frånvaro av arbetstillfällen (jfr Garsten och Jacobsson 2004b). Å andra 

sidan kolliderar motivet att förvalta sitt pund med andra villkor och normer 

på arbetsmarknaden. De unga vuxna betraktar arbete som ett individuellt 

projekt och en självklar arena för att tillvarata sina talanger, men knappast 

som ett moraliskt tvång eller en obestridlig plikt. Deras framtidstankar 
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inbegriper inte att under någon längre tidsrymd vara blott en kugge i ett 

maskineri. Det skulle vara att gräva ner sitt pund.  

En klassisk psykologisk karriärutvecklingsteori, Supers self-concept theory, 

utgår bland annat från att karriärval är resultatet av individens försök att 

förverkliga förmågor, talanger och intressen utifrån sin självuppfattning 

(Super 1957). Bourdieu beskriver något liknande utifrån ett sociologiskt 

perspektiv.    

It is not true to say that everything people do or say is aimed at 
maximizing their social profit; but one may say that they do it to 
perpetuate or to augment their social being (Bourdieu 1993, s 274). 

Vad Bourdieu menar med ”att bevara och utvidga sitt sociala vara” har 

diskuterats. Det hävdas att Bourdieu avser symboliska (utöver materiella) 

värden men knappast i någon existentiell mening (Dreyfus och Rabinow 

1993; Evens 1999). Min poäng är att Bourdieu placerar de unga vuxnas 

drivkraft i ett socialt och inte bara ett individuellt sammanhang. Att förvalta 

sitt pund sker i en social kontext som bland annat inkluderar andra aktörer 

som även de strider för att bevara och utvidga sitt sociala vara.  
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7. Själv är bästa dräng – om möten 
med karriärvägledning  

 

Det sjunde kapitlet belyser intervjupersonernas möten med offentlig 
karriärvägledning i övergången från skola till arbete. Hur de unga 
vuxnas kontakter med karriärvägledning gestaltar sig, deras syn på 
varför stödet brister och strategier i denna situation behandlas. 
Slutligen sammanfattas resultaten.  

 

Inledning 

De unga vuxna i min studie uppskattar att det finns ett ekonomiskt 

trygghetssystem som möjliggör finansiering vid arbetslöshet och under 

utbildning.    

Det som hjälpt mig åstadkomma det jag vill är antagligen att det 
finns möjligheter att ta studielån överhuvudtaget. Att man kan 
finansiera sin utbildning på det sättet och att det är möjligt att 
plugga så pass länge ändå (Petra, Välsituerad förort).   

Egentligen har jag inte fått så mycket stöd. Det positiva är väl att 
man fått stämpla (Joel, Glesbygd).  

I övrigt beskriver intervjupersonerna samhällets insatser som tämligen 

perifera för dem i övergången från skola till arbete. Möten med karriärväg-

ledning kommenteras sällan spontant utan vanligen först vid mina direkta 

frågor. Berättelserna handlar främst om möten med studie- och 

yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan samt arbetsförmedlare på 

Arbetsförmedlingen. Kontakterna värderas stödjande, hindrande eller 

meningslösa. Ett fåtal unga vuxna uppskattar karriärvägledning mer 

generellt eller vid någon specifik verksamhet. Därutöver beskriver en hand-
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full av dem ett positivt sammanträffande med en enskild tjänsteman som 

visat engagemang för individens mål, även om de är negativa till mötet med 

myndigheterna i stort. Andelen kritiska synpunkter är långt fler än de 

positiva och uttrycks med större emfas. Det är onekligen dessa frågor, 

samhällets (bristande) stöd, som väcker det största känslosvallet - vrede och 

frustration - hos respondenterna i intervjustudien i sin helhet. En domi-

nerande åsikt bland de unga vuxna är att karriärvägledning haft ringa 

betydelse i ett stödjande perspektiv.  

Intervjupersonerna skildrar att karriärvägledningen innefattar enstaka och 

spridda möten, ofta ett samtal i enrum. Kontakterna sker vanligen vid vänd-

punkter under livsloppet då möten är obligatoriska, till exempel i över-

gången från grundskolan till gymnasiet eller vid personalminskningar som 

leder till arbetslöshet. Mycket sällan framställs att det rört sig om en reell 

vägledningsprocess eller att den unga vuxna sökt hjälp i en självinitierad 

vändpunkt. Karriärvägledare verkar administrera en aktuell övergång. 

Utbildningsinstitutioner hanterar individens ansökan till utbildning och 

arbetsförmedlingar deras jobbsökande (figur 7.1).  

 

 

 

Figur 7.1. Kännetecknande för möten med karriärvägledning.  
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Stöd vid ansökan till utbildning  

Råd  

Ett flertal unga vuxna berättar att de fått konkreta råd om vilken utbild-

ningsinriktning de ska välja. I ett fall handlar det om råd från en studie-

vägledare vid en högskola om programval. I övrigt ges råden inför gymnasie-

valet eller vid byte av program inom gymnasieskolan, och utgår vanligen från 

individens betyg eller studiemotivation. Intervjupersonerna värderar förslag-

en på olika sätt. I de fall personen följt en uppmaning som sedan resulterat i 

goda erfarenheter uppfattas råden vanligen som positiva.  

Syon sa att ”du har för bra betyg för Fordonsprogrammet, du ska 
gå Samhälls”, och då blev det så. [Du blev starkt påverkad av 
honom.] Ja, självklart blev jag det. Också var jag osäker, men… 
[Hur upplevde du det?] Han satte väl griller i huvudet på en, för då 
var man ju inställd på att gå Fordons, men efter diverse 
påtryckningar, så det är ju sant. Eller jag var väl lite sugen på 
Samhälls också, men han tyckte inte att det var nåt att tveka om. 
Och så här i efterhand var det ett bra val (Erik, Glesbygd).  

Ett par intervjupersoner skildrar att studie- och yrkesvägledare föreslagit 

strategier i utbildning som den unge inte använt sig av vid det tillfället, men i 

retrospektiv insett poängen med.  

I februari i trean på gymnasiet gick jag till syokonsulenten för jag 
ville veta vad jag hade för möjligheter att utbilda mig till 
finsnickare efter gymnasiet. Hon sa ”då tycker jag att du ska hoppa 
av”, och då hade jag tre månader kvar till studenten! Jag tyckte det 
var helt befängt ”jag kan väl inte slänga bort tre år på gymnasiet 
till ingenting”. Men det hon sa var ju sant, för hade jag velat hoppa 
på någon utbildning direkt efter gymnasiet som finsnickare så 
skulle jag hoppat av och sökt Bygg. Det kunde jag ha gjort, för den 
enda användning jag har haft för mina betyg från Natur, själva 
papperna, har varit när jag har sökt till högskolan. Kunskaperna 
har jag givetvis använt hela tiden, men jag hade inte behövt ha dom 
på papper kan jag känna nu. Men då kändes det helt befängt att 
hoppa av gymnasiet, och mamma och pappa sa att ”nej det får du 
inte göra”. Alltså det kändes helt vansinnigt. Så jag tog studenten, 
och då blev det mycket svårare (Alex, Glesbygd).  
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Citatet illustrerar ett försök att hjälpa eleven att navigera bland begränsade 

yrkesutbildningsvägar. När Alex fullföljt ett program är gymnasievägen 

blockerad och få andra utbildningar inom finsnickeri finns att söka i Sverige. 

Ytterligare ett exempel på råd för att manövrera i ett bristfälligt utbildnings-

system är en intervjuperson som menar att vägledaren räddade henne från 

att välja en gymnasieskola som inte gav stöd till dyslektiker.    

Flertalet unga vuxna är dock kritiska till råden de fått inför gymnasievalet, 

och som citaten nedan illustrerar, oavsett om de anammat eller avvisat 

vägledares uppmaningar.    

Egentligen tyckte jag att det var jättetråkigt på Natur. Jag valde 
det bara för att jag hade en dålig studievägledare på högstadiet 
som sa, ”du har så bra betyg, du måste ju gå Natur”. Jag hade inte 
alls tänkt det (Rebecka, Glesbygd). 

Jag kommer ihåg att syokonsulenten sa att ”ja men då ska du väl 
antingen läsa Natur eller El”. Idag är jag helt slagen av tanken att 
jag kunde ha gått El och blivit elektriker, med tanke på hur stor 
skillnad det är på utbildningarna. Nu när jag vet om det, är det helt 
självklart att jag skulle ha gått Natur, som jag ju också gjorde. Men 
då hade jag väl inte riktigt någon koll, vad det innebar och hur stor 
skillnad det faktisk var på utbildningarna. Men hade jag gått El så 
hade jag måstat gå basåret eller liknande, och haft rätt mycket att 
ta igen för att fortsätta. Orsaken till att jag tar upp det är att visa 
hur en person hade kunnat styra mig rätt mycket åt ett annat håll 
(Samuel, Utsatt förort).  

Några pekar alltså på att förslagen kan ha avgörande betydelse. Men 

betydligt oftare uppfattar de intervjuade råden som meningslösa eftersom de 

inte utgått från individens önskemål och behov.  

Ja det är jättekul /skratt/. Jag kommer ihåg den dagen vi skulle gå 
till syon i 9:an och han frågade ”vad vill du bli, vad är du 
intresserad av?” Jag sa ”jag vet inte”, och han sa ”jamen gå 
Samhäll, varsågod”, ”okey, då väljer jag Samhäll”. Jag valde 
Samhäll i första sedan valde jag Handels, båda i A kommun, och i 
tredje hand valde jag Hotell och restaurang i B kommun. Jag hade 
gått lite mer än en vecka på Samhälls så ringer dom från B och 
undrade om jag var intresserad av att gå Hotell och restaurang, 
och jag tackade ja till den och hoppade av Samhäll (Anja, Gles-
bygd).  
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Syon ville ju det inte jag ville. Och av fel anledning, för jag tror att 
dom ser i pengar, inte till vad jag vill. Det kostar mer om jag ska gå 
där jag vill, och då får man inte det. [Så det kändes inte som det var 
en neutral part?] Nej absolut inte, för det var i samma veva som 
dom skulle se till att så få som möjligt skulle till A kommun. Och då 
blev det som, ”men du har ju möjlighet - se på dina betyg”, men det 
brydde väl inte jag mig om (Sanna, Glesbygd).  

Information  

Få unga vuxna berör gruppinformationer och knappt någon i uppskattande 

ordalag. Det kan tyckas anmärkningsvärt eftersom metoden är kutym inom 

karriärvägledningen på många grundskolor, gymnasieskolor och arbets-

förmedlingar. Några av de intervjuade värdesätter dock att en studie- och 

yrkesvägledare ordnat fram utbildningsinformation de efterfrågat eller 

förklarat skriftligt material. Oftare menar man dock att informationen varit 

behäftad med brister. I fem fall handlar det om fakta om vilka kurser som 

ingår på ett visst gymnasieprogram och den särskilda behörigheten till 

fortsatta studier. Därutöver anser några att de fått felaktig information om 

kompletteringsmöjligheter på komvux och om studiestöd.  

Vidare kritiserar några intervjupersoner ett de bollas mellan olika 

verksamheter där tjänstemän givit olika budskap, vanligtvis om studie-

finansiering när den unge försöker komma vidare.    

Hindrande är att man får höra olika saker från olika myndigheter. 
/-/ När jag inte hade jobb och ingen a-kassa så fick jag bidrag från 
sociala. Och dom sociala sa ”att via Arbetsförmedlingen kan man få 
bidrag till nästan vad som helst”. Kommer man till Arbets-
förmedlingen och ber att ”ja men jag skulle vilja läsa till det, kan ni 
hjälpa mig så att jag kan få det här jobbet eller den yrkes-
kompetensen”, då liksom ”vi har inte pengar till det, då får du ta 
studielån”. Och så vänder man sig till studie- och yrkesvägledaren 
som i sin tur hänvisar till CSN. Att man blir bollad, och så har det 
varit hela tiden, alltså vad man än kommit med (David, Glesbygd).  

De unga vuxna betonar vikten av att få korrekt information liksom av 

samverkan och tydligt ansvar mellan involverade parter för att kunna 

orientera sig i den komplexa övergången från skola till arbete.  
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Avcheckning och ”fylla i nåt papper” 

Möten inför utbildningsansökan upplevs i allmänhet rutinartade och föga 

givande. De intervjuade gick dit för att de förväntades göra det, eller för att 

få eller fylla i något papper. I grundskolan har de flesta mött en studie- och 

yrkesvägledare inför gymnasievalet men somliga har svårt att minnas mötet 

och vad som eventuellt avhandlades.  

Jag har inte så många minnen av att jag har besökt 
studievägledare, någon enstaka gång kanske… Det gjorde man väl 
någon gång när man gick i grundskolan, för man skulle göra det. 
Dom rekommenderade det, tror jag, när man gick i nian. Jag har 
ingen aning om vad hon sa. [Men du minns att det var en hon?] Jag 
tror det (Eve, Välsituerad förort). 

Ett mindre antal nämner att de har varit i kontakt med studie- och 

yrkesvägledare under gymnasietiden. Vanligtvis har det handlat om byte av 

program. Mer sällan har tiden efter gymnasieskolan diskuterats och i före-

kommande fall har det rört fortsatta studier. Kontakter med vägledare inför 

vuxenutbildning eller högre utbildning nämns i några fall och avser smärre 

administrativa tjänster i samband med ansökan till utbildning.   

När jag fick för mig att jag skulle gå en yrkesutbildning på komvux, 
så gick jag och sa ”hörredu här har jag hittat, det här vill jag göra”. 
Ja då fick jag ju assistans, i liksom ”okej, fyll i de här papperna” 
liksom. Men om det är hjälp eller inte vet jag inte. ”Du ska fylla i de 
här papperna”. Mer eller mindre så (Tom, Välsituerad förort).  

 

Stödet i arbetssökandet 

Uppföljningar och jobbförslag 

Några unga vuxna uppskattar arbetsförmedlares uppföljning av deras arbets-

sökande. En av dem uttrycker det på följande sätt. 

Det är bra med sådana här morötter som Arbetsförmedlingen 
försöker ge. Många kan tycka att det är jobbigt, men jag tycker 
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bara att det är motiverande att ”du ska inom ett antal månader 
redovisa ett antal jobb”. Det är ungefär som om du skulle ha jobbat 
på ett företag, att du pratar med chefen som frågar, ”okey, hur 
upplever du nusituationen, är det nåt du skulle vilja förbättra” och 
så vidare. Det är ungefär samma feedback som man får från 
Arbetsförmedlingen så det är väldigt positivt, absolut (Isaac, Utsatt 
förort). 

I två fall berättas om stödjande inslag i arbetssökandet från andra än arbets-

förmedlare. En kvinna beskriver uppskattande en verksamhet vid ett 

universitet som erbjöd individuell rådgivning och öppna föreläsningar inför 

jobbsökandet. Det är den enda skildringen av att en utbildningsinstitution 

(från grundskola till högre utbildning) gett kunskaper inför övergången till 

arbetslivet, bortsett från att några nämner betydelsefulla arbetslivs-

erfarenheter från praktikinslag i grund- och gymnasieskolan. I det andra 

fallet menar en man att ett kommunalt ungdomsprojekt bidragit till att han 

fick insikter som vidgade perspektiv, höjde självförtroendet och ledde till ett 

jobb i sex månader. Det är den berättelse som närmast skildrar någon 

processliknande vägledning.  

Den gängse erfarenheten och åsikten bland de unga vuxna är att man inte får 

jobb via Arbetsförmedlingen utan genom egna initiativ och kontakter. Det 

finns en förväntan om ett aktivare och personligare stöd i arbetssökandet, 

liksom en besvikelse och resignation när detta saknas.   

Man får pengar, men inget annat stöd, alltså psykiskt kanske… jag 
vet inte (Jennifer, Utsatt förort). 

Av alla jobb jag har haft, så har aldrig Arbetsförmedlingen hjälpt 
mig. Jag får det genom kontakter, genom att fråga kompisar som 
ger tips och ”du kan ringa och prova där”, sen ringer jag (Jamila, 
Utsatt förort).  

Många intervjupersoner menar att deras arbetssökande kontrolleras på ett 

mekaniskt sätt som ringa bidrar i deras ansträngningar att komma vidare.    

På Arbetsförmedlingen sitter dom ner och själv står man, och det 
var en gubbe som bara skrev ut ett papper till mig och ”det här är 
din handlingsplan” och jag ”åååh”, efter att bara ha frågat mig 
vilka jobb jag sökt och hur många. Vid det laget hade jag kanske 
sökt 30-40, och jag skulle inte behöva komma förrän om sex 
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månader, men ringa in och redovisa sökta jobb varannan månad. 
Alltså då ringer man och ska redovisa tre sökta jobb och så skriver 
dom upp det och så är det ”tack och hej”. [Hur upplever du det?] Det 
är ganska så överflödigt och absolut ingen hjälp för mig. Jag 
förstår att dom vill ha koll på att man gör någonting så där, men 
jag, ja okey han som gav mig handlingsplanen sa att ”om du har 
frågor eller behöver hjälp så kan du återkomma”, men det känns 
inte som dom har något att erbjuda för mig (Veronica, Utsatt 
förort).  

Jag får ju ingen form av hjälp där, utan jag går dit och anmäler att 
jag söker hela tiden, och då säger dom att, ”ja det är bra att du 
söker”, och sen händer det inget mer. Jag har inte blivit erbjuden 
nån praktik eller så, även om jag har frågat om det. /-/ [Så du 
upplever att det mer har varit nån form av kontroll, och mindre av 
stöd.] Ja, för att se till att jag söker jobb. Men annars händer det 
inget mer än så (Emma, Utsatt förort).   

Vidare uppskattas inte alltid Arbetsförmedlingens jobbförslag eftersom de 

inte överensstämmer med individens kompetens. Även om det ibland rör sig 

om uppenbara felsteg från myndighetens sida söker intervjupersonerna 

ibland jobbet ändå för att inte uppfattas obstruera eller riskera ekonomiska 

följder.  

Ibland har det varit ”att om du inte gör det här så kan du liksom 
hälsa hem” även om jag inte haft kompetens för det: ”Sök det här 
jobbet på den restaurangen”, ”men jag har ingen utbildning inom 
restaurang”. Och så söker man och arbetsgivaren säger, ”och du 
har ingen kockutbildning, vad gör du här?” Och då sitter man bara 
där och, ”ja vad gör jag här?” Det har varit sådana grejer. [Det har 
hänt att dom har ställt krav på att du ska söka jobb som du inte alls 
har kompetens för.] Ja, jag har fått förslag på kockjobb, papper 
som har kommit hem, men jag är ju inte kock (Benjamin, Glesbygd).  

Det finns alltså ett tämligen omfattande missnöje med den assistans som 

trots allt erbjuds i arbetssökandet. Några intervjupersoner nämner dock att 

de uppskattar ett tillfälle när de har sluppit söka ett visst jobb eller en viss 

typ av jobb. Likaså värdesätts när arbetsförmedlare i några fall visat prov på 

att ta hänsyn till individens situation snarare än till reglerna.  
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Arbetsmarknadspolitiska program  

Somliga unga vuxna menar att arbetsmarknadspolitiska program kan 

erbjuda möjligheter att få eftertraktade kunskaper, erfarenheter och 

kontakter. Andra menar att programdeltagande åtminstone säkrar försörj-

ning, bryter passivitet eller signalerar att individen varit aktiv under arbets-

lösheten till en framtida arbetsgivare. Två intervjupersoner har fått särskilt 

stöd genom att Arbetsförmedlingen stått på deras sida i förhandlingar med 

arbetsgivare inför eller under ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om 

det för dem båda resulterade i negativa arbetslivserfarenheter.  

Arbetsförmedlingen gav mig ett friårsvikariat. Det var bra för jag 
hade varit arbetslös i två år, och när jag fick jobbet var jag 
jätteglad. [Då upplevde du att Arbetsförmedlingen hjälpte dig.] 
Mm, alltså dom skickade bara in min ansökan, så arbetsgivaren 
var tvungen att ta mig. [Hur menar du?] Alltså, det var genom 
Arbetsförmedlingen som dom skulle få vikariatet, och Arbets-
förmedlingen skickade bara in min ansökan. Efter intervjun sa 
chefen att ”det var svårt för vi fick bara det här från Arbets-
förmedlingen”, dom var tvungen att ta mig. Så att, det var okey. 
Men jag kände mig aldrig accepterad på arbetsplatsen (Olga, 
Utsatt förort).   

Emellertid är den vanligaste uppfattningen bland de unga vuxna att arbets-

marknadspolitiska program varit betydelselösa för deras karriärutveckling. I 

många fall därför att programmen inte lett till jobb, men, intressant nog, 

även i de cirka tio fall då praktik faktiskt övergått till anställning på samma 

arbetsplats en längre tid. Det är inte ovanligt att intervjupersonernas motiva-

tion för att delta i programmen har varit marginella. Kommentarer såsom 

”jag blev utsatt på en praktik”, ”det var sånt man skulle göra om man var 

arbetslös” och ”jag skulle väl göra rätt för mig” illustrerar att insatserna inte 

utgått från den ungas önskemål och drivkrafter.   

Andra riktar hårdare kritik gentemot programmen och handläggningen. I 

några fall handlar det om att intervjupersonen inte erbjudits en insats de 

efterfrågat eller att myndigheten av misstag tappat bort ett dokument så att 

en chans gått om intet. Vanligtvis handlar det dock om att arbetsförmedlare 

pressar individen att delta i åtgärder. Intervjupersoner i glesbygdskontexten, 

där programdeltagandet är mest frekvent, är upprörda över föga menings-

fulla insatser som inte leder till jobb men till en känsla av exploatering.    
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Jag gick ett år som lärling åt företag A, och många andra samtidigt 
som jag men åt andra företag. Då blev vi mer eller mindre lovade 
fasta arbeten efteråt. /-/ Det var en liten del som fick arbete, och då 
känns det som man blir utnyttjad att gå och arbeta ett år för 
stämpellön och så blir det ingenting även om man sköter sig. Det är 
det jag känner är mest negativt med Arbetsförmedlingen. Dom tar 
in sju-åtta lärlingar på företag B och det är en som får anställning 
sedan. Då är det bättre att dom tar in en person om det är det dom 
tänkt anställa. Jag förstår ju att det är sysselsättning det handlar 
om, men man måste ju tänka lite på dom som ska sysselsättas också 
(Joel, Glesbygd).  

Jag har aldrig fått någon hjälp med jobb. Dom är ju bara ute efter, 
typ ”hitta någon arbetsplats i A så kan du få en praktik där”. Ja, 
men varför ska jag ha en praktik där för och gå och jobba på 
stämpellön om jag inte får nåt mer. Det är ju värdelöst, det är jag 
inte intresserad av (Sanna, Glesbygd).  

Alla intervjupersoner uppskattar således inte programmen. Därför pekar 

somliga, i analogi med vad som framkom om jobbsökandet, på att en form av 

stöd är de tillfällen individen undgår ett arbetsmarknadspolitiskt program, 

ekonomiska konsekvenser och får vara ifred. Några uppger att de har en 

delvis uttalad överenskommelse med en handläggare om att slippa 

”meningslösa åtgärder”.  

Råd och hot 

Råd inför yrke och arbete förekommer mer sällan än inför utbildning. Några 

unga vuxna uppfattar att de råd de fått om yrkesval varit riktiga men flertalet 

förkastar uppmaningarna eftersom de ofta avser att ta ett jobb så fort som 

möjligt och med lägre kvalifikationer än de egna ambitionerna.   

Han satte upp en tavla, och så satte han ”mål” och frågar mig vad 
jag vill uppnå. Och jag säger till honom, ”mitt mål är att vara 
fritidsledare, jag vill hålla på med ungdomar”. ”Nej, du måste jobba 
inom restaurang”, jag bara ”va?”, och han, ”du har jobbat med 
restaurang, det passar dig” (Hannah, Utsatt förort).  

Uppmaningar som inte överensstämmer med individens mål upplevs som 

hotfulla. För dem som kvalificerat sig för arbetslöshetsförsäkring är pressen 
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högst reell eftersom ersättningen kan reduceras eller upphöra om han/hon 

avfärdar ett anvisat jobb eller arbetsmarknadspolitiskt program.   

Det känns som det inte finns mer kommunikation än att Arbets-
förmedlingen skickar papper om att det här jobbet ska jag söka 
eller så drar dom av pengar (Jennifer, Utsatt förort). 

Man kommer dit och säger ”okej, jag är arbetslös” och dom säger 
typ ”sök jobb och kom hit var tredje månad och om du inte har jobb 
inom si och så länge så får du börja söka jobb på McDonalds” 
(Robin, Välsituerad förort).  

Man har lärt sig att sätter man sig emot systemet, så blir man 
bestraffad på olika sätt. [Med hot av..?] Avstängning från 
stämpling eller, ja så. /-/ [Så Arbetsförmedlingen har du inga 
positiva erfarenheter av, utan är snarare en kontrollmyndighet.] 
Ja, det är den uppfattning jag fått. Det känns som jag alltid får den 
bevisad igen. Man vill ju ha ett förtroende, men tyvärr blir det 
samma sak igen. Har jag en sned uppfattning om hur jag vill bli 
behandlad? Det vet ju inte jag säkert, men min egen erfarenhet och 
det jag får höra från andra är ju ganska lika (David, Glesbygd).  

 

Karriärvägledning under övergången  

Det framträder ett mönster, eller ett vanligt förlopp, i de unga vuxnas 

kontakter med karriärvägledning i övergångarna. Förloppet inleds inför valet 

till gymnasiet när studie- och yrkesvägledare tar initiativ till att verbalisera 

gymnasievalet vilket görs utifrån elevens intresse. Ibland omformuleras den 

unges beslut inför eller under gymnasiet med råd som vanligtvis utgår från 

skolans bedömning av elevens studieförmåga. Efter avslutad gymnasie-

utbildning är karriärvägledningens betydelse för intervjupersonernas utbild-

ningsval obetydlig, med undantag för deltagande i arbetsmarknadsutbild-

ningar och för utlandsfödda. Övergången från gymnasieskolan till arbete 

berörs inte av skolans studie- och yrkesvägledare, och endast en av de unga 

vuxna beskriver en insats i övergången från högre utbildning till arbete. De 

som varken börjar studera eller får jobb efter gymnasiet deltar på arbets-

förmedlares initiativ i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vanligtvis 

praktik. Detta vägval förefaller vara mindre övervägt av den unga vuxna än 

gymnasievalet, och handlar snarare om att ”man tar vad man får”. Vid senare 
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perioder av arbetslöshet präglas jobbsökandet av nödvändigheten till 

försörjning och arbetsförmedlares kontroller av att man söker jobb. Om 

individen inom en viss tid inte får jobb eller börjar studera finns en press att 

ta mindre kvalificerade jobb eller att delta i arbetsmarknadspolitiska 

program.  

Även om de unga vuxna vanligtvis uppfattar dessa insatser som föga 

meningsfulla framgår att karriärvägledningen bidrar till att forma deras 

övergångar från skola till arbete. Det bristande stödet torde påverka 

förloppet i sin helhet. Vidare verkar de avgörande insatserna, det vill säga de 

som tydligast influerar intervjupersonernas överväganden, framförallt ske 

vid val av gymnasieprogram (i grund- eller gymnasieskolan) och vid arbets-

löshet.  

 

Antaganden om orsaker till bristande stöd 

De unga vuxna uppger olika anledningar till att karriärvägledningen fallerar. 

Ibland ges individuella förklaringar varav somliga anser att den enskilda 

tjänsteman de mött helt enkelt har varit inkompetent. Andra förlägger 

problemet till sig själva, och menar att de inte har önskat någon hjälp eller 

måhända har en felaktig föreställning om hur de ska bli behandlade.  

Ofta förklaras karriärvägledningens ringa bidrag med att tjänstemannen 

knappast kan bidra. Intervjupersonerna menar att ingen professionell kan 

hjälpa dem i deras ”privata” osäkerhet och beslutsvånda, och att de måste ha 

bestämt sig innan kontakten med karriärvägledningen.  

I skolan fick man väl inte så mycket hjälp i valen tycker jag, både 
när man skulle söka till och också efter gymnasiet. Men det var väl 
mycket för att man inte riktigt visste vad man ville, självklart är det 
svårt för dom då (Erik, Glesbygd).  

Det finns en person som heter X som är spindel i nätet om man vill 
ha råd om vidareutbildning här. Jag var i kontakt med henne, ja 
men det är upp till mig vad jag vill välja, så när jag bestämmer mig 
till hundra procent kan jag gå till henne och kanske få hjälp med att 
fylla i något papper eller hur det funkar (Linda, Glesbygd).  
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När det gäller jobbsökandet menar somliga intervjupersoner att arbets-

förmedlare inte kan bidra till att de får jobb eftersom det finns för få lediga 

arbeten. Vidare antar somliga att Arbetsförmedlingen bättre kan hjälpa de 

som har en annan utbildningsbakgrund än den egna. De med kortare utbild-

ning tror att myndigheten kan hjälpa högre utbildade eftersom det ofta är 

sådana jobb som utannonseras, medan de eftergymnasialt utbildade menar 

att arbetsförmedlare inte ger stöd i deras jobbsökande.  

För mig som högutbildad så bidrar inte Arbetsförmedlingen på 
något sätt och dom som jobbar där är själva inte högutbildade så 
dom har ingen förmåga att skilja min kunskap från andra 
högutbildades. Jag tycker inte att jag blir hjälpt av Arbets-
förmedlingen mer än det rent formella: att jag är inskriven som 
arbetssökande. Dom jobbförslag jag får passar inte in på min 
utbildning och så vidare (Samuel, Utsatt förort).  

Jag känner kanske till tre-fyra jobb här men dom annonseras inte 
på Arbetsförmedlingen. Varför är det så? Det är som skilt. [Du ser 
inte att det är en arbets-förmedling, det sker någon annanstans.] 
Ja, det hör man genom dom andra som söker, ”men far dit och hör” 
och det är ju så man måste söka arbete. Det är inte ens lönt att kolla 
på den där Platsbanken, det är bara konstiga jobb, mer kvalifi-
cerade, och är det ett vanligt jobb så är det ju 700 sökande (Mikael, 
Glesbygd). 

Andra unga vuxna pekar på att verksamhetens villkor och utformning lägger 

hinder i vägen för ett kvalitativt och personligt stöd.  

Det känns som jag är där för att skolan säger till studievägledarna 
att ”nu kommer dom här och dom ska va här”. Det är liksom inte av 
någon specifik anledning, utan jag måste vara där, och det känns 
som att dom också tycker att jag är där för att jag måste vara där. 
[Det är inte ditt behov.] Nej precis, utan att skolan har någon slags 
policy att alla ska vara där, och då blir det liksom en arbetsintervju, 
så stelt liksom (Simon, Välsituerad förort). 

Enda gången jag har varit hos en syo var när man skulle välja till 
gymnasiet. Det var väl mer eller mindre värdelöst. Jag menar på en 
skola med 500 pers som ska välja, så sitter dom där, ”ja men det 
blir bra”, dom har inte hur mycket tid som helst. Dom kan inte lära 
känna alla personer och det har dom förmodligen inte lust med 
heller, eftersom det finns så många. Det kändes som dom hade en 
syokonsulent för att visa att dom hade en, ungefär som för svarta 
på 60-talet i USA: man tog in en svart bara för att då kan inte nån 
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klaga ungefär. På samma sätt känns det med syokonsulenten (John, 
Utsatt förort).  

På ett liknande sätt beskrivs arbetsförmedlingar som en byråkrati vars 

främsta roll inte är att underlätta de arbetssökandes möda att finna och nå 

sina karriärmål.   

Alla jag känner ser Arbetsförmedlingen som ett skämt, även jag. 
Man går dit och skriver in sig för att man måste, för annars får du 
ingen a-kassa. [Så det är mer en formell grej för ekonomin?] Ja, 
inget utav de jobb jag haft har varit genom Arbetsförmedlingen 
(Tom, Välsituerad förort).  

Alltså när det gäller Arbetsförmedlingen så har jag aldrig träffat 
nån som har inspirerat mig till att försöka nåt. Eller, det är inte 
själva funktionen med Arbetsförmedlingen liksom. [Vad då, 
funktion?] Ja, visa upp siffror liksom, att lyckas få ner arbets-
lösheten till en viss nivå eller så att det ska det se ut så (Marcus, 
Utsatt förort).  

 

Unga vuxnas strategier 

Att acceptera och att söka hjälp 

När de unga vuxna beskriver möten med tjänstemän och karriärvägledning 

framgår att de ofta, reflekterat eller oreflekterat, accepterar de institutionella 

villkoren och interaktionerna med tjänstemännen.  

Vid intervjutillfället överväger ett fåtal av de intervjuade att söka hjälp 

angående arbete, utbildning och karriär. För fem av dem handlar det om ett 

arbetsmarknadspolitiskt program de önskar gå. Vidare säger en kvinna att 

hon så småningom kommer att ta en förnyad kontakt med en studie- och 

yrkesvägledare när hon beslutat sig för vilken utbildning hon vill söka för att 

”fylla i nåt papper”. Slutligen efterlyser ett par intervjupersoner ett 

professionellt samtal om arbete och utbildning. En formulerar det så här.    
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Jag skulle nog behöva få prata med någon som tar sig lite mer tid. 
[Ett personligt möte.] Ja, och det har jag haft ett fast det kändes 
som att… Man kanske inte ska ställa för höga krav på folk, jag 
menar hur ska någon kunna råda dig till någonting när jag inte vet 
själv? Men jag tror på personliga möten, genom att plocka upp 
trådar, prata med varandra och få någons erfarna syn på saker så 
tror jag ändå att man kan komma framåt. /-/ Jag tycker att man 
skulle ha ett coaching-förhållande till sina arbetsförmedlare, att 
dom var lite mer kunniga, plocka upp trådar och förstå människor 
lite (Amanda, Välsituerad förort).  

Motstånd 

De unga vuxna beskriver tre motståndsstrategier när regler och tjänstemän 

riskerar att hindra dem från att nå sina mål och att förvalta sitt pund: att 

förhandla, vilseleda och undvika (se figur 7.2). 

  

Figur 7.2 Unga vuxnas motstrategier visavi karriärvägledare. 

Den enda formen av öppen konflikt nämns av en mindre andel intervju-

personer som försöker förhandla med tjänstemannen. Somliga diskussioner 

gäller tillträde till en utbildning, till exempel en arbetsmarknadsutbildning, 

en viss skola/kommun vid valet till gymnasiet eller programbyte under 

gymnasietiden.  

Så därför fick jag försöka övertyga skolan om att jag skulle få gå i 
A. Så småningom så gick det ju. /-/ Jag mötte ett hinder ifrån 
skolan i B, dom ville inte att man skulle gå i A, utan inom länet så 
då skulle dom skicka mig till C. Men då blev jag bara mer bestämd, 
att jag ska härifrån. [Vad upplever du var problemet?] Det var 
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skolan i B, för syon där var helnegativ och studierektorn också. Så 
gick det inte göra, utan ”du måste åka till C”. Men till slut gick det 
(Tomas, Glesbygd).  

Andra förhandlingar handlar om att undkomma icke önskade jobb och 

arbetsmarknadspolitiska program.  

Så länge Arbetsförmedlingen inte pistolhotar mig och säger ”du ska 
söka det här jobbet”, vilket dom inte gör. För då tjafsar jag emot och 
säger ”att det där blir jag inte duktig på just nu, jag kan prova på 
det istället”. [Men det händer att dom ställer krav på sånt som du 
inte tycker är okey?] Ja, men jag är inte rädd för att säga åt dom 
heller, det är inte det. Jag har sagt att ”ja men vaddå, ska du skicka 
någon som inte vill göra det här egentligen, det är ju dumt, det blir 
inget bättre jobb gjort.” Men dom har varit snälla med mig, jag 
fixar oftast allt själv, dom fattar bara beslut om det är okey eller 
inte (Patrik, Glesbygd).  

Framförallt råder emellertid konsensus i mötet mellan de unga vuxna och 

tjänstemännen. Trots att de intervjuade generellt uppfattar stödet som 

meningslöst framför de sällan kritik till tjänstemännen, och ingen har 

framfört klagomål högre upp i organisationen för att komma till rätta med 

sådant man är missnöjd med. De unga vuxna försöker istället hålla 

relationerna någorlunda konfliktfria, och den omfattande oenighet som 

många av dem ger uttryck för i intervjuerna kommer sällan till uttryck i 

öppna motsättningar. I grundskola och gymnasieskolan är eleverna ofta 

beroende av de vuxna i skolan, och som arbetslös ung vuxen är man ofta 

beroende av sina kontakter med tjänstemän vid arbetsförmedling och arbets-

löshetskassa. De intervjuade behåller därför missnöjet för sig själva, eller 

dryftar det med andra i samma situation eller med en neutral part. Utifrån 

de unga vuxnas perspektiv präglas alltså mötet med karriärvägledning ofta 

av en bedräglig interpersonell konsensus.  

Om ett upplevt hinder varken förhandlas eller accepteras hanterar intervju-

personerna det på ett undvikande sätt. En sådan strategi är att vilseleda, det 

vill säga ge intryck av att inordna sig men i praktiken agera annorlunda. Det 

handlar till exempel om att manipulera för att få fullt studiestöd eller för att 

få en gymnasieplats i en annan kommun.  

Men så ändrades reglerna så att man inte fick söka till den 
gymnasieskolan om man inte bodde i det området, så var det i alla 
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fall då. Och då sökte ju jag, man fick skriva sig där, ljuga och säga 
att man bodde hos någon släkting. Krångligt, men det var där jag 
hade varit inriktad på att vilja gå ganska länge (Julia, Välsituerad 
förort). 

Framförallt vilseleder dock intervjupersoner för att slippa otillfredsställande 

jobb eller för att korrigera villkor som upplevs orimliga utan att drabbas av 

reducerad arbetslöshetsersättning.     

Det är inte problem att få jobb som X [visst yrke, min kommentar], 
men jag vill inte ha sådana för jag känner att jag inte skulle göra 
det bra. Det är inte rätt mot arbetsgivaren heller om jag kommer 
och gör ett dåligt jobb för att jag inte trivs längre. Det lönar inte 
någon, så känner jag. [Hur hanterar du det mot Arbetsför-
medlingen om dom kräver att du söka ett sånt jobb?] Jo, men då 
söker jag ju så klart. Sen när arbetsgivaren frågar om man är 
hungrig, svarar man nej, ”nej, men okey” säger han, och så frågar 
han hur gammal jag är och vilken lön jag har. En arbetsgivare tar 
gärna en som är yngre. Och framförallt en som är billigare och 
mera hungrig (Anja, Glesbygd).  

Nu har jag vikariat på deltid och jag vill inte ha en 
tillsvidareanställning på till exempel 75 procent. Alltså jag tycker 
att reglerna i a-kassan uppmuntrar till fusk, för tar jag en 
tillsvidareanställning så får jag inte stämpla upp till heltid längre 
när den a-kasseperioden är slut. Och om jag sedan blir sjuk eller 
arbetslös så har jag ju bara rätt till 75 procent av 75 procent. Så jag 
tycker att dom har gjort så att, jag menar det är inte mitt fel: Jag 
har inte valt att jobba deltid, jag vill ju jobba heltid. Så nu erbjuder 
arbetsgivaren vikariat, alltså dom har varit schyssta i den bemärk-
elsen. [För arbetsgivaren har ställt upp på dina önskemål.] Ja, 
alltså jag tycker, det är kanske fel att säga att man vill utnyttja 
systemet för det vill jag ju inte och jag har aldrig gjort det tidigare. 
Men när jag såg att reglerna var så här så blev det jättesvårt 
(Sanna, Glesbygd).  

Den vanligaste motståndsstrategin bland de unga vuxna är emellertid att 

undvika institutioner och professionella i möjligaste mån, och i stället klara 

sig på egen hand. Många av kvinnorna och männen i de tre orterna menar 

att själv är bäste dräng.   

Jag har lärt mig att man inte får hjälp, utan vill man göra 
någonting så ska man ta tag i det själv och ringa till dom instanser 
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det gäller och prata med dom själv personligen, och inte förlita sig 
på en arbetsförmedlare ”ja men jag kan kolla upp om utbildningen 
där” eller en studievägledare ”ja men jag kan kolla upp bidragen för 
det och det” för det tar för lång tid och så missar man utbildningen 
eller så. Det tar för lång tid för ekorrhjulet att gå runt. Jag känner 
att det jag har lyckats med, det har jag gjort själv (David, 
Glesbygd).  

Ja, hur det påverkar mig. Man ska ju självklart göra... ja det är 
bäst att göra allting själv, så är det väl alltid. Jag behöver inte dom 
människorna (Jennifer, Utsatt förort).  

Strategin innebär att man eftersträvar oberoende gentemot karriär-

vägledning. Resultaten tyder alltså inte på att intervjupersonerna generellt 

försöker vara absolut självständiga i förhållande till andra. Personliga 

kontakter uppfattas, som framgått i tidigare kapitel, ofta värdefulla. I över-

gången från skola till arbete används således strategierna gentemot tjänste-

männen. Min slutsats är att ojämna maktförhållanden bidrar till undvikande 

strategier och möten med en missvisande konsensus. Följande intervjucitat, 

varav det första gäller studievägledning och det andra arbetsförmedling, 

antyder den underordnades upplevelse i en maktrelation.      

 [Du tycker inte att det har handlat om yrkesval eller vem du är och 
vad du vill.] Nej, det är byråkrati som gör att man undviker det i 
största möjliga mån och då vänder man sig till kamrater snarare 
än offentliga figurer (Samuel, Utsatt förort).  

Även om man går dit med fullt självförtroende och vet hur ens 
framtid ska se ut den närmaste tiden tycker jag alltid att man går 
därifrån med självförtroendet nere vid fotknölarna. Det är nåt sätt 
dom har att prata med en som, dom behöver inte vara otrevliga det 
är bara, ja… Men det är inte så att det har hindrat mig att göra nåt 
val av nåt slag. [Men det har inte heller varit positivt eller bidragit 
för dig?] Nej (Rebecka, Glesbygd). 

I citatet ovan beskriver Rebecka något som kan kopplas till Bourdieus 

begrepp symboliskt våld ”ett milt, omärkligt våld /-/ via kommunikation och 

kunskap, eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i 

extremfallet känslor” (1999, s 11). Mitt intryck är att skam och skuld påverk-

ar intervjupersonernas möten med karriärvägledning. Eftersom intervju-

personerna uttrycker mer stolthet och vrede än gottgörelse uppfattar jag att 

skam är mer framträdande än skuld (jfr Giddens 1999; SOU 2007:02). Skam 
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är en social känsla. Social kontroll sker diskret och kontinuerligt mellan 

människor som interagerar genom ett system av belöningar och bestraff-

ningar som uppmuntrar till konformitet (Scheff 1994, 2006). 

 

Sammanfattande slutsatser 

De unga vuxnas möten med karriärvägledning på vägen från skola till arbete 

får formen av kontrollstationer inför utbildningsansökningar och vid arbets-

löshet. Dominerande inslag är råd, information, ”fylla i papper”, uppföljning 

av arbetssökandet, arbetsmarknadspolitiska program och hot. Insatserna 

förmedlas vanligtvis i enskilda samtal. Ett par intervjupersoner är nöjda med 

karriärvägledningen i sin helhet. Andra uppskattar en viss verksamhet, 

insats eller ett möte med en enskild tjänsteman som engagerat sig för 

individens mål. Majoriteten är dock missnöjda, och pekar på att insatserna 

är meningslösa i ett stödjande perspektiv och försummar individens behov 

och önskemål.  

Tidigare svenska studier pekar bland annat på karriärvägledningens 

kvalitetsbrister i spåren av skolans decentralisering (Nilsson 2005; Lundahl 

och Nilsson 2009; Skolverket 2007) och på vägledningens marginaliserade 

roll vid skola och arbetsförmedling (Henrysson 1994; Prieto Peralta 2006). 

Intervjupersonerna i min studie förklarar det bristfälliga stödet på olika sätt, 

och pekar både på individ- och strukturbetingade anledningar. De ger 

uttryck för att tjänstemännen verkar ha andra mål än vad de unga själva har, 

och att ojämlika maktrelationer influerar mötet. Utifrån careershipteorin 

kan de unga vuxnas övergångar betraktas som ett fält bestående av olika 

aktörer. När aktörerna har olika mål uppkommer strider och i det läget blir 

ofta de unga förlorarna eftersom de har mindre resurser än andra aktörer 

(Hodkinson och Sparkes 1997). Den professionella relationen kännetecknas 

av ojämlika maktförhållanden (Skau 2007). Intervjupersonerna möter en 

part i avlönat arbete som har större möjlighet att driva igenom sin vilja. Jag 

har pekat på att dessa interaktioner kan omfatta skuld- och skamkänslor 

liksom social kontroll. 

Jag uppfattar att det finns en systematisk tillsyn att individen söker till 

gymnasieskolan efter grundskolan och söker jobb vid arbetslöshet. I de fallen 
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är tjänstemännen aktörer som bidrar till att formulera ungas val i den 

aktuella vändpunkten, och emellanåt till att individens beslut ändras. Utifrån 

de unga vuxnas berättelser förefaller omformuleringen utgå från institution-

ens bedömning av individens studieförmåga (i övergångar till utbildning) 

och anställningsbarhet (i övergångar till arbete), och sker mestadels vid 

strukturella och påtvingade vändpunkter men sällan i de självinitierade.  

Hodkinson och Sparkes (1997) hävdar att aktörernas skilda mål resulterar i 

koalitioner, förhandlingar, överenskommelser och konflikter. De unga vuxna 

i min studie pekar på att de accepterar och förhandlar, men också vilseleder 

och undviker i interaktionen med tjänstemännen. I en studie av Dowding 

och John (2008) om hur brukare av offentlig service i Storbritannien kan 

reagera vid missnöje antas att individen antingen kan lämna relationen och 

situationen eller kommunicera klagomål och föreslå förändringar. Dowding 

och John anger tre olika former av ”exit” (att byta lokal plats, att byta från 

offentlig till privat service eller att byta till annan offentlig verksamhet) 

respektive ”voice” (att själv framföra klagomål, att agera kollektivt eller att 

rösta i val). Dessa strategier bidrar dock inte till att nyansera de unga 

vuxnas. För dem innebär ”voice” att på egen hand försöka förhandla med 

tjänstemannen, och ingen nämner att ”exit” innebär att vända sig till en 

annan tjänsteman eller verksamhet inom karriärvägledningsområdet. Den 

mest frekventa motståndsstrategin själv är bäste dräng ter sig emellertid 

logisk mot bakgrund av att parterna inte är överens om vad de gemensamma 

ansträngningarna ska gå ut på och att alternativen till servicen är 

begränsade.   

Samhällets mål med karriärvägledning kan länkas till lärande, arbets-

marknad och social jämlikhet (Watts och Sultana 2004). Att koppla de unga 

vuxnas berättelser till produktiva insatser i dessa avseenden skulle emeller-

tid vara en knivig uppgift i många fall. Vidare framgår en tydlig sektorsupp-

delning mellan utbildning och arbete. Utbildningsinstitutioner och arbets-

förmedlingar fokuserar på var sitt (politiska) ansvarsområde, vilket ger 

dåliga förutsättningar för att karriärvägledning ska kunna hjälpa unga 

människor att överbrygga världarna. I utredningen karriärvägledning.nu.se 

konstateras att institutionernas behov av vägledning i den egna verksamhet-

en har varit styrande för utformningen medan ”Individens behov har haft en 

underordnad ställning gentemot skolväsendets och arbetsförmedlingens” 

(SOU 2001:45, s 98).  Intervjupersonerna i min studie belyser att detta för-

hållande på det hela taget fortfarande råder. Jag drar slutsatsen att det finns 
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stora behov av nationella och lokala strategier och program för karriär-

vägledning i övergången från skola till arbete – som tar unga människors 

synpunkter på allvar.  
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8. En resa med olika villkor och 
strategier  

 

I avhandlingens sista resultatkapitel behandlas framträdande variation-
er mellan intervjupersonernas övergångar och hur dessa skillnader kan 
förstås. De fyra övergångsmönster som framkom i ett tidigare kapitel 
beskrivs först närmare. Sedan skildras hur de unga vuxnas berättelser 
gestaltar skillnader med avseende på etnicitet, lokal kontext och kön. 
Kapitlet avslutas med sammanfattande konklusioner.  

 

Övergångsmönster: bakgrundsfaktorer och följder  

I analysen i kapitel fem framkom fyra olika etableringsmönster bland de 

unga vuxna. Drygt hälften uppvisar ett fragmenterat mönster medan de 

övriga har stabilare mönster antingen i utbildning, arbete eller utanförskap. 

Mönstren kan förstås som resultatet av intervjupersonernas vägval i utbild-

ning och arbete. Samtidigt framgår att kvinnorna och männen i de tre 

kommuntyperna representeras i olika omfattning i respektive mönster. 

Intervjupersoner i Glesbygd och kvinnor återfinns oftare i det fragmenterade 

mönstret, medan de i Utsatt förort och män är överrepresenterade i utanför-

skap. Vidare är unga vuxna i Välsituerad förort överrepresenterade på 

utbildningsvägen, medan de som bor i Glesbygd är underrepresenterade i 

mönstret med stadigvarande arbete.  

De fyra vägarna leder, oberoende av kön och bostadsort, till att intervju-

personerna vid intervjutillfället har olika villkor i och upplevelser av den 

nuvarande arbetslösheten. Beroende på övergångsmönster skiftar även deras 

förväntningar inför framtiden.  
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Figur 8.1. Utmärkande för unga vuxna med olika etableringsmönster.  

I figur 8.1 illustreras att de ekonomiska villkoren under arbetslösheten 

varierar mellan mönstren. Intervjupersoner i grupp 1 och 3 har kvalificerat 

sig för arbetslöshetsersättning i större utsträckning än dem i grupp 2 och 4. 

Vidare uppfattas inte övergångsperioden vid intervjutillfället särskilt 

omvälvande av dem som har ett fragmenterat mönster eftersom de har viss 

rutin på växlingar och arbetslöshet. För de unga vuxna med stabilare etable-

ringsmönster är det dock i någon mån en krissituation. De som huvudsaklig-

en har arbetat kan ha förlorat en trygg anställning, och de som i första hand 

har studerat upplever att deras investeringar ännu inte gett förväntad 

utdelning – ett intressant jobb och viss status. Slutligen uttrycker intervju-

personer med ett mönster av utanförskap en blandning av desperation och 

resignation inför att stå utanför varaktiga arbeten och ekonomisk trygghet 

trots deras ansträngningar för att hitta vägar dit. De skulle kunna bedömas 

vara marginaliserade, och flera upplever sig också vara det. I övriga mönster 

blir dock marginalisering och risker för exklusion mindre uppenbara. 

Somliga intervjupersoner med ett fragmenterat mönster eller ett mönster i 

utbildning befinner sig också i marginaliserade positioner, men knappast 

någon av dem uppfattar det så. De unga vuxna med ett varaktigt mönster i 

arbete förefaller vara relativt socialt stabila, men den nuvarande arbetslös-

heten kan i förlängningen leda till svårigheter.  

Intervjupersoner i den första gruppen är i regel mer hoppfulla inför sin fram-

tid än de övriga. En anledning är att de, till skillnad från de som har stabilare 

mönster, upplever att de ännu inte valt väg och därmed inte har misslyckats. 

Vid intervjutillfället betonar de unga vuxna med ett fragmenterat mönster 

vanligen dilemmat att finna sitt karriärmål, medan de med stabilare karriär-

mönster i regel strävar efter att nå ett relativt givet karriärmål.  



108 

 

Resan för dem med annan etnisk bakgrund än svensk 

De flesta av studiens deltagare som har utländsk bakgrund bor i Utsatt 

förort, vilket gäller både de utlandsfödda och så kallade andra generationens 

invandrare. De unga vuxna som immigrerat till Sverige de senaste åren 

nödgas återigen att börja etablera sig på arbetsmarknaden och står denna 

gång inför nya svårigheter. De betonar mödan att förstå sitt liv i ett nytt 

sammanhang och att bygga nya sociala nätverk. Att lyckas få ett arbete utan 

att ha någon referensperson är svårt. Därför, menar de, syftar ofta det första 

jobbet till att skaffa referenser inför fortsatt arbetssökande. Det medför att 

de godkänner jobb som inte var aktuella för dem tidigare vilket bidrar till att 

binda dem till liknande, mindre kvalificerade, arbeten.  

För de unga vuxna med högre utbildning från hemlandet är Högskoleverkets 

validering ofta avgörande för om de ska fortsätta på tidigare utstakade vägar 

eller bana nya. Flertalet menar att de fortsätter inom samma yrke om bara 

en mindre komplettering krävs, men om utbildningen däremot värderas lågt 

vill de byta inriktning genom ytterligare studier. I dessa fall ser de ofta nya 

möjligheter att göra något de tidigare eftertraktat. Bland intervjupersonerna 

finns en acceptans inför att utbildningen från hemlandet bedöms som otill-

räcklig i Sverige och endast en av dem problematiserar principen.   

Mötet med karriärvägledning skiljer mellan etniska svenskar och dem med 

annan bakgrund. Tydligt framgår att de unga vuxna från länder utanför 

Västeuropa drabbas av de tendenser till ”cooling down” som tidigare 

forskare funnit (se t.ex. Hertzberg 2003; SOU 2006:79). I min studie sker 

det framförallt genom att tjänstemännen ger råd om utbildningar och yrken 

som leder till mindre kvalificerade jobb än individens egna ambitioner. I 

skolans vägledning blir detta särskilt påtagligt eftersom ingen med svensk 

bakgrund nämner att studie- och yrkesvägledare gett råd till mindre kvalifi-

cerade utbildningar och yrken, medan det vid arbetsförmedlingar i viss mån 

även sker gentemot svenskar.    

I 9:an var jag hos syokonsulenten. Jag berättade att jag ville bli 
barnsjuksköterska men hade svårt med läsning. Då sa han att ”det 
är bättre att du blir barnskötare och går på Barn och fritids-
programmet”, så han hjälpte mig att söka dit. [Så han rådde dig till 
det?] Ja, jag sa ju att jag var intresserad av barn, så han sa ”då får 
du jobba med barn som är friska inte dom som är sjuka ifall du inte 
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klarar av att läsa.” Då läste jag det istället och det gick bra (Olga, 
Utsatt förort). 

Som jag förstår dom på Arbetsförmedlingen, dom säger att du kan 
kanske börja som personlig assistent så du behöver inte plugga, 
plugga, plugga utan du kan ändå jobba lite i medicinska området. 
/-/ Men om jag inte kan plugga till läkare så ska jag plugga in så 
min ekonomiska examen räknas i Sverige (Elena, Utsatt förort).  

De unga vuxna med utländsk bakgrund tar alltså i olika omfattning intryck 

av karriärvägledning som dämpar deras ambitioner, somliga följer råden och 

andra inte. Men jag vill poängtera att intervjupersonerna sällan reagerar 

negativt inför hur de bemöts eller misstänker att det kan vara uttryck för 

diskriminering.   

När jag kom hit så gick jag till Arbetsförmedlingen och då fick jag 
jobbet på hotellet. Dom vågade inte erbjuda mig det där lärar-
jobbet, men då gick jag direkt till rektorn eftersom jag visste att 
dom hade stort problem med att hitta en lärare, och min man över-
talade mig att gå dit. Så jag pratade med rektorn och han tyckte att 
vi skulle testa, en provperiod. Det gick ju ganska bra och jag stann-
ade kvar och fick jobba ett helt läsår. Annars skulle jag ha stannat 
där på hotellet. [Du sa att Arbetsförmedlingen inte vågade erbjuda 
det jobbet.] Nej, det kan man också förstå, alltså det kommer en 
människa som just kommit från ett annat land, även om jag kunde 
svenska så är själva jobbet ganska ansvarsfullt. Och dom visste inte 
vem jag var och dom såg på mina meriter att det såg ganska bra ut 
men det fattades ju, alltså här i Sverige, ett ämne i min utbildning 
(Linda, Glesbygd).  

 

Resan i ett lokalt perspektiv    

Tre lokalsamhällen med vissa särdrag    

Skillnaderna mellan de lokala kontexterna är betydande. I många frågor 

framträder det tydligast mellan glesbygdskontexten å ena sidan och de båda 

storstadsförorterna å andra sidan. Unga vuxna i Glesbygd uttrycker ofta en 
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hatkärlek till hemorten och ett vanligt tema i deras berättelser är ortens 

ogynnsamma förutsättningar.  

Här finns få möjligheter i arbete och utbildning, men även lite 
kontakter och aktiviteter. Det händer överhuvudtaget lite… Jag 
minns, när jag växte upp kunde jag inte börja träna friidrott i 
närmsta klubb eftersom det var tolv mil dit, och det fanns ju inga 
bussar eller så (Anna, Glesbygd). 

Möjligheten att flytta från Glesbygd finns alltid. De allra flesta har gjort det 

tidigare, ofta för studier, men sedan återvänt stadigvarande eller temporärt. 

Vid intervjutillfället uppfattas flyttning som en knappt genomförbar dröm 

för somliga eftersom han/hon inte lyckats få arbete på annat håll eller för att 

ens partner inte vill flytta. För andra är byte av bostadsort ett överhängande 

hot men likväl en möjlig nödutgång om andra försörjningsalternativ är 

uttömda. Oavsett om det görs med olust eller med förhoppningar umgås 

alltså flertalet av studiens deltagare i glesbygd relativt ofta med tankar på att 

flytta därifrån. Till ortens fördelar uppges i första hand de människor som 

bor där, både de nära relationerna och folket i allmänhet, samt en trygg livs-

miljö. Men att själva stanna för glesbygdsortens överlevnad och utveckling 

ingår inte i dessa unga vuxnas världsbilder.     

I de två storstadskontexterna talar intervjupersonerna sällan om strukturella 

hinder som kopplade till orten. Istället nämns i förbigående problem på 

arbetsmarknaden i sin helhet eller inom en bransch, och i utbildning berörs 

dimensionering, urvalskriterier och studiestödssystemet. Överhuvudtaget 

kommenteras bostadsorten sällan i storstadsförorterna. Men ifall andan i 

Glesbygd kan sammanfattas i ”den älskade och hatade hemorten”, känne-

tecknar sansade konstateranden om att ”jag bor här” och ”jag trivs här” i 

Utsatt förort och Välsituerad förort, i angiven ordning.  

Berättelserna i Utsatt förort utmärker sig genom att vara mer heterogena än 

i de två övriga kontexterna. Generellt skildras dock ett större beroende av 

släktingar och vänner där. Exempelvis förekommer ekonomiskt stöd från 

familjen och avsaknad av egen bostad oftare. Samtidigt uttrycker fler 

intervjupersoner i Utsatt förort att de saknar nödvändiga kontakter för att 

kunna ta sig vidare och ett större utanförskap i arbetslivet. 



111 

 

I ett avseende skiljer unga vuxna i Välsituerad förort påtagligt ut sig. De 

uttrycker ett tydligare individualiserat förhållningssätt, och uppfattar sig i 

större utsträckning vara sin egen lyckas smed. Intervjupersoner i Välsituerad 

förort hänvisar oftare till den egna insatsen på vägen. Vidare har de i ett 

framtidsperspektiv vanligen en mer frikopplad inställning till relationer och 

familj, bland annat betonar de som vill bli föräldrar att det lär dröja flera år. 

De intervjuade i Välsituerad förort presenterar sig alltså som mer oberoende 

av andra människor medan det sociala kapitalet anses vara väsentligt i 

Utsatt förort och helt avgörande i Glesbygd. MacDonald m.fl. (2005) visar 

att det sociala nätverket har central betydelse för att unga i socialt mycket 

utsatta bostadsområden ska klara sin vardag och för deras känsla av 

tillhörighet. Samtidigt bidrar relationerna till att binda individen till orten 

och dess villkor (a.a.). I min studie överensstämmer det med unga vuxna i 

Utsatt förort och, framförallt, i Glesbygd. Men medan nätverkets inflytande 

problematiseras av somliga i Utsatt förort är det en självklar och icke ifråga-

satt princip i Glesbygd.  

Utbildning 

I genomsnitt har intervjupersonerna deltagit i tre utbildningar efter grund-

skolan. I glesbygdskontexten har dock de unga vuxna betydligt färre utbild-

ningsperioder än i storstadsförorterna, trots att antalet respondenter med 

eftergymnasial examen är detsamma i alla tre orter (sju personer). Vidare är 

bytet från en utbildning till en annan den vanligaste övergången i Välsituer-

ad förort, men den minst förekommande växlingen i de andra kommun-

typerna.  

De som vuxit upp i Glesbygd berättar om begränsade alternativ inom 

gymnasieskolan. Långt ifrån alla program, inriktningar och kurser har varit 

tillgängliga för dem.  

Jag funderade på Estetiska programmen, men det fanns i A. Det 
var rätt långt bort och jag kände att jag inte ville åka iväg. [Så ditt 
gymnasieval var begränsat för alla program fanns inte.] Nej, nej, 
nej. Utan det var ju det som fanns i B [närmsta kommun med 
gymnasieskola och som erbjöd några program, min kommentar]. 
Jag kände inte för att flytta hemifrån när jag var 15 och åka iväg 
till A. Jag var involverad i en massa sport och så, så man ville vara 
kvar här och kunna fortsätta med det. /-/ Så jag började Natur i B, 
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men jag kände ganska fort att det inte var min grej, och slutade 
efter ett år (Tomas, Glesbygd). 

Även utbildningskvaliteten och andelen obehöriga lärare vid glesbygdens 

små gymnasieenheter problematiseras. Däremot kritiserar de intervjuade 

inte den begränsade möjligheten till eftergymnasial utbildning på orten, ett 

villkor som antagligen uppfattas som en självklarhet. 

I Utsatt förort talas i mindre mån om hinder i skolsystemet än i Glesbygd. 

Men ett par unga vuxna berättar att det var oklart om de även kunde söka till 

storstadskommunens gymnasieskolor och att de av den anledningen höll sig 

till det lokala utbudet. Begränsningar som tas upp i Utsatt förort men inte i 

andra kontexter avser dels att situationen på skolan varit extremt stökig och 

negativ, och dels att övergången till gymnasiet var bekymmersam eftersom 

det ställdes betydligt högre krav på kunskaper i svenska i gymnasieskolan än 

i grundskolan.  

Utbildning är en vanlig strategi i övergången från skola till arbete för många 

av intervjupersonerna i Välsituerad förort. Där finns till exempel det största 

utbildningsdeltagandet i retrospektiv, flest som uppger studier som en 

aktuell utväg vid intervjutillfället men också en oro inför utbildning. Det 

verkar generellt vara mest besvärligt att inte betraktas som ”duktig elev” i 

Välsituerad förort. Utbildning värderas högt och är ett område som det före-

kommer strider om. Det berättas om en tydligare konkurrens i grund- och 

gymnasieskolan vilket sällan framgår i Utsatt förort och helt saknas i 

Glesbygd. 

Dom satte upp proven på väggen och visade alla att dom här har 
många blommor och jag hade ingen blomma, så skratta dom åt det 
och ”du kan ju inte skriva utan du skriver bara som det låter” och 
”ha-ha du är så dålig” (Christina, Välsituerad förort).  

Jag har aldrig direkt fått någon uppmuntran från skolvärlden./-/ 
Här i A i alla fall, var det så att när man inte låg på fyra så ville 
lärarna inte ge en något mer (Lars, Välsituerad förort).  
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Arbete 

Intervjupersonerna i Glesbygd redovisar flest antal arbets- och yrkesbyten, 

och framhåller ortens begränsade utbud av lediga arbeten, yrken och 

branscher. För att få jobb där förefaller kontakterna, det sociala kapitalet, 

vara särskilt avgörande. Mycket få, även bland dem med högre examen, har 

fått en anställning via en skriftlig ansökan. Detta värdefulla kontaktnät 

motiverar ofta att de stannar kvar på orten eller att de återvänder. I de två 

storstadsförorterna förekommer att unga vuxna själva säger upp sig utan att 

ha en annan sysselsättning, men i Glesbygd säger intervjupersonerna mycket 

sällan upp en varaktig anställning fastän de inte trivs. Istället skildras där två 

passiva strategier för att avsluta en anställning. Att invänta en personal-

minskning som förutsätts komma förr eller senare och resultera i att unga 

och nyanställda blir uppsagda är en frekvent metod. Att genom visat 

ointresse åsamka att ett vikariat inte förlängs förekommer i några enstaka 

fall. Tillvägagångssätten innebär att de intervjuade slipper säga upp sig 

själva och förlora arbetslöshetsersättning. De kan inte, till skillnad från dem i 

storstadskontexterna, räkna med att relativt fort få ett nytt jobb eller kunna 

välja från ett digert lokalt utbildningsutbud och börja studera.  

I ett avseende framhåller intervjupersoner i de två förorterna större 

bekymmer på arbetsmarknaden än de som bor i glesbygdskontexten. Det 

handlar om att högskoleutbildning inneburit större svårigheter att få jobb. 

Man får varken jobb utan krav på utbildning, eftersom arbetsgivaren antar 

att man snart får ett jobb i enlighet med sin utbildning och då slutar, eller 

anställning i enlighet med utbildningen, eftersom man i konkurrens med 

andra saknar relevant arbetslivserfarenhet. Denna paradoxala position leder 

till att somliga unga vuxna upplever att de befinner sig i en sämre situation 

än tidigare. Förutom att utdelningen på utbildningsinvesteringen dröjer är 

de utestängda från en tidigare möjlig utväg och har nu dessutom studielån 

att återbetala. Att dilemmat inte nämns i Glesbygd kan förklaras av att 

utbildningskapitalet förefaller ha lägre (och det sociala kapitalet högre) 

värde där än i storstadsförorterna. Intervjupersoner i Glesbygd som har 

högre utbildning uppger att de via sitt kontaktnät kan få tillfälliga och 

mindre kvalificerade jobb på hemorten, men om de vill ha jobb i enlighet 

med sina studier fordras vanligen att de flyttar därifrån.   
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Karriärvägledning 

Intervjupersonernas möte med karriärvägledning har lokala kännetecken. 

Ett sådant är att de intervjuade i Glesbygd har en större närhet till de lokala 

institutionerna, och nämner exempelvis ofta namn på tjänstemännen de 

mött, medan de som bor i storstadsförorterna har en större distans.  

Inför val av program i gymnasieskolan har studie- och yrkesvägledare gett 

råd och information som bidragit till en geografisk begränsning. Detta 

nämns dock inte i Välsituerad förort, utan framförallt i Glesbygd och delvis i 

Utsatt förort.  

Man visste inte sina möjligheter. Var jag tvungen att fortsätta 
studera på gymnasiet här i A eller kunde jag gå gymnasium inne i 
B? Bara att studera i B skulle ju ha öppnat många fler alternativ. 
[Men det var inget som det pratades om?] Nej, faktiskt inte. En 
gång fiskade jag själv, ”det här känns konstigt, varför bara i A 
alltså varför inte..”, men jag gav väldigt fort upp när jag började 
fråga och dom sa, ”ja men då måste du ha papper från den och den 
och du måste ange skäl”, alltså det kom det ena kravet efter det 
andra. [Och det vart för mycket?] Ja, speciellt när du är i den 
åldern också, man blev likblek nästan direkt; ”ja men då har jag 
absolut ingen chans.” Tänk om studievägledaren hade sagt att, ”du 
kan ju förklara ditt intresse inom det här området och ange att det 
inte finns här i A.” Bara en sån sak kan faktiskt hjälpa (Isaac, Utsatt 
förort).  

Vidare varierar påtryckningsmetoderna mellan orterna när arbetslösa söker 

jobb. Arbetsförmedlare i storstadsförorterna hotar med att de unga vuxna 

snart tvingas ta jobb med ringa kvalifikationskrav, till exempel på 

McDonalds, om de inte hittar ett jobb snart. I Glesbygd, med brist på tillgång 

till sådana jobb, består pressen istället av att delta i ett arbetsmarknads-

politiskt program.  
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Resan i ett könsperspektiv  

Utbildning 

Fler män än kvinnor berättar om studiesvårigheter som har resulterat i att 

de inte har klarat av gymnasieutbildningen eller avbrutit andra utbildningar, 

och förklarar det med bristande motivation och allmänna skolsvårigheter. 

Emellertid har några män fått tydlig bekräftelse på god studieförmåga från 

lärare på ett sätt som ingen kvinna för fram.  

Även om de unga vuxna kvinnorna i regel upplever övergångar till utbildning 

och arbete mer riskfyllda än männen avviker gymnasievalet från det 

mönstret. Flera män, men ingen kvinna, uppger i retrospektiv att gymnasie-

valet var mycket svårt. Somliga män menar att de inte alls var mogna att 

fatta det viktiga beslutet med långvariga konsekvenser och att det var 

orättvist att utsättas för i den åldern.  

Ja är man 15-16 år och ska avgöra vad man ska göra resten av 
livet… Det är ett fruktansvärt val egentligen (Alex, Glesbygd). 

Som 15-åring var jag inte riktigt medveten om nåt annat än min 
egen fysiska begränsning som kille att försöka få ihop det med en 
tjej/skratt/ det är det enda man vet liksom, så mycket mer har man 
inte koll på. Det är ett ganska konstigt skolsystem vi har (John, 
Utsatt förort). 

De intervjuade kvinnorna värderar generellt sina studier högre än männen, 

bland annat noterar kvinnorna oftare utbildningsövergångar på ”Vägen 

genom livet”. Vidare fäster de kvinnor som haft skolproblem större avseende 

vid dem, och framhåller oftare specifika studiesvårigheter och skolans 

bristande stöd i detta än vad männen vanligen gör.    

Arbete 

Kvinnorna men sällan männen rapporterar perioder av deltidsarbete och 

föräldraledighet, medan ett antal män och ingen kvinna genomfört militär-

tjänstgöring. Vidare är den dominerande bilden att studiens unga vuxna 
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bekräftar den horisontella könsuppdelning som i stor utsträckning fort-

farande gäller i utbildning och arbete i Sverige (jfr SOU 2004:43). De har 

vanligtvis deltagit i utbildningar och varit verksamma i yrken där de köns-

mässigt varit i majoritet. Sammantaget uppger emellertid intervju-

personerna åtskilliga exempel som kan antas vara könsneutrala utbildningar 

och jobb, det vill säga med minst 40 procents representation av 

kvinnor/män. Betydligt färre redovisar meriter som visar att de könsmässigt 

varit underrepresenterade i studier eller jobb, och gäller i förkommande fall 

framförallt män som arbetat inom exempelvis vård och omsorg. En enda 

kvinna har en klart könsbrytande väg. Efter en genomgången mans-

dominerad gymnasieinriktning jobbade hon ett par år inom utbildnings-

området men övergav sedan yrkesbanan på grund av hälsoskäl.  

Kvinnorna i studien har i allmänhet erfarenhet från något färre arbets-

platser, yrken och växlingar mellan sysselsättningar än männen. Ett undan-

tag är att kvinnorna generellt har fler övergångar från ett arbete till ett annat. 

En förklaring är att somliga av dessa kvinnor arbetar inom till exempel vård, 

barnomsorg och handel som erbjuder korta vikariat på några alternerande 

arbetsplatser, och antyder villkor som ofta råder inom kvinnodominerade 

LO-branscher.  

De unga vuxna kvinnorna beskriver större svårigheter på arbetsmarknaden 

än männen, och somliga kvinnor uppfattar sig vara fångade i deltidsjobb på 

en könssegregerad arbetsmarknad. I jämförelse med unga män med barn 

drabbas unga kvinnor i samma situation hårdare av att sakna fast 

anställning: Vikariat förlängs inte vid graviditet, småbarnsmammor förut-

sätts nöja sig med deltidsarbete och vid anställningsintervjuer ställs 

(olagliga) frågor om eventuella planerade graviditeter. Detta kan samman-

taget bidra till att förklara att kvinnorna vid intervjutillfället vanligtvis är 

mer flexibla i sina karriärrelaterade framtidsalternativ medan fler män är 

målinriktade. Studiens kvinnor och män är lika angelägna om att få jobb, 

men kvinnorna uttrycker ofta en större brådska att uppnå en fast grund för 

att kunna planera livet än vad männen gör. Jag tolkar alltså kvinnors flexi-

bilitet som en anpassningsstrategi för att kompensera deras erfarenhet av 

och uppfattningar om större svårigheter på arbetsmarknaden. Resultaten 

kan i ett biografiskt perspektiv illustrera den statistik från 2002 som visar att 

män etablerade sig i den stabilare kärnarbetskraften sex år tidigare än 

kvinnor (se Socialstyrelsen 2006).  
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Sju unga vuxna har drabbats av orimligt lång tid för beslut och utbetalning 

från arbetslöshetskassor under den pågående arbetslöshetsperioden. Av 

dessa är sex kvinnor. Fyra av dem har vid klagomål fått rådet att i väntan 

söka ekonomiskt bistånd från sociala myndigheter, vilket tre kvinnor upp-

fattar direkt förolämpande. Vid intervjutillfället upplever alltså något fler 

kvinnor än män en större ekonomisk otrygghet.   

 

Kön och bostadsort vävs samman  

Kön och lokal kontext vävs ofta ihop och bidrar till att forma de unga vuxnas 

val och vägar. Det kan belysas av en allmänt spridd vilja bland intervju-

personer i Glesbygd och Utsatt förort om att bidra till andras välgång. För 

somliga, till exempel Hannah och Tomas nedan, resulterar motivet i en över-

vägd karriärväg vid intervjutillfället med sikte på människor i närsamhället.   

Jag skulle vilja jobba med tjej-grupper här i A. Jag gjorde det förut, 
men sen räckte inte fritidsgårdarnas pengar. Men när jag själv är 
ute, kör runt eller så, brukar jag ta hand om tjejer, hjälpa nån hem 
eller bara trösta lite (Hannah, Utsatt förort). 

Kanske inte att jag själv bor här i B, men kanske att ha ett företag 
här. Jag ser gärna till att skapa arbetstillfällen om jag skulle 
kunna, så att andra får jobb. Det skulle lika gärna kunna vara i B 
som någon annanstans, men jag ser ju hellre att företaget finns här 
(Tomas, Glesbygd).  

De citerade intervjupersonerna försöker via arbetsliv och egna karriärmål 

komma till rätta med bekymmer de erfar i sin vardag vilka färgas av kön och 

bostadsort. Tomas vill bidra till att skapa fler arbetstillfällen i glesbygdsorten 

medan Hannah vill stödja sårbara tjejer i den utsatta storstadsförorten. 

Brännande problem i lokalsamhället tar alltså individualiserade och köns-

specifika uttryck.  

Den vikt intervjupersonerna fäster vid händelser som rör arbete och utbild-

ning i jämförelse med sociala relationer varierar. För hela gruppen markerar, 

föga överraskande, kvinnorna något oftare relationer och männen karriär. 

Men om bostadsort vägs in framgår att det bara gäller för storstads-
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förorterna. I Glesbygd prioriterar nämligen männen sociala relationer i 

större utsträckning än arbete och utbildning, medan kvinnorna noterar 

relationer och karriär lika ofta. Till bilden hör att män i Glesbygd har lägre 

utbildningsnivå och att något fler har barn än i de övriga orterna, liksom att 

en större andel av kvinnorna i Glesbygd har eftergymnasial utbildning än 

kvinnorna i storstadsförorterna. Emellertid noterar även kvinnor i Glesbygd 

med lägre utbildningsnivå fler karriärhändelser. Dessa kvinnor förefaller ha 

en starkare karriäridentitet än män i Glesbygd och kvinnor i storstads-

kontexterna trots att något fler av dem har bildat familj. Vidare uppger män, 

men ingen kvinna, en konflikt mellan karriär och kärlek. Detta betonas av 

män i glesbygdskontexten som associerar dilemmat med ortens begränsade 

möjligheter.   

De unga vuxnas förhandlingsstrategi gentemot karriärvägledning är ännu ett 

exempel på hur kön och plats samvarierar. Framförallt män i glesbygd 

försöker förhandla med en enskild tjänsteman vid utbildningsval och arbets-

sökande, vilket sällan nämns i de andra orterna och i synnerhet inte av 

kvinnor i storstadsförorterna. Däremot förefaller strategin att vilseleda – att 

agera annorlunda än de ger sken av – vara knutet till kön snarare än plats, 

och yttras av några kvinnor i alla orterna.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Bostadsort, etnisk bakgrund och kön formar de unga vuxnas villkor, 

erfarenheter från och strategier i utbildning, arbete och karriärvägledning. 

Att unga människor som flyttat till Sverige på senare år har särskilda svårig-

heter att etablera sig på arbetsmarknaden är välkänt. Jag vill poängtera att 

valideringen av tidigare utbildning och förloppet att få en referensperson i 

arbetslivet är avgörande för deras fortsatta etablering. Iögonfallande är 

också karriärvägledningens försök att dämpa ambitionerna bland nya 

svenskar och intervjupersoner födda i Sverige av utomvästerländska föräld-

rar. Den offentliga vägledningen skiftar även beroende på lokala förutsätt-

ningar i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. Interventioner vid 

gymnasieval och arbetslöshet illustrerar att karriärvägledning formas av och 

reproducerar lokala strukturer vilket får konsekvenser för de unga vuxnas 

övergångar från skola till arbete.  



119 

 

Platsens betydelse för de unga vuxnas karriärutveckling är frapperande. 

Skillnaderna är särskilt stora mellan storstadsförorterna kontra glesbygds-

kontexten. Unga vuxna i Glesbygd uttrycker större begränsningar i tillgång 

till utbildning och arbete, och för dem blir ett avgörande dilemma om de ska 

stanna eller flytta. I storstadsförorterna, särskilt den välsituerade, utgår 

intervjupersoner från att omvärlden erbjuder ”alla möjligheter”, och 

framgångar och misslyckanden blir mer individualiserade. Att fler unga 

vuxna i välsituerad förort kommer från en medelklassbakgrund kan bidra till 

att förklara deras individualiserade övertygelser (jfr tabell 4.1, s 45). Men att 

intervjupersoner i Utsatt förort i större utsträckning har individualiserade 

föreställningar än de i Glesbygd tyder på att inte bara klassbakgrund, utan 

även till exempel lokala möjligheter och kulturer, spelar in.  

Studien bekräftar vissa könsmönster som visat sig i tidigare studier. De unga 

vuxnas vägar överensstämmer generellt med en fortsatt horisontellt köns-

segregerad svensk arbetsmarknad (SOU 2004:43). Medan utbildningsnivå 

spelar en större roll i att skapa ojämlikheter mellan sociala klasser 

reproduceras könsskillnader genom utbildningsinriktning (Iannelli och 

Smyth 2008). De intervjuade kvinnorna förefaller lyckas bättre i utbildning 

medan männen verkar ha vissa privilegier på arbetsmarknaden (se t.ex. 

Andersson och Lindblad 2007; SOU 2004:43). Emellertid framgår av min 

studie att det finns nyanser i detta, liksom att kön och lokal kontext i många 

avseenden vävs ihop. Ett exempel är att andelen intervjuade i de fyra olika 

övergångsmönstren varierar beroende på plats och kön. Mönstren bidrar i 

sin tur till att forma de unga vuxnas erfarenheter, situationer vid tidpunkten 

för intervjun och framtidsförväntningar.  

Hur kan man förstå resultat som pekar på att det delvis innebär olika saker 

att vara kvinna och man i glesbygd, den utsatta respektive den välsituerade 

storstadsförorten? Jag uppfattar att de unga vuxnas vägar formas av 

strukturella möjligheter på utbildnings- och arbetsmarknaden och på 

individens socialt och kulturellt bundna habitus, samt att karriärbeslut fattas 

i ett socialt fält som påverkas av maktinteraktioner (jfr Hodkinson och 

Sparkes 1997). Individer utvecklar strategier utifrån ekonomiska, institu-

tionella och kulturella strukturer. Intervjupersonerna använder de kapital-

former de har tillgång till för att sätta undre gränser för sina levnads-

omständligheter – men vad det konkret innebär beror på kön, social och 

kulturell bakgrund (jfr Skeggs 2000). Av studien framgår att vad som är 

gångbart, i vilken mån ett visst kapital ger utdelning, skiftar för en ung vuxen 



120 

 

kvinna respektive man i de tre olika kontexterna och bidrar till att förklara 

skillnaderna som framkommer i studien (jfr Thomson m.fl. 2003; Tolonen 

2005). Beroende på kön, social och kulturell bakgrund varierar delvis vad 

som väcker skam och stolthet, skuld och gottgörelse (jfr Bagozzi m.fl. 2009; 

Sayer 2005; Skeggs 2000), känslor som är avgörande vid social kontroll 

(Scheff 1994, 2006). Utifrån ett sådant resonemang influeras, exempelvis, de 

unga vuxnas köns- och ortsinfluerade motståndsstrategier (förhandling och 

vilseledande) visavi karriärvägledning av att tjänstemännen behandlar 

individerna olika och att intervjupersonerna erfar och reagerar med stolthet 

och gottgörelse på olika sätt.     

Skeggs (2000) hävdar att de arbetarklasskvinnor som ingår i henne studie i 

vissa avseenden inte kan undgå att skapa sig själva på vissa bestämda sätt. 

Andra forskare vill komma bort från en sådan deterministisk syn på 

individen och belysa individens möjligheter till förändring. I careership-

teorin försöker Hodkinson och Sparkes (1997) förklara hur en individs 

habitus kan utvecklas och förändras när nya situationer inträffar som modi-

fierar deras världsbilder. I min studie finns exempel på händelser som bidrar 

till att intervjupersonerna ser nya möjligheter och gör väsentligare föränd-

ringar. En dominerande bild är dock att det som händer tydligt bygger på 

deras livshistoria och kan kopplas till den position de har i varje given vänd-

punkt. Jag uppfattar alltså att de personliga och komplexa livsberättelser 

min studie bygger på visar att övergångarna är tämligen förutsägbara. 

Oförutsedda händelser inträffar för intervjupersonerna som de hanterar, 

eller försöker skademinimera, på olika sätt. Emellertid är det tydligaste 

mönstret att mycket få vändpunkter leder till en förvånande utgång, men att 

de unga vuxna själva upplever den osäker och individuellt konstruerad.  
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9. Avslutande diskussion  

         

I detta kapitel diskuteras avslutningsvis avhandlingens resultat och slut-
satser med fokus på att vara aktör i övergången från skola till arbete. 
Därefter görs en återkoppling till studiens biografiska perspektiv, teori-
utveckling och möjliga kunskapsbidrag. Slutligen anges mina slutsatser 
om ytterligare forskning på området. 

                              

Aktörskap i kontextuella övergångar  

Avhandlingen har behandlat följande forskningsfrågor: Hur skildrar de unga 

vuxna sina övergångar från skola till arbete i retrospektiv? Vad karaktäri-

serar deras handlingshorisonter vid intervjutillfället? Vilka innebörder har 

möten med karriärvägledning? Vilka skillnader finns avseende bostadsort, 

etnicitet och kön i dessa frågor - och hur kan de förstås? En övergripande 

slutsats är att övergången är en mödosam resa - väsentligen utan profession-

ellt stöd - som individen uppfattar som osäker men som utifrån sett ter sig 

mer förutsägbar. De unga vuxna agerar för värdighet, meningsfullhet, 

trygghet och goda relationer, men vad det innebär färgas av kön, social och 

kulturell bakgrund.  

I detta avsnitt diskuteras följande aspekter av att vara aktör i de komplexa 

övergångarna mellan skola och arbete: att navigera i senmoderniteten, att 

forma och formas samt ojämlika risker och livschanser.  
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Att navigera i senmoderniteten 

En utgångspunkt för avhandlingen har varit att ungas övergångar från skola 

till arbete har fördröjts och komplicerats de senaste tjugo åren. I det svenska 

post-industriella och senkapitalistiska samhället har ungas etableringsålder i 

arbetslivet i genomsnitt fördröjts sju år sedan 1990. Jag menar att de unga 

vuxnas berättelser ska förstås i ett sådant perspektiv. Intervjupersonerna 

avslutade gymnasieskolan efter högkonjunkturen som pågick under senare 

delen av 1980-talet och inledningen av 1990-talet - en period med nära full 

sysselsättning. Flera av dem mötte i mitten av 1990-talet en nästintill 

kollapsad ungdomsarbetsmarknad som dock hade återhämtat sig något mot 

slutet av 1990-talet. Intervjuerna genomfördes åren 2005-2006, en sam-

hällsekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt relativt god tid (dock med en 

fortsatt hög ungdomsarbetslöshet), och innan en internationell finanskris 

tog fart under 2008. Studien visar att intervjupersonerna har tillbringat den 

utdragna övergångsperioden i studier, jobb - ofta manuella och temporära -, 

arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska program. En jojoetablering visar 

sig vara det vanligaste, men inte enda, mönstret bland intervjupersonerna.  

Somliga ungdomsforskare ifrågasätter övergångsstudier med anledning av 

övergångarnas ökade komplexitet. Ungdomskulturstudier antas bättre 

kunna fånga ungas erfarenheter (Cohen 2003). Begreppet övergång är linjärt 

och förutsätter olika steg som avslutas med en ändpunkt (Riele 2004). Kritik 

riktas mot att övergången från skola till arbete, den ekonomiska sidan av att 

etablera sig som vuxen, ofta prioriteras (Skelton 2002). Jag håller med 

såtillvida att de unga vuxna inte uppfattar att ”bli vuxen” eller ”få jobb” som 

det yttersta målet. Av min studie framgår dock att intervjupersonerna 

uppfattar vägen genom utbildning och arbete som avgörande. Vidare blir det 

tydligt att flera politiska områden och samhällsinstitutioner är inblandade 

och att området är en skärningspunkt för samhällsomvandlingar. Sådana 

förhållanden talar för att övergångar som analytiskt perspektiv är relevant. 

Att ungas övergångar är röriga och komplicerade innebär enligt min mening 

inte att begreppet ska överges (jfr MacDonald och Marsch 2005; Roberts 

2003).  

De unga arbetssökande vuxna uppfattar övergångarna som en osäker och 

individuell resa utan självklar slutdestination. De är upptagna med att ta 

reda på vad de vill, agerar för att försöka förvalta sitt pund och förstår ofta 

strukturella problem som personliga uppdrag eller nederlag. Min studie 
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bekräftar såtillvida teserna om individualisering och risker. I det moderna 

samhället konfronteras individen med en mångfald av val samtidigt som det 

erbjuder liten hjälp om vad som bör väljas (Giddens 1996). Unga människor 

är medvetna om olika risker och försöker hantera dem individuellt (Carle 

och Hammer 2005; Furlong och Cartmel 2007).  

Somliga forskare kritiserar individualiseringstesen bland annat för att den är 

svår att pröva empiriskt. Krange och Øia (2005) pekar på att individuali-

seringsprocesser kan förekomma på tre olika nivåer. Institutionell nivå, som 

Krange och Øia anser vara fastställd, handlar om att människor numera 

erbjuds fler handlingsalternativ. Den kulturella aspekten avser att individ-

uella möjligheter är en central meningsdimension i det västerländska 

samhället. Den individuella nivån gäller de val människor i realiteten gör 

och i vilken mån de kan betecknas vara individuella (a.a.). En slutsats av min 

studie är att intervjupersonerna generellt omfattar individualisering på 

kulturell nivå men i mindre grad på individuell nivå. Det finns en diskrepans 

mellan de unga vuxnas norm om arbete som ett individuellt projekt och att 

vara en fri individ som gör egna val (kulturell nivå) å ena sidan, och deras 

erfarenheter av föga stimulerande arbeten och svårigheter att få jobb 

(individuell nivå) å andra sidan. Den bristande överensstämmelsen mellan 

idealbild och upplevelse bidrar till att de känner sig misslyckande, något som 

även Kåks (2007) fann i sin studie av ungdomars berättelser om vuxen-

blivande.  

Anställningsbarhetsidén är inte ny, och Forrier och Sels (2003) beskriver 

dess historia från 1960-talet. Jag vill peka på historiska rötter längre tillbaka 

i tiden. I den bibliska berättelsen om talenterna framgår normen bland 

överhet och underlydande om att förvalta sitt pund (Matteus 25:14-30). Det 

finns kopplingar mellan protestantiska och kapitalistiska idéer, bland annat 

avseende att ”uppfylla de världsliga plikterna” (Weber 1978). I svensk medel-

tida lagstiftning ingick tvångsarbete för dem som inte kunde lösa sin försörj-

ning. Från 1800-talets andra hälft ersattes tvångsarbetet successivt med den 

så kallade arbetslinjen (Ohlsson och Olofsson 1998). Dagens princip om 

anställningsbarhet präglas på ett motsvarande sätt av aktuella villkor, idéer 

och retorik. Medias och coachers knep för att individen ska kunna ”styra sitt 

liv” och ”marknadsföra sig som ett varumärke”, blandas med den mer 

undanskymda offentliga karriärvägledningens begränsade bilder av ungas 

övergångar. Från politiskt håll förefaller retoriken ackompanjeras av hand-

fallenhet eller insatser baserade på försök till ekonomisk och teknisk 
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målrationalitet. Bradley och Hoof (2005) konstaterar att ökade utbildnings- 

och praktikmöjligheter i Europa har misslyckats att lösa arbetslösheten och 

fattigdomen bland unga människor. Nyliberala ekonomiska system skapar 

strukturell arbetslöshet som en individualiserande ungdomspolitik föga 

bidrar till att kompensera (a.a.).  

Sennett (2000) hävdar att människors erfarenheter blir begränsade av den 

nya ekonomins villkor och att frånvaro av arbetstrygghet leder till svårig-

heter att utveckla sammanhängande livsberättelser. Emellertid handlar inte 

maktfrågan för underordnade grupper bara om att bejaka sin identitet, utan 

även om att frigöra sig från exploatering (de los Reyes och Mulinari 2005). 

För unga vuxna som är budbärare om en av senmodernitetens brister, 

omfattande arbetslöshet bland unga, är en möjlig väg måhända att agera 

kollektivt. En individuell taktik kan vara att värja sig från att tanke- och 

känslomässigt ta på sig skulden för samhällsproblemen.  

Att forma och formas 

De unga vuxna både formar sina övergångar från skola till arbete och formas 

av de sammanhang de ingår i (jfr Hodkinson och Spakes 1997). Merparten 

av forskarna betraktar varken strukturer eller aktörer som ensidigt 

bestämmande, och istället är relationen mellan strukturer och aktörer 

föremål för forskning och diskussion. En slutsats av min studie är att de 

intervjuades möjligheter att agera relativt fritt är kringskurna. Strukturer 

(lagar, normer m.m.) och att andra aktörer i fältet har sanktionerande makt 

(såväl positiv som negativ) gör att vissa handlingar verkar nödvändiga 

medan andra verkar omöjliga. Intervjupersonerna försöker styra sina 

karriärvägar med hjälp av utbildning, men också genom anpassning, 

undvikande och förhandling. På så sätt upplever de sig ha kommandot. 

Individens uppfattning om att ha ett stort handlingsutrymme problematise-

ras inom forskningen (se t.ex. Evans m.fl. 2001; Furlong och Cartmel 2007). 

Men jag uppfattar trots allt att det är rimligt att vi människor uppfattar oss 

som handlande och inte främst som offer för omständligheterna. Ett konst-

stycke är måhända att avgöra vad vi kan och inte kan råda över.  

Av de unga vuxnas berättelser framgår dilemmat mellan det åtrådda och det 

möjliga, mellan att forma och formas. Begreppet handlingshorisonter inne-

fattar både vad som är eftersträvansvärt och möjligt. I det fallet refererar 
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Hodkinson och Sparkes (1997) till Giddens‟ begrepp ”the dialectic of 

constraints” (a.a., s 35). En poäng med Giddens‟ struktureringsteori är att 

det inte finns någon mening med att avgöra om strukturen bestämmer 

handling eller vice versa. Han menar att de är två sidor av samma mynt, och 

att all social handling involverar struktur och all struktur involverar handling 

(Giddens 1989). Andra hävdar att struktur och aktörskap är sammanflätade 

men analytiskt distinkta, och att båda sidorna av myntet måste studeras. En 

fördel med Giddens‟ angreppssätt är att frågan om aktörens och strukturens 

relativa styrka i övergången från skola till arbete blir irrelevant. Att de unga 

vuxna i min undersökning ofta uppfattar och hanterar strukturella hinder 

individuellt talar för ett sådant synsätt. En nackdel med det dialektiska 

begreppet handlingshorisont är dock att det inte belyser individernas 

frustration mellan ”vill” och ”kan”. Vidare saknar jag den starka drivkraft 

dilemmat har för intervjupersonerna när Hodkinson och Sparkes (1997) 

belyser och förklarar individens utveckling och omvandling. Ungas identitet 

skapas just i konflikten mellan drömmar och realitet; möjligheter och 

begränsningar; stabilitet och förändring (Johansson 2007). Av min studie 

framgår att kontinuerliga jämkningar mellan förhoppningar och begräns-

ningar i övergången från skola till arbete såväl kan öka som minska 

individens resurser och anspråk. De unga vuxna är sammanfattningsvis 

aktörer med olika bakgrunder och framtidsförväntningar, vilket tillsammans 

med perceptionerna av de hinder de möter i vardagen vägleder deras 

handlingar. Mina rön överensstämmer sålunda med Evans‟ (2007) begrepp 

begränsat aktörskap.  

Ojämlika risker och livschanser 

Studien illustrerar platsens, könsordningens och familjebakgrundens 

betydelse för de unga vuxnas övergångar från skola till arbete. Intervju-

personerna ser olika möjligheter inför framtiden, och den lägsta nivån på 

utbildning, arbete och levnadsomständigheter som de är beredda att 

acceptera varierar. Resultaten bekräftar annan forskning som visar att 

individer reagerar olika i liknande sociala situationer beroende på deras 

skilda resurser (Ball m.fl. 2002; Evans 2007; Hodkinson and Sparkes 1997), 

och att den respons de får på sina resurser från andra människor varierar 

(Thomson m.fl. 2003; Tolonen 2005). Det är i konfliktytan mellan drömmar 

och social realitet som bostadsort, etnicitet, familjebakgrund och kön 

omvandlas till möjligheter eller hinder (Johansson 2007). Beroende på kön, 
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social och kulturell bakgrund varierar vad individen känner skam och 

stolthet inför (Bagozzi m.fl. 2009; Sayer 2005; Skeggs 2000).  

De unga vuxna är en samling individer med olika erfarenheter, värderingar, 

förutsättningar och framtidsförhoppningar. De förenas av att de var mellan 

25-29 år, registrerade som arbetssökande i en av de tre valda orterna vid 

tidpunkten för undersökningen och accepterade att bli intervjuade av mig. 

En slutsats av studien är att valmöjligheter och relativt goda förutsättningar 

för att komma vidare gäller för dem som konkurrerar framgångsrikt i utbild-

ningssystemet och på arbetsmarknaden. Övriga förefaller ha mött signaler av 

icke-tillhörighet och kommer sannolikt att möta betydligt större svårigheter.  

I forskningen om ungas övergångar från skola till arbete pekas på nya 

mönster av exklusion, inklusion och ojämlikhet (se t.ex. Schoon 2007; 

Strauber och Walther 2006). I denna studie framgår att övergångarnas 

ökade komplexitet riskerar att dölja ojämlikhet och risker för exklusion. Inte 

bara intervjupersoner med ett mönster i utanförskap utan även somliga med 

ett fragmenterat mönster och ett utbildningsmönster befinner sig i margi-

naliserade positioner. En ökad variation i unga människors etablering kan 

alltså bidra till att marginalisering blir mindre uppenbar både för individen 

själv och för tjänstemän. Jag vill dock poängtera att samhällsinsatserna även 

för unga vuxna med ett mönster i utanförskap, en tämligen uppenbar risk-

grupp, är frånvarande eller otillräckliga i utbildning, arbete och arbetslöshet. 

Insatser behöver i det fallet skyndsamt sättas in och utvecklas.   

En övergripande slutsats är att de intervjuade tror att deras resor från skola 

till arbete är unik, skapad av egna handlingar och att de själva är ansvariga 

för framgångar och misslyckanden. För mig som lyssnat på femtiotvå unga 

arbetslösa vuxna framgår tydligt att livschanser inte är jämlikt fördelade och 

att risker påverkar grupper av individer på olika sätt.  
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Metodologisk återkoppling 

Studiens biografiska perspektiv 

Biografiska angreppssätt riskerar att överdriva individens aktörskap och 

underskatta strukturernas inflytande, menar Furlong och Cartmel (2007). 

Det uppfattar jag dock inte som ett problem i denna undersökning. Tvärtom 

menar jag att resultaten demonstrerar att livsberättelser är utmärkta för att 

studera samspelet mellan det personliga och det sociala (jfr Pérez Prieto 

2006), och belyser hur unga skapar sina vägar i vardaglig interaktion med 

andra (jfr Chamberlayne m.fl. 2002).  

En kritisk fråga i biografiska studier är vilka röster som ges större utrymme. 

När det gäller citaten i denna avhandling kan konstateras att intervju-

personer från Glesbygd dominerar. I kontrasteringen mellan urbant och 

icke-urbant tenderade glesbygdsintervjuerna att få större utrymme än deras 

relativa antal. Ytterligare ett skäl för att ge glesbygdskontexten viss plats i 

denna undersökning är att det vanligen är urbana miljöer som fokuseras i 

studier om ungas övergångar, medan kunskapen om unga i landbygd är 

mindre.   

Slutligen vill jag lyfta en metodnära slutsats av att använda ”Vägen genom 

livet” (se bilaga 3). Garpelins (1997) förlaga har varit värdefull vid intervjuer, 

analys och för studiens biografiska perspektiv. Jag kan dock konstatera att 

de arbetssökande unga vuxna i mindre utsträckning noterade viktiga 

negativa händelser i sina liv än vad de talade om dem. Respondenter som 

tillfrågades om detta uppgav att de medvetet uteslöt ”jobbiga grejer”. Jag 

uppfattar sålunda att de intervjuade i någon mån tecknade sin positiva 

livsväg på underlaget, vilket jag i analysen sedan fick balansera. Till dem som 

vill använda underlaget i kommande forskningsintervjuer och reducera 

eventuell skevhet har jag två konkreta modifieringsförslag. Dels att i muntlig 

och skriftlig instruktion ange vikten av att respondenten noterar både 

positiva och negativa händelser, och dels att skriva ett plustecken på ena 

sidan av vägen och ett minustecken på andra sidan av vägen. En annan 

hållning till glappet mellan berättelser och noteringar är att uppfatta det som 

ett spännande fenomen värt att undersöka i sig.  
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Careershipteorin 

Careershipteorin (Hodkinson m.fl. 1996; Hodkinson och Sparkes 1997) har 

fungerat som en inspirationskälla för att upptäcka mönster i de unga vuxnas 

berättelser om sina övergångar från skola till arbete. I avhandlingen har jag 

fått anledning att komplettera careershipteorin på några punkter.  

Resultaten i min studie pekar i större utsträckning på den sociala reproduk-

tionens styrka än careershipteorin som i högre grad försöker utröna individ-

ens möjlighet till förändring. Av min studie framgår vidare betydelsen av 

relationer och socialt kapital, liksom individers emotioner, för intervju-

personernas handlingshorisonter och karriärval. Dessa aspekter kan 

undersökas ytterligare i studier om ungas övergångar och karriärutveckling.   

Avslutande om studiens möjliga kunskapsbidrag 

Under analys- och skrivarbetet har jag dagligen burit med mig frågan om i 

vilken mån de unga vuxna kan identifiera sig med mina framställningar om 

dem. Jag har ansträngt mig för att göra deras bilder och röster rättvisa. I ett 

vidare perspektiv blir den frågeställningen en avgörande vetenskaplig sådan: 

Vilken är studiens tillförlitlighet, generaliserbarhet, kunskapsanspråk och 

etiska värde?   

Jag antar att ingen av de intervjuade skulle känna igen sig i alla avseenden 

eller återfinna alla sina viktiga synpunkter i avhandlingen. Däremot hävdar 

jag att åtskilliga centrala aspekter lyfts fram. Det jag uttalar mig om gäller 

följaktligen primärt de unga kvinnor och män jag intervjuat. Emellertid talar 

inget emot att deras upplevelser och förhållningssätt delas av andra unga 

vuxna – och att det finns ytterligare sätt att erfara och tolka övergången från 

skola till arbete.  

Avhandlingen är främst ett empiriskt bidrag som ger inblickar i delar av 

ungas etablering i arbetslivet. Den ger ökade kunskaper om unga vuxna, en 

tidigare obetydligt studerad åldersgrupp. Den komparativa och biografiska 

ansatsen bidrar till att skillnader i unga vuxnas etablering lyfts fram utifrån 

individens perspektiv. Studien är vidare bland de första i Sverige som 

biografiskt och komparativt belyser karriärvägledningens roll i övergången 

skola-arbete.   
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I avhandlingen har femtiotvå arbetslösa unga vuxna fått formulera sina 

erfarenheter och förhoppningar på ett område som är vitalt för att kunna 

forma ett gott liv, men där politisk och institutionell retorik ofta har 

företräde. Min förhoppning är att avhandlingen på ett nyanserat sätt förmår 

problematisera övergången från skola till arbete och föra fram alternativa 

röster om att vara ung vuxen, om att vara arbetssökande och om samhällets 

stöd. Detta är dock något jag överlåter till läsaren att avgöra.  

 

Slutsatser om forskningsbehov  

Jag vill peka på nödvändigheten av ytterligare forskning om ungas 

övergångar från skola till arbete med olika metodiska och teoretiska 

ingångar. Utifrån min studie uppfattar jag att kvalitativa och kvantitativa 

longitudinella undersökningar som beaktar både individ och social kontext 

är väsentliga. Vidare menar jag att vi behöver veta mer om processer och 

konsekvenser av inklusion och exklusion på resan från skola till arbete. I 

sammanhanget finns flera självklara riskgrupper, till exempel unga med 

invandrarbakgrund eller med kort utbildning. Därutöver vill jag särskilt lyfta 

fram ungdomar och unga vuxna som har funktionshinder. Gruppen är i stor 

utsträckning osynlig i svensk och internationell övergångsforskning trots att 

gruppen inte är oansenlig i storlek och ofta har trassliga övergångar. Det 

finns alltså ett stort behov av studier som fokuserar unga funktionshindrades 

övergångar från skola till arbete.  

Avhandlingen visar på ett behov av forskning om samhällets stöd för ungas 

karriärval och övergångar mellan skola och arbete, och särskilt efterfrågar 

jag fler studier om karriärvägledning i detta sammanhang. I en tid av stora 

förändringar behöver vi systematiska kunskaper om strategier och åtgärder 

på policy- och praxisnivå för särskilt utsatta grupper. Avslutningsvis vill jag 

framhålla den lokala kontextens avgörande betydelse för såväl karriär-

vägledning som ungas övergångar. Breda och komparativa studier om 

platsens betydelse i dessa frågor, som idag i stort sett saknas, bedömer jag 

kunna ge värdefulla kunskapsbidrag.   
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10. Summary  

  

This final chapter summarises the dissertation in English. An introductory 
section describes the subject of school-to-work (STW) transitions as well as 
the points of departure for my study. The findings and analyses are 
presented under four headings: The attempt to find and achieve personal 
goals, Putting one’s talents to good use, Experiences of career guidance and 
A journey with different conditions and strategies. The chapter ends with a 
concluding discussion and suggestions for further research. 

 

Analysing the STW-transitions of young unemployed 
adults 

Young people‟s school-to-work (STW) transitions have become more varied 

and protracted during recent decades. Unemployment and risks of social 

exclusion have increased. In addition young people face inconsistent 

expectations – they are expected to decide on their own career path, as well 

as to enhance their employability and market themselves. Conversely 

gender, and social and cultural background still have a significant influence 

on the STW-transition. Society attempts to facilitate young people pathways 

into work by offering education and youth labour market programmes. 

However, STW-transitions are one of the weakest points in the Swedish 

welfare system; in addition the quality of career guidance has been 

questioned (Skolverket 2007; Socialstyrelsen 2006). 

Scholars in the field of STW-transition research regularly address the conse-

quences of the increased duration of young people‟s transition into the work-

place, resulting from economic transformation, expansion of the educational 

system and the increasing demands for competence in working life (cf. 
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Furlong och Kelly 2005; Gangl 2002; Ryan 2001). In Sweden the “establish-

ing age”, i.e. when 75 per cent of a cohort have a job, increased from 21 to 28 

years between 1990 and 2006, with „yoyo-transitions‟ becoming more 

frequent (SOU 2006:102). Moreover, social changes, such as individualiza-

tion and risk, influence young people‟s views as well as educational and 

labour market policies (cf. Furlong and Cartmel 2007). The lack of employa-

bility of individuals tends to be emphasized rather than the lack of jobs 

(Garsten and Jacobsson 2004b). The vast majority of STW-studies highlight 

the influence of class, gender, ethnicity and/or locality. It has been 

concluded that traditional social inequalities continue to shape young 

people‟s transitions through individual decisions and individual systems of 

social capital rather than collective patterns of socialisation (Strauber and 

Walther 2006). Moreover, differences in material, institutional and cultural 

conditions between and within countries affect young people‟s STW-transi-

tions (Hansson and Lundahl 2004; Pohl and Walther 2007; Ryan 2001). 

There has been increased political interest in career guidance as a means to 

enhance employability (SOU 2006:102). Such guidance is supposed to 

contribute to efficiency in the education system and the labour market and to 

promote social inclusion. However, several challenges have been identified. 

Public career guidance is mainly available within education and employment 

offices. But there seems to be a division (in research, policy and praxis) 

between those two institutions and career guidance is a marginal activity in 

both (Arnell Gustafsson 1999; Watts 1999; Sultana and Watts 2006). 

Swedish schools do not attain the national goals regarding guidance, and 

there are vast differences in the steering of and access to guidance among 

municipalities (Skolverket 2007; Lundahl and Nilsson 2009). Moreover 

career guidance occupies a potential gate-keeping position; it has been 

found, for example, to “cool down” the ambitions of immigrants (Hertzberg 

2003; SOU 2006:79). 

This dissertation aims to describe and analyse young adults‟ transitions from 

school to work in Sweden based on a biographical perspective. The following 

research questions are examined: How do the young adults‟ describe their 

STW-transitions, retrospectively? What characterizes their horizons of 

actions at the time of the interview? What is the impact of public career 

guidance? How do ethnicity, gender and locality affect answers to the above 

questions – and how may such differences be interpreted? The study focused 

on young adults, 25-29 years old, who were unemployed and registered at a 

public employment office at the time of the interview. Consequently, young 
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people who were in stable employment were excluded, as were young people 

who were not studying, working or having contact with the authorities. 

The careership theory (Hodkinson et al 1996; Hodkinson and Sparkes 1997), 

drawing on Bourdieu‟s work, was the theoretical point of departure for this 

study. On the basis of the careership theory I understand the STW-

transitions of young unemployed adults as follows. The individual makes 

pragmatic rational decisions within her/his horizon of action based on social 

and cultural habitus and existing possibilities with respect to education and 

employment. Decision-making takes place within a field, involving various 

actors and interactions, and influenced by different perceptions of formal 

regulations and unequal capital assets (cultural, economic, social and 

symbolic). Throughout life, decisions are made at turning points character-

ized by varying degrees of enforcement or willingness. Turning points are 

preceded and followed by periods of routine, when the individual 

experiences situations that confirm or undermine previous decisions and 

which influence subsequent career development. 

This dissertation‟s biographical perspective is in line with an increasing 

number of studies that regard this approach as a way to deal with delayed 

and compound transitions. Such studies have usually focused on young 

people‟s interpretations of their attempts to navigate through life (cf. Bradley 

and Davadason 2008; Chamberlayne et al 2002; Henderson et al 2007). The 

empirical data comprise of qualitative interviews (Kvale 1997), carried out 

between October 2005 and April 2006. A thematic interview guide was 

designed and employed (appendix 2). In addition, the respondents noted 

important events, years and people on a recording sheet, “The way through 

life” developed by Garpelin (1997) (appendix 3), which they afterwards 

described verbally. To enable scrutiny of the qualitative differences between 

the young adults, 52 men and women with diverse educational backgrounds 

and residing in three municipalities with highly varying demographic and 

socio-economic conditions were interviewed; a rural area, a disadvantaged 

suburb and a prosperous suburb.   
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The attempt to find and achieve personal goals  

In retrospect the young adults outlined their STW transitions in terms of 

attempts to find and reach personal goals. They emphasized changeovers, i.e. 

when an educational phase or a job begins or ends, but they also highlighted 

experiences from education or working life that made them realize what they 

actually wanted or what was not acceptable. On average the interviewees had 

encountered eight to nine changeovers after compulsory school.  

Four transition patterns were identified. One of these was the fragmented 

„yoyo-pattern‟ while the other three were associated with more stable 

patterns mainly in or between education or work, or experiencing exclusion 

(table 10.2). Slightly more than half of the interviewees followed a „yoyo‟-

pattern; the „education‟ group was the second largest. Fewer respondents 

were categorised into the „work‟ or „exclusion‟ groups.   

Table 10.1. Transition patterns.  

Yoyo Several workplaces and a few occupations  
Several shorter periods of unemployment or longer periods of involuntary part-time  
employment 
At least one education and/or youth program after upper secondary school 

Education 1-2 higher education programs or alternating between different types of education 
The majority had had a job but a few did not have any work experience 

Work Steady job in 1-2 workplaces/occupations  
At the time of the interview the respondent could have been experiencing 
unemployment for the first or second time 

Exclusion Protracted  periods of unemployment  or loss of secure  jobs 
Experience of  labour market programs, employment by the hour and  attempts to  
study which might have ended with dropping-out 

The young adults‟ narratives of STW-transitions are accounts of trying to 

adjust one‟s own expectations and circumstances in order to establish an 

adult life. According to the careership theory (Hodkinson and Sparkes 1997) 

the course of an individual‟s life can be described as a series of turning points 

and periods of routine, each following the other. With respect to STW-

transitions, the young adults stressed turning points, especially those 

involving education, which they associated with valuable experiences but 

most of all with uncertainty and risk. In periods of routine they underlined 

the degree of educational success and whether a particular job had been 

satisfactory. Such experiences influence subsequent career development to 

the extent that bad experiences caused them to avoid education (generally or 
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with respect to certain aspects), specific companies, tasks or work 

environments. The respondents described few jobs that they considered to 

have been agreeable. Attempts to find new career paths usually involve 

education, and occur at self-initiated turning points or during enforced 

turning points when the interviewees felt that there were few other ways out.  

Social relationships, especially encouraging ones, were considered essential 

to the young adults. Close friends offer emotional support to “get by” and 

acquaintances give opportunities to “get on” (MacDonald et al 2005), while 

relatives and partners are important in both regards. The respondents 

illustrated the crucial importance of relationships for their habitus, capital 

and accessible social fields during STW-transitions. When asked what they 

felt had contributed to and what had hampered their journey, they usually 

emphasized, respectively, the support of others and their own perceived 

shortcomings. However all respondents mentioned specific achievements, 

i.e. occasions when they had been successful and their self confidence had 

grown, as being essential in their STW-transitions. In summary, it seems 

that other people were indispensable, but that individuals considered 

themselves to be responsible for their own successes and failures.  

The young adults described frequent efforts to find ways to enhance their 

competence in order to get a job and make a living. The attempt to find and 

achieve personal goals sums up their narratives of STW-transitions when 

considered in retrospect. However, the extent and content of the effort did 

vary. While some emphasized the difficulty of identifying their destination, 

others stressed the difficulty in reaching a specific goal, and most of them 

highlighted the risks. Despite their different transition patterns, the respond-

ents shared a common desire to accomplish personal career goals. Power and 

powerlessness was a recurring theme. The extent to which interviewees 

expressed their own agency varied. However, the vast majority considered 

that they did have some influence, through negotiation and avoidance, in 

matters where they were largely dependent on others‟ decisions. Education 

was also considered to be a way to reach one‟s goals but, as many of the 

young adults had learnt, there are no guarantees. STW-transitions, including 

the process of handling social restraints, are perceived as personal and 

individual journeys. Today, young people have to negotiate consequences 

that are mainly outside their control, although they can perceive these as 

personal shortcomings (Furlong and Cartmel 2007). Few of the respondents 

considered their efforts to be the result of the structure within which they 
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operated; instead most of them criticized their own indecisiveness and/or 

lack of competence. Generally speaking the young adults‟ narratives could be 

related to consequences of the prolonged STW-transition as well as the 

notions of risk and individualization in modern society.  

 

Putting one‟s talents to good use  

The young adults‟ hopes for the future involved interrelated areas of life, 

such as career, relationships, family, economy, housing, health and leisure, 

which were all important to them. All the respondents worried about their 

opportunities in working life and most of them feared being continuously 

excluded from stable jobs or careers. Work was perceived to be important for 

economic reasons, for security in a wider perspective and also, to several of 

them, for personal fulfilment. A few young adults‟ prioritized family, 

personal development or leisure ahead of career. However, considering work 

and financial security as preconditions for an adult life, and considering that 

the lack of these preconditions put their expectations on hold, were far more 

common perspectives. The scope of career alternatives as well as time 

perspectives varied. Most of the young adults took one step at a time, trying 

to cope with changes that were perceived as requiring adjustments on their 

part (cf. Brannen and Nielsen 2002). Others emphasized the desire for a job 

close by and in line with their latest education. At the time of the interviews, 

one third of the respondents were considering participating in education or 

starting their own business.  

The young adults emphasized that increased age and competence resulted in 

higher claims in working life, i.e. tasks and terms of employment. On the 

other hand, they felt that their unemployment at the time made their way 

forward more flexible. In addition to employment other alternatives are 

added. Moreover job search strategies as well as employment aspirations, 

vocation, qualification level and geographical area are altered. In particular, 

immigrants and respondents who had recently completed their education 

tended to lower their aspirations. Furthermore, although the respondents 

identified a career alternative that clearly tallied with their competence and 

with labour market demands, they also mentioned alternatives correspond-

ing more closely to their dreams and interests. They navigated between 
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dreams and reality in different ways: some aimed at more accessible roads in 

the short term whilst deferring their hopes to the future; others act simulta-

neously to attain both alternatives; whilst others belittled their dreams. 

A common strategy among these young adults was to postpone crucial 

decisions in the uncertain situation of unemployment. However, two of the 

women were at an important turning point at the time of the interview. Their 

cases were similar in that both involved career as well as relationships and 

leaving Sweden and Europe, and that they had both been considering the 

change for quite a long time. However their motives and alternatives 

diverged. Anna, who had good social, economic and educational resources 

was heading for a metropolis with her future husband and expected to get a 

white-collar job. In contrast, Jamila was taking action to escape unemploy-

ment, poverty, homelessness and destructive relationships by returning to 

her old country via a labour market program offering training in the service 

sector. These cases exemplify how family background, ethnicity, gender and 

resources can affect a young adult‟s horizon of action and STW-transition.   

The interviewees shared a desire to put their talents to good use, and a fear 

of being unable to do so. This is in accordance with political strategies for 

lifelong learning and employability. The young adults‟ do their best to in-

crease their market value through education and work experiences, in order 

to access secure and stimulating jobs within the core workforce and to avoid 

being on the reserve list. In addition, their “risk and responsibility ethos” (cf. 

Reay et al 2002) harmonizes with political ideas defining the problems of 

unemployment as a lack of employability rather than the absence of job 

opportunities (cf. Garsten and Jacobsson 2004b). However the respondents‟ 

motives conflict with other conditions and norms in the labour market since 

their future prospects do not involve merely being a cog in a big wheel for 

any lengthy period. They placed the responsibility to succeed in that respect 

on themselves. The young adults seemed to feel ashamed of not having 

accomplished their personal goals so far and blamed themselves for not 

fulfilling the prevailing social norms and ideals. However they highlighted 

their pride in what they had accomplished in following their individual 

biography, in spite of all obstacles, and wanted to make progress in order to 

become an employable and a successful person in their community.  
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Experience of career guidance 

Besides study allowances and unemployment benefits, public assistance was 

considered to be peripheral in the young adults‟ descriptions of their STW-

transition. On the other hand, society‟s support (or lack of it) awakened the 

most emotions, i.e. anger and frustration, during the interviews. The 

respondents‟ experiences of public career guidance largely concerned career 

staff in compulsory schools, upper secondary schools and public employ-

ment offices. The encounters were described as anything from supportive to 

restrictive or pointless. A few interviewees either appreciated career 

guidance in general or from a particular institution, and in addition a 

number of them described a positive meeting with an individual advisor, 

who addressed their personal goals. Critical remarks were, however, far 

more frequent. The respondents provided many examples of interventions 

illustrating that their wishes and needs were neglected. The predominant 

opinion among the young adults was that career guidance had not been 

helpful.   

The young adults described career guidance as taking the form of sporadic 

checkups „in private‟, at turning points in life that were created by external 

factors, when such encounters are compulsory, e.g. at the end of compulsory 

schooling or as part of the redundancy process. Conversely, guidance is 

hardly ever described as part of a process or as something that young adults 

may consult at self-initiated turning points. Career guidance staff seems to 

merely administer a transition at hand; officials in education the inter-

viewees applications for education and officials in employment offices their 

job seeking (fig. 10.1).  

 

Figure 10.1. Characteristics of career guidance. 
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The respondents usually accepted the interventions, but when they believed 

that their essential goals were at stake they exercised strategies of resistance. 

Negotiation refers to forthright disagreements, e.g. regarding what school/ 

municipality they may apply to or what job/labour market program they 

have to accept. More frequently the respondents pretended to agree with 

career staff; one strategy is to mislead through apparent consent but in 

reality to act otherwise. The most common approach however, mentioned by 

men and women in all three local contexts, was to avoid authorities and 

officials. In short, they preferred to “manage by themselves”.  

It has been suggested that STW-transitions can be looked upon as a field 

consisting of actors with different capital and power resources (Hodkinson 

and Sparkes 1997). In professional relationships the individual is sub-

ordinate to the paid official, who has more authority (Skau 2007). Different 

goals among the actors result in coalitions, negotiations, agreements and 

conflicts (Hodkinson and Sparkes 1997). The young adults‟ recurrent 

strategy, to manage by oneself, seems to be reasonable when there is dis-

agreement about what any united efforts should result in and when the 

alternatives to the service are limited (cf. Dowding and John 2008). Since 

the young adults emphasized anger and frustration, rather than remunera-

tion, it was presumed that encounters with career officials involved feelings 

of shame rather than guilt (cf. Giddens 1996).  

Career guidance policy goals refer to efficiency in the education system and 

in the labour market, as well as making a contribution to social equity (Watts 

and Sultana 2004). However, I find it difficult to link the young adults‟ 

narratives to useful contributions in these respects. The organizations‟ 

requirements for guidance in their fields of activities, i.e. the school system 

or employment offices, prevailed while the individuals‟ needs were sub-

ordinate (cf. SOU 2001:45). Moreover, the respondents‟ narratives demon-

strate a gap between educational and labour market policies that does not 

assist young people in their attempts to bridge the world of learning and the 

world of work. I conclude that there is a need for national and local strategies 

and programs of career guidance during the STW-transition. Such approach-

es need to consider young people‟s points of view.  
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A journey with different conditions and strategies 

Locality, gender and ethnicity shaped the young adults‟ STW-transitions, as 

did their encounters with careers guidance. Immigrants meet particular diffi-

culties at the labour market (cf. Åslund et al 2007). The young immigrant 

adults in my study emphasized the problems of getting their first job without 

a recommendation from someone already working. To find such a sponsor 

they often had to accept jobs that required lower qualifications than they had 

attained; this can tie them in to similar jobs. Those with higher educational 

qualifications found that the recognition of their qualifications by the 

Swedish authorities was crucial. If their education was highly valued they 

preferred to stay in the same line of work, but if they needed to supplement a 

significant part of their education they usually wanted to change profession. 

Moreover immigrants, including second generation immigrants, tended to 

get careers advice that lead to lower status careers than they aspired to. My 

findings thus confirm the tendency for “cooling down” in Swedish careers 

guidance directed towards those of non-Swedish origin (Hertzberg 2003; 

SOU 2006:79). Public guidance also reflects local conditions in the educa-

tional system and the labour market. Interventions when choosing an upper 

secondary school and those directed towards unemployed people showed 

that career guidance was shaped by and reproduced local structures, thus 

influencing the young adult‟s career development.  

Locality clearly frames the STW-transition, and the comparison between the 

rural and urban areas reveals the most striking differences. For example, 

young adults in rural situations identified limited possibilities with respect to 

education and work, and described specific strategies to deal with this. 

Conversely, respondents in the suburbs, especially the prosperous one, pre-

supposed that the world around them offered “all possibilities”, and success 

and failure were thus more individualized. In accordance with earlier 

research I find a horizontal gender division. Moreover, the young adult 

women generally seemed to have some advantages in education while the 

men appear to have particular privileges in the labour market.  

The respondents‟ narratives demonstrate that locality and gender, in many 

respects, intertwine. For example, in suggesting future career goals some of 

the respondents addressed critical problems in their community; these 

differed between men and women. Strategies to counter the deficiencies of 

guidance varied, thus negotiation was mostly exhibited by men in the rural 
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area, whilst few women in either context employed a strategy of false agree-

ment. Moreover, the previously identified four transition patterns among the 

young adults (i.e. „yoyo‟-transitions, staying and moving mainly within 

education, or work or mainly experiencing exclusion) were connected to 

gender and locality. For example, women and the respondents living in the 

rural area were overrepresented in the yoyo-pattern. In addition, men and 

interviewees in the disadvantaged suburb were in the majority in the 

exclusion category, while young adults from the affluent suburb were pre-

dominant in the education category. These patterns, in turn, affected young 

adults‟ experiences, current situations and future expectations (fig. 10.2).  

 

Figure 10.2. Characteristics of young adults with different transition 

patterns. 

How can one interpret these findings, which indicate that women and men in 

the three different contexts have different experiences and navigate in 

different ways? I conclude that the young adults‟ paths are shaped by 

structural opportunities in the education system and in the labour market 

and by the individual‟s socially and culturally bounded habitus, and that 

choices are made in a field influenced by regulations and power interactions 

(cf. Hodkinson and Sparkes 1997). The individual makes use of their 

resources to attain a minimum standard of living – but what that means 

depends on gender, social and cultural background (cf. Skeggs 2000). What 

is “marketable” for a young adult woman or man in the three contexts varies 

(cf. Thomson et al 2003; Tolonen 2005). Shame and pride depend on 

gender, and social and cultural background (Bagozzi et al 2009; Sayer 2005; 

Skeggs 2000); social emotions that are crucial in social control through 

subtle rewards and punishments, thus encouraging conformity (Scheff 1994, 
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2006). In summary, the interviewees exhibited responses to material and 

discursive structures that contributed to explaining the differences between 

individuals.  

In my study there are examples of events and unpredictable incidents that 

have helped young adults to see new possibilities and to make changes. Few 

turning points, however, led to surprising outcomes, and it was evident that 

career choices predominantly emanated from the respondents life history 

and current position. Hence, the personal and multifaceted narratives in my 

study show that STW-transitions are quite predictable, but that the young 

adults experience them as uncertain and individually constructed.  

 

Concluding discussion  

Agency in contextual STW-transitions 

This dissertation sheds light upon the young unemployed adults‟ STW-

transitions from a retrospective view, their future plans, the role of career 

guidance and differences in these factors in a biographical perspective. One 

overall conclusion is that the transition is a demanding journey, mainly 

undertaken without professional support, and which the individual finds 

uncertain. The interviewees took steps to achieve dignity, meaningfulness, 

security and good relationships. What this meant, however, depended on 

gender, and social and cultural background.  

The young adults demonstrated how they navigate in late modernity and 

how they try to manage extended STW-transitions. A yoyo-transition is the 

most common pattern, but three rather stable patterns (either in education, 

work or exclusion) are also evident. The respondents perceive transitions to 

be uncertain journeys without self-evident destinations. They are concerned 

with determining what they want. They attempt to put their talents to good 

use and often perceive structural problems to be personal tasks or failures. 

Thus my study corresponds with notions pertaining to individualization and 

risks that have been identified in previous research (cf. Beck and Beck-

Gernsheim 2001; Giddens 1996). On the other hand, there is a discrepancy 
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between the young adults‟ cultural ideals of being free individuals making 

their own choices and their experiences of difficulties getting a job, parti-

cularly an interesting one (cf. Furlong and Cartmel 2007; Kåks 2007).  

The respondents in my study demonstrate that structures, e.g. regulations, 

norms and deeds, make some actions appear necessary and others seem un-

feasible. Conversely the respondents experience a feeling of power through 

education but empowerment was also achieved by adjusting, avoiding and 

negotiating. The young adults emphasized the dilemma between what they 

“want” and what they “cannot have”. The concept „horizon of action‟ 

(Hodkinson and Sparkes 1997) embraces both what is desirable and what is 

possible; referring to Giddens‟ idea that all acts involve structure and all 

structure involves actions. This may be a sensible approach as it solves the 

question of whether agency or structure “rules”. However the notion of a 

horizon of action cannot illuminate the young adults‟ frustration and its 

meaning. Young people‟s identities are created in the conflict between 

dreams and reality; possibilities and limitations; stability and change 

(Johansson 2007). The respondents‟ demonstrated that continuous adjust-

ments between their dreams and reality may increase as well as decrease 

their resources and expectations during STW-transitions. The young adults 

are actors with different backgrounds and future prospects, which, together 

with their perceptions of the structures they meet on an everyday basis, 

direct their actions. The concept of „bounded agency‟ introduced by Evans 

(2002, 2007) mirrors these findings.  

This study highlights the diverse risks and life opportunities among young 

adults. Gender, and social and cultural background still matter in STW-

transitions. Young people see different future possibilities and their lower 

limit with respect to what is acceptable in education, work and life circum-

stances varies. My findings endorse research showing that individuals react 

differently depending on their resources (Ball et al 2002; Evans 2007; 

Hodkinson and Sparkes 1997), and that other people‟s responses to young 

people‟s resources differ (Thomson et al 2003; Tolonen 2005). Furthermore, 

what awakens feelings of shame and pride partly depends on gender, and 

social and cultural background (Bagozzi et al 2009; Sayer 2005; Skeggs 

2000). It is in the conflict between dreams and reality that locality, gender, 

ethnicity and family background transform into opportunities or obstacles 

(Johansson 2007). Even if all young adults attempt to put their talents to 

good use, the rewards will be different. Those with good resources tend to be 

relatively successful in education and/or working life and will have a good 
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chance of reaching their goals. Other respondents mentioned feeling 

unwanted in education and in working life, without any other alternatives 

presented to them; these individuals will probably face greater difficulties.  

Previous research has called attention to new patterns of inclusion, exclusion 

and inequality in STW-transitions (cf. Strauber and Walther 2006). My 

analysis shows that marginalisation does not occur only amongst young 

adults experiencing exclusion but also among those experiencing the yoyo or 

education patterns. This makes it more difficult for the individual, as well as 

the authorities, to identify marginalisation. Hence increased complexity 

associated with STW-transitions runs the risk of concealing exclusion. Then 

again, even the support given to young adults experiencing exclusion is non-

existent or inadequate. Increased opportunities in education and training 

have failed to solve the problems of unemployment and poverty among 

young people in Europe (Bradley and Hoof 2005). Neo-liberal economic 

systems produce structural unemployment that individualized youth politics 

cannot counter (ibid.).  

Possible contributions of this study 

This thesis offers empirical evidence about and theoretical insights into 

STW-transitions. It provides knowledge about young adults, a rarely scruti-

nized age group. The comparative and biographical approach portrays diver-

sity from the individuals‟ standpoint. In addition it is one of the first Swedish 

studies to illuminate the role of career guidance in STW-transitions. The 

careership theory of Hodkinson and Sparkes (1997) has been an important 

source of inspiration for analysing the young adults‟ narratives. Based on 

findings presented in this study, I suggest that some aspects could be high-

lighted more and integrated into the theory. My findings illustrate the 

strength of social reproduction, which differs somewhat from the interest on 

individuals‟ potential to change (social conversion) in the careership theory. 

Furthermore, relationships and social capital, as well as the individual‟s 

emotions, ought to be given more attention. 

My conclusions relate to the women and men I have interviewed. However 

their experiences and attitudes may well be shared by other young adults or 

unemployed individuals; conversely there are probably other ways to 

experience and interpret STW-transitions. Finally, I want to emphasize that 

52 young adults have had their say in an issue where political and 
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institutional rhetoric usually predominates. My hope is that this dissertation 

problematizes STW-transitions and provides alternative voices for young 

adults, for the unemployed and about public career guidance. However, that 

conclusion I leave to the reader.    

Further research 

In the international context, research on STW-transitions is undeveloped in 

Sweden, and further work is required. Longitudinal studies involving 

qualitative as well as quantitative approaches considering both agency and 

structure are important. In addition, we need to know more about the 

processes and consequences of inclusion and exclusion in STW-transitions. 

Important target groups are young people (and young adults) without an 

upper secondary school education and young immigrants. Furthermore, 

young people with functional impairments constitute a social category that is 

virtually invisible in STW- and career-focused research.  

My findings highlight the need for further studies examining the role of 

career guidance in young people‟s STW-transitions and career development. 

In times of intensive change we need systematic knowledge of strategies and 

actions on a policy and praxis level, especially those affecting disadvantaged 

groups. Finally, the great impact of locality on both the young adults‟ 

transitions and guidance discussed in this study indicates the need for broad 

and comparative research highlighting local diversity.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till potentiella intervjupersoner 

 

UMEÅ UNIVERSITET                                                                                                                                         
Inst. för barn- och ungdomspedagogik,                                                           
specialpedagogik och vägledning                                                                            
Doktorand Lena Lidström 

  

Hej! 

Jag heter Lena Lidström och medverkar i ett forskningsprojekt (se rutan längst ner). I en 
intervjustudie undersöker jag hur unga vuxna i Sverige beskriver sina erfarenheter av arbete och 
utbildning. Den riktar sig till arbetssökande mellan 25 och 29 år i tre olika kommuner. För att 
finna dig har jag tagit hjälp av Arbetsförmedlingen. De skickar detta brev till dig, utan att jag vet 
till vem, för att de ska följa sekretesslagen. 

Jag vill träffa dig för en intervju! Det är en enskild intervju som beräknas ta drygt en 
timme. Den kommer att genomföras i oktober. Jag har tillgång till ett rum där vi kan vara, men 
är öppen för förslag om du vill träffas någon annanstans. Vid intervjun får du berätta om dina 
erfarenheter i livet: främst om arbete och utbildning, yrkes- och utbildningsval samt 
erfarenheter av samhällets stöd i det sammanhanget. Intervjun kommer att spelas in på 
ljudkassett. Deltagandet är frivilligt, och även om du tackar ja till att bli intervjuad har du rätt 
att bryta din medverkan när som helst. Jag vill dock betona att ditt deltagande har stort värde 
för mig och för studien.  

Din medverkan är konfidentiell. Etiska regler för forskning följs givetvis, såsom skydd av din 
identitet, och du kommer inte att kunna identifieras i redovisningar. Resultaten av 
undersökningen kommer att publiceras i min avhandling om några år, samt eventuellt användas 
i andra vetenskapliga sammanhang.          

Jag hoppas alltså få lyssna på just dina erfarenheter och upplevelser – de är viktiga och unika! 
Jag tror att det kan bli ett givande samtal även för dig. Eftersom du är anonym för mig måste du 
kontakta mig inom några dagar om du vill delta, så vi kan boka tid för intervjun. Du når mig 
på telefon 090-786 63 82, 070-225 95 70 eller via lena.lidstrom@educ.umu.se    

Om deltagandet medför resekostnader för dig så kan du få ersättning.   

Med förhoppning om ett sammanträffande, 

Lena Lidström  

Studien ingår i forskningsprojektet Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i 
socialt, mångkulturellt och könsperspektiv. Projektet leds av professor Lisbeth Lundahl, och 
bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan i Malmö. För information och 
synpunkter kontaktas Lisbeth Lundahl via lisbeth.lundahl@educ.umu.se eller 090-786 69 20. 
Information om projektet finns även på www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Nuvarande situation 
Arbetslöshet, arbete och studier? 
Fritid och familj? 

 

Historik  
Ursprungsfamiljemedlemmar: Arbete och högsta utbildning? 
Redovisa dina tidigare arbeten och utbildningar  
Hur kommer det sig att det blev just det jobbet/den utbildningen? 
Erfarenheter och attityder  

 

Informanten noterar på ”Vägen genom livet”  
Ange viktiga händelser, årtal och personer i ditt liv 

Berätta mer om…  
Vad ledde fram till det?  
Hur har det påverkat dig i arbete & utbildning? 
Vad av detta har varit viktigast för dig?  

 

Stödjande/hindrande faktorer vid val av/i arbete och utbildning 
Vad har hjälpt respektive begränsat dig - och på vilket sätt?  
Samhällets stöd och karriärvägledning: Erfarenheter, förväntningar och 
resultat?  
 
Handlingshorisonter (arbete, yrke, utbildning, familj, fritid, 
bostadsort mm) 
Vilka olika framtidsvägar ser du nu?   
Vilka är dina förhoppningar respektive farhågor? 
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Bilaga 3: Underlag ”Vägen genom livet” 
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Bilaga 4: Brev till bokade intervjupersoner 

UMEÅ UNIVERSITET                                                                                                                                                                                                                           
Inst. för barn- och ungdomspedagogik,                                                                                                                                                                            
specialpedagogik och vägledning                                                                                                                                                                                
Doktorand Lena Lidström                        

 

Hej! 

Jag heter Lena Lidström och medverkar i ett forskningsprojekt (se rutan längst ner). I en 
intervjustudie undersöker jag unga vuxnas erfarenheter av utbildning och arbete. Den riktar sig 
till arbetssökande mellan 25 och 29 år i några svenska kommuner.  

Du och jag har talats vid på telefon och bestämt tid för en intervju.                                                      
Vi träffas den               klockan         på biblioteket i                     

Det är en enskild intervju som beräknas ta drygt en timme. Vid intervjun får du berätta om dina 
erfarenheter i livet: främst om arbete och utbildning, yrkes- och utbildningsval samt om 
samhällets stöd i det sammanhanget. Intervjun kommer att spelas in på ljudkassett.  

Deltagandet är frivilligt, och även om du tackar ja till att bli intervjuad har du rätt att avbryta 
din medverkan när som helst. Jag vill dock betona att ditt deltagande har mycket stort 
värde för studien och för mig. 

Din medverkan är konfidentiell. Jag följer givetvis etiska regler för forskning, såsom skydd av 
din identitet, och i redovisningar kommer du inte att kunna identifieras. Resultaten av 
undersökningen kommer att publiceras i min avhandling om några år, samt eventuellt användas 
i andra vetenskapliga sammanhang. 

Jag ser fram emot att få lyssna på just dina erfarenheter och upplevelser – de är 
viktiga och unika! Jag tror att det kan bli ett givande samtal även för dig. Är det något du 
funderar över så kan du nå mig på 090-786 63 82, 070-225 95 70 eller 
lena.lidstrom@educ.umu.se 

Meddela mig om du får förhinder och inte kan träffa mig på överenskommen tid. Om 
deltagandet medför ökade reskostnader för dig får du viss ersättning.   

Med vänlig hälsning, 

Lena Lidström 

Studien ingår i forskningsprojektet Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i 
socialt, mångkulturellt och könsperspektiv. Projektet leds av professor Lisbeth Lundahl, och 
bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan i Malmö. För information och 
synpunkter kontaktas Lisbeth Lundahl via lisbeth.lundahl@educ.umu.se eller 090-786 69 20. 
Information om projektet finns även på www.educ.umu.se/forskning/presentation/projekt/ 
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