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Avhandlingen är tillägnad min samiska familj, våra anfäder och
anmödrar. En stor del av mina doktorandstudier har ägt rum på det
campusområde som är traditionell vinterbetesmark för släktens renar på
muv tjidtjie’s, min mors, sida i Rans sameby. Mitt arbete med avhandlingen
har således skett på ett område som ligger mitt på en flerhundraårig
flyttled bland annat för min tjidtj-áhkká, mormor, och hennes föräldrar,
långt innan tillblivelsen av Umeå universitet och dess campusområde. Det
sambandet fyller mig med både med stolthet och respekt över de som gått
före mig, men också en sorg över att den samiska historien fortfarande är
osynlig i det specifika geografiska rummet och i historieskrivningen om
Umeå universitet.
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Abstract
This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in
Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions
from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary
education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and
experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in
education, employment or training (NEET).
Theoretically the study analyses individuals’ career decisions from an agencystructure perspective, drawing on careership theory, in particular the notions of
pragmatic-rational choices, routines, turning-points and horizons of action
(Hodkinson & Sparkes 1997), combined with theories on ‘otherness’ (Hall 1990; 1999,
Anthias 2002, Balibar 2004, Trondman 2007), and the notion of socio-geographic
space (Bourdieu 1986a; Bourdieu 1999, Bourdieu & Wacquant, 1996).
Methodologically, the thesis is based on narrative research, and the empirical
material comprise life stories of twenty young people (men and women) about their
lives, school experiences and time after leaving school. The careers of the young people
were developed in fields where they had subordinate positions, based on their family’s
mostly limited social, economic and cultural capital, their own short education and
limited experience, and the otherness they encountered. Against this background, their
educational and labour market career choices are understood as pragmatic-rational,
enabled and limited by the resulting horizons of action. However, the collected narratives suggest that their horizons of action developed from the time they left school
when they made different pragmatic-rational choices that changed their positions.
Nevertheless, career choices were often made within a bounded agency and reduced
opportunities as a consequence of school failure and their own scarce resources. The
learning and interaction taking place within the routine periods are both crucial for
understanding processes that result in school failure and the subsequent extended
period of establishment in working and adult life, and change of horizons of action and
habitus.
The narratives of the young people showed that school failures and dropout are complex and extended processes that are related to education and family, as well as access
to power and capital. They also encountered difference-making through the
predominant images and discourses of 'immigration' as a social problem and by being
located in a specific socio-geographic space that limited their possibilities for action.
The family was highly significant and, in most cases, represented security and
continuity. The family’s present situation and future was crucial to the young adults,
which affected their choices. Hence, their own horizon of action also included the
family’s opportunities and horizon of action. The study indicates that there is
sometimes reason to speak of a collective horizon of action rather than just an
individual one. Institutional and informal support together with young people’s agency
may enable positive career development in spite of a lack of resources provided to the
young, particularly if schools and other institutions would provide more professional
and timely support. The overall conclusion is that it would not have taken much
investment of resources and effort to have prevented school failure for a large
proportion of the twenty young adults in this study. That is the good news.
Keywords: school-to-work transition, school failure, dropout, careership, otherness, sociogeographic space, life story, career development, migration, young adults, ethnicity, Sweden,
narrative, NEET
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Förord
Den här avhandlingen är först och främst tillägnad till de unga som hade
modet att delta och berätta om sina liv och erfarenheter, inte minst med tanke
på att alla har en ofullständig utbildning bakom sig. Handen på hjärtat – hur
många är villiga att berätta om sina misslyckanden? De har också berättat om
deras, ibland mycket krokiga, men ofta lyckosamma ”kamp” att komma vidare
i livet. Allt detta för mig, en okänd forskare från en mindre stad i norr. Jag
känner mig priviligierad att jag fick det förtroendet. Jag har därmed tagit på
mig ett ansvar att föra deras erfarenheter och kunskaper vidare med målet att
förbättra möjligheterna för andra i liknande situationer och bakgrunder, för
de som kommer efter, vilket var huvudanledningen till flertalets deltagande.
Jag hoppas jag kan leva upp till det efter avhandlingen nu, ännu obegripligt
för mig, äntligen är klar. Så tack till alla er tjugo modiga ungdomar och lycka
till livet var ni nu än är!
Gijttuo, tack till mina handledare. Ett extra varmt tack går till min
huvudhandledare, Lisbeth Lundahl, som med stadig hand lotsat mig genom
den berg- och dalbana som ett avhandlingsskrivande innebär. Kunnigt,
kritiskt, tydligt och engagerat under hela avhandlingsarbetet. Tack också till
min biträdande handledare Jonas Olofsson. Du har med dina läsningar,
synpunkter och blick bidragit till att både min text och jag som forskare
utvecklats. Tack för att ni generöst delat med er av era kunskaper och nätverk.
Ni har varit uthålliga! Dessutom hade jag fördelen att vi alla tre ingick i samma
forskningsprojekt, Osäkra övergångar, vilket innebar att jag hade, förutom
mina handledare, ytterligare fem personer som var insatta i det jag specifikt
studerade vid sidan av projektets gemensamma forskningsintressen. Mycket
värdefulla, givande och roliga erfarenheter att ha privilegiet att ingå i en sådan
grupp. Ett stort tack till Eskil Wadensjö för noggrann läsning, kloka och
lugnande kommentarer vid mitt slutseminarium. För det finansiella stödet vill
jag tacka Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV),
Vetenskapsrådet och Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga
området (FU) som drivs av Lärarhögskolan vid Umeå universitet.
Under åren som doktorand har jag haft förmånen att ingå i flera olika
nätverk och vetenskapliga sammanhang. Till att börja med vill jag betona
vikten av doktorandseminariet vid TUV. Jag vill tacka alla er som under åren
deltagit i dessa seminarier, både för era läsningar av mina texter och för att
jag fått förmånen att läsa era texter. Under alla år har Lisbeth Lundahl varit
en briljant seminarieledare för oss doktorander, med noggrann läsning och
konstruktiva kommentarer av varje text. Dessutom har vi haft roligt
tillsammans. Forskarskolan (FU) har också varit ett viktigt nav för utbyte och
utveckling, främst under de tre första åren som doktorand. Jag har haft
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privilegiet att få delta i flera internationella internat, kurser, seminarier och
sammankomster med föreläsningar, diskussioner mm. Jag har inte minst
utvecklats genom att ”snickra” fram papers på det utbildningsvetenskapliga
fältet. Tack till er alla som tidigare ledde, och leder, FU och mina
doktorandkollegor från olika institutioner. Vi har också haft roligt, speciellt
under våra resor till olika länder. Vem minns inte det isländska askmolnet när
vi skulle hem från Slovenien, eller den snurrande restaurangen vid Niagra
Falls? Tack för att ni alla gjorde min tillvaro som doktorand rolig och
minnesvärd. Forskarnätverket Karriärutveckling och vägledning (KAV) är och
har också varit ett utvecklande forum för utbyte och diskuterande av texter,
forskningsansökningar och framtida projekt. De nordiska nätverken NordCrit
och JustEd har också varit viktiga sammanhang för vetenskapliga
diskussioner och få pröva mina egna vingar med presentationer av min
forskning. Tack Lisbeth för du bidragit till att ge mig alla dessa möjligheter.
Under de totalt sex (!) åren som doktorand hinner mycket hända. I
skrivande stund är det inte helt enkelt att överblicka hela det tidsspannet. Det
finns många som delat resan, bidragit på olika sätt, underlättat och stöttat.
Inte minst stått ut med en person som blir så ”insnöad” på en enda sak. Vänner
runt landet som bidragit på olika sätt inte minst Tomas Colbengtson, som
också bidrar med konstverket som pryder bokomslaget, Per och Pia på Ön,
Tompa och Anette med flera. Jag vill också rikta ett varmt gijttuo till min
muohrá, moster, Gunnel Omma i Hemavan för omtanke och god mat när det
blev för ensamt med skrivandet i min fjällstuga i Rukkon/Umasjö.
Slutligen vill jag sända ett tack till min familj. Muv tjidtjie ja áhttjie, mina
mamma Lee Ulrika och pappa Bosse. Ni har varit mina förebilder genom de
utbildningsresor som ni själva lyckats genomföra med stor uthållighet och
begåvning, från de inte helt enkla socio-geografiska utgångspositioner ni hade
tillgång till. Sofia, muv áhtj-áhkká, min farmor som visade vägen genom att
låna pengar till en enkel bussbiljett mellan Åsele och Umeå när min pappa fått
stipendium att gå på läroverket i Umeå. Det kallar jag en klok investering i en
bättre framtid för sitt barn. Min bror Thomas, muv veällja, för att du alltid står
stadigt och finns till hands om jag behöver hjälp. Mitt varmaste och största
tack till min kära Vera, för att du stöttat och supportat mig även i de tunga
stunderna, och stått ut mig under en så lång tid som ett avhandlingsarbete
pågår. Mina barn, Amanda och Emil, ni är det finaste jag har. Jag har alltid
varit stolt och känt mig priviligierad över att få vara er pappa. Ni är båda på
spännande livsresor just nu, samma år som jag doktorerar. Amanda, du med
din ovanligt tidiga långfilmsdebut. Och Emil, du som lyckats med det
omöjliga, att bli antagen på masterutbildningen på Harvard Law School. 2016
– vilket märkesår!
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Några av mina deviser under doktorandtiden har varit ”det finns ingen
anledning att bli klar – det blir inte bättre sen” och ”det är aldrig för sent att
hoppa av”. Nå, nu är jag färdig och kanske har jag ändrat mig. Framtiden får
visa om doktorandtiden, de första tre och halvt åren, var de bästa åren i mitt
yrkesliv. I skrivande stund känns det ännu så. Idag eller imorgon trycks
avhandlingen. Det är inte utan att jag tycker att det är skönt att resan slutligen
nått slutdestinationen. Och jag måste nog till slut tacka mig själv. Buörrie, bra
gjort, Michael. Gijjra, våren har äntligen kommit.

Ubmeje/Umeå och Malmö den 3 maj 2016

Michael Lindblad
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Kapitel 1

Bakgrund, syfte och forskningsöversikt
Tre berättelser
Jag kommer ihåg att jag kunde inte gå på religion för att det krockade med mitt skift
på jobbet. Jag var rädd att säga till läraren och du vet, så jag sa inte. Så jag fick IG i
religion och i svenska. Svenska började direkt efter. Ibland hann jag med men det var
så långt efter, så jag fick bara utskällning för varje gång jag var där. De förstod aldrig
min historia. (Aras)
Så vi sket i, allihopa, så vi var tillsammans. Lärarna kom på oss, de tog oss in till
klasser och sen gick vi ut igen och så… vi gick på samtal och sånt… vi kände typ att vi
ägde allting, vi gjorde som vi ville. Badass status och sånt.. alla svenskar du vet de är
vana att gå på sina lektioner, komma exakt i tid och så, sen när de såg oss när vi gjorde
som vi ville, då blev de så här… typ de gör vad de vill, vi måste akta oss från dem, vad
som helst kan hända oss, typ så. Och det var jättesynd egentligen, för då började alla
mina svenska kompisar lämna mig, nästan alla… Egentligen har det inte med det att
göra, bara. Det har med familjen att göra, alltså hemmet. Har man inte tryggt hem,
så vill man känna sig trygg i skolan och då måste man bygga upp sin trygghet, och
jag gjorde det på fel sätt. Jag hade det inte bra hemma och jag hade ilska inom mig så
jag kom till skolan och tog ut min ilska. (Leila)
Först och främst var vi tre invandrarkillar på hela skolan, jag var ju nummer ett. Så
hade det skett någon misshandel så blev det alltid vi som blev utfrågade. Om någon
hade blivit bestulen någonting eller något sådant och då var det oss de kom till – vi
gick inte i samma klass; vi umgicks inte med varandra eller någonting; utan vi blev
utpekade ändå… vi kände varandra alla tre, men vi umgicks ju inte på raster; utan vi
satt med varandra på någon lunch ibland – mer än så var det inte. Lektionerna –
läraren står och skriver någonting på tavlan; någon säger någonting och då vänder
sig läraren till mig. På gymnasiet så var jag ju inte den killen som var stökig eller
busig och så där, utan då hade jag lyft tag i allting – men då kände jag att det är ingen
idé. (Andis)

Tre olika röster om när det började gå åt fel håll i skolan. Aras arbetade så
mycket vid sidan om gymnasiet att han missade lektioner. Leila tog ut sin
frustration i skolan genom att vara rebellisk tillsammans med sina nyfunna
vänner som också hade en migrationsbakgrund.1 Andis upplevelser att bli
1 Jag väljer att i huvudsak använda begreppet migrationsbakgrund eftersom jag anser det vara mer adekvat
än begreppen utländsk bakgrund eller utlandsfödda. Ungdomarna i studien omfattas också av de senare
begreppen men jag ser migrationen som central i studien och inte etnisk bakgrund. Jag återkommer kring en
diskussion om etnicitet/ras och hur det konstrueras. Begreppet utländsk bakgrund används i officiella
sammanhang och i statistik som avser såväl utrikes födda som inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
Det är en definition som fastställdes 2003 (SCB).

1

oskyldig utpekad för att han var ”invandrarkille” ledde till att han hoppade av
gymnasiet redan under första årskursen.
Jag har haft privilegiet att få träffa tjugo unga människor, de allra flesta
med en utomeuropeisk bakgrund, som velat dela med sig av sina liv.
Avhandlingen bygger på deras berättelser om vägen genom skolan mot en
hägrande arbetsmarknad och till ett självständigt liv. De ungas
karriärutveckling, deras övergångar mellan skola och arbetsmarknad och hur
de ser på framtiden står i fokus och speglas genom deras narrativ eller
livsbiografier. De inledande intervjuutdragen handlar om skeenden under
skoltiden. Här är berättelserna retrospektiva – de berättas ett till tre år efter
det att informanterna skulle ha firat att de var klara med gymnasiet.
De tio unga kvinnorna och de tio unga männen som jag intervjuat, de flesta
vid två tillfällen med ett års mellanrum (den första intervjun i regel vid 21 till
22 års ålder), har alla ett så kallat ”skolmisslyckande”2 gemensamt. De tre
citaten antyder att det finns flera olika orsaker som bidragit till att de inte
slutfört eller aldrig påbörjat ett vanligt gymnasieprogram. I de här fallen omnämns skäl som att bidra till familjens ekonomi, en problematisk familjesituation och föreställningar om ”invandrare” som problem. Berättelserna
skulle troligtvis kunna gälla för åtskilliga av de nästan femtio procent av unga
svenskar med migrationsbakgrund som delar erfarenheten att inte få ett
fullständigt gymnasiebetyg på normal tid. En del av berättelserna skulle också
kunna vara giltiga för de trettio procent av alla unga i Sverige som inte blir
färdiga med gymnasiet efter tre år (Skolverket 2014a).
De ungas berättelser ställs också mot en fond av tilltagande xenofobi och en
framväxt av främlingsfientliga politiska partier i Sverige och andra länder, där
olika sociala problem, arbetslöshet och segregation tenderar att läggas på de
som invandrat, ”de Andra” (Trondman 2007). Bostads- och skolsegrationen
har också tagit fart under de senaste årtiondena, tydligast för de med
utomeuropeisk bakgrund (Molina 1997, Kallstenius 2013, Östh m fl 2014).
Under samma period har det skett en utveckling mot decentralisering,
avreglering och marknadisering av utbildningssystemet där allt större ansvar
för studieframgång och studieval skjuts över på individen (Lundahl m fl 2010,
Lundahl m fl 2013). Den samhälleliga utvecklingen har medfört att övergångarna och förutsättningarna för ungas etablering generellt blivit mer
komplicerade och svåröverskådliga. Utbildningsexpansionen och högre krav
på arbetsmarknaden har också bidragit till att etableringsåldern3 har blivit
mer utdragen och förskjutits på relativt kort tid, från att vid 1990-talets början
anses vara etablerad på arbetsmarknaden vid 21 års ålder till 28-29 år i
2 Skolmisslyckande används i meningen oavslutade studier oavsett orsak till detta. Andra begrepp som
används i internationell forskning är dropout, early school leavers, school failure, education failure och noncompleters.
3 SCB:s definition på etableringsålder – en årskull eller födelsekohort ses som etablerad när minst 75 procent
av årskullen är sysselsatt (SCB 2002).

2

Sverige under 2000-talet. (Lindberg 2012). Studier visar att en fullbordad
gymnasieutbildning är en grundläggande förutsättning för en lyckad
etablering (Olofsson m fl 2012). Den växande ungdomsarbetslösheten är
också ett hinder för unga att få fäste på arbetsmarknaden. För Sveriges del har
den öppna arbetslösheten varit högre än 20 procent sedan nästan tio år och
2013 var den drygt 23 procent för 15-24 åringar (Eurostat 2013).4 Man kan
utan att överdriva säga att unga idag ställs inför stora utmaningar och krav för
att lyckas med att ta sig in på arbetsmarknaden.
Det är därför intressant att höra vad unga själva har att säga om sina karriärer, skolmisslyckanden och ansträngningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är uppenbart att ett skolmisslyckande med en sannolik påföljande
arbetslöshet är ett individuellt problem, men när så många avslutar gymnasiet
utan fullständiga betyg blir det också ett samhälleligt problem. När dessutom
unga med en migrationsbakgrund är överrepresenterade i statistiken över
skolmisslyckande finns anledning att studera fenomenet mer noggrant för att
nyanserat förstå de bakomliggande orsakerna. Avhandlingen ingår i ett större
forskningsprojekt ”Osäkra övergångar”5 som bland annat studerat unga utan
fullständig gymnasieutbildning och deras karriärer i tjugo kommuner runt om
i Sverige. Jag kommer i kapitel 9 att relatera resultaten i föreliggande studie
med det som framkommer i den större studien.
Mitt forskningsintresse gäller hur de strukturella begränsningarna och
möjligheterna uttrycks, tolkas och hanteras av unga med en migrationsbakgrund. Jag vill undersöka relationen mellan deras val och handlingar och de
strukturella villkoren som omger deras ”levda” erfarenheter, dvs. undersöka
samspelet mellan struktur och individ och dess betydelse för de ungas
karriärutveckling.6 Mitt empiriska material består av berättelser från totalt 32
intervjuer med ungdomarnas om deras liv, om deras skolerfarenheter och
tiden efter att ha lämnat gymnasiet, dvs. deras övergångar mellan skola till
arbete. I och genom samtalen relaterar berättaren ett innehåll till både ett
socialt interagerande (den sociala världen-intervjusituationen) och till världen utanför. När dessa två "världar" dras samman blir berättarens position
synlig och en analys möjlig. Med de beskrivningarna och reflektionerna i fokus
kan man också analysera de socio-geografiska aspekterna och hur skillnads-

4 Siffrorna är hämtade från AKU (SCB). Siffrorna anger andelen arbetslösa i arbetskraften, inte som andel av
befolkningen.
5 Projektet Osäkra övergångar (2010-2014) finansierades av Vetenskapsrådet (Dnr 2009-5964). Fokus är på
unga, som saknar avslutad gymnasieutbildning, och deras karriärer i och efter ungdomsskolan samt på lokala
strategier och åtgärder för att förebygga skolmisslyckanden och underlätta övergångar till arbete och fortsatt
utbildning. Projektet bygger på intervjuer med totalt 100 unga vuxna och 45 kommunföreträdare i 20
kommuner, samt nationella enkäter och databasmaterial. Till projektet knöts ett forskningsassistentprojekt
gällande övergångar från gymnasiesärskola till arbete. 19 av de 100 intervjuerna med unga utgjordes av elever
med erfarenhet av gymnasiesärskola.
6 Begreppet karriärutveckling används här synonymt med övergångar mellan skola (utbildning) och arbete.
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skapande görs, och på vad sätt detta omgärdar de ungas handlingsmöjligheter.7 Jag intresserar mig för de unga som aktörer i sina liv och genom den
longitudinella ansatsen kommer också förändringar av deras handlingshorisonter och syn på framtiden till uttryck. Jag återkommer till mina teoretiska
och metodologiska ansatser i nästa kapitel.
När jag själv gick gymnasiet i mitten av sjuttiotalet hoppade jag av efter två
år på en treårig linje för att börja arbeta. Jag var understimulerad i skolan och
ville göra något annat och det fanns jobb att få. Idag, och det gäller också de
ungdomar som jag träffat, är det en relativt liten del som helt hoppar av sina
gymnasiestudier. De flesta går kvar i skolan men får inte gymnasiekompetens
eftersom de har underkända och/eller inga betyg på flera kurser. De går alltså
kvar i skolan men ”misslyckas”. Eller, som en tredjedel i studien, lyckas de inte
kvalificera sig för tillträde till ett ordinarie gymnasieprogram trots kompletterande studier på ett introduktions- eller individuellt program. Alternativen till
studier är dessutom få, då arbetsmarknaden för unga, speciellt för de under
20 år och för de som inte har ett gymnasiebetyg att visa upp, är mycket begränsad.
Statistik visar alltså på att nära hälften av eleverna med utländsk bakgrund
lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Utvecklingen visar ttill och
med på en ökning de senare år. Våren 2015 saknade 23 procent av de elever
som slutade årskurs 9 i grundskolan fullständiga betyg. Fjorton procent av
eleverna saknade behörighet att söka till gymnasieskolans nationella
program. Av de elever som avslutade den nya gymnasieskolan 2014 hade ca
70 procent ett slutbetyg, vilket är motsvarande siffror som i den tidigare
gymnasieskolan.8
För de som gick ett yrkesförberedande program var andelen 66 procent, vilket
innebär att färre lämnar gymnasiet med en fullständig yrkesutbildning än
tidigare, medan de elever som läste ett högskoleförberedande program hade
en något högre andel med examen mot tidigare. Elever med svensk bakgrund
nådde en examen på tre år i betydligt större utsträckning (69 procent) än
elever med utländsk bakgrund (43 procent) (Skolverket 2014a).
Fem år efter gymnasieskolan saknar nästan var fjärde 25-åring fortfarande
ett slutbetyg från gymnasiet (OECD 2012, Skolverket 2014b). Statistik visar
också på ett samband mellan nivå på slutbetyg och föräldrarnas utbildningsbakgrund (Skolverket 2013a). Det som är mest avgörande för resultaten för
7 Det socio-geografiska begreppet har sitt ursprung hos Bourdieu (1979). Han menar att det sociala rummets
maktförhållanden återspeglas i det geografiska rummet. Hur skillnadsskapade görs är också något som
Bourdieu intresserar sig för. I min mening sker också ett skillnadsskapande utifrån etniska kategoriseringar
där de som ses som annorlunda grupperas och tillskrivs, ofta problematiska, egenskaper. Begreppet
andrafiering, ibland benämnt etnifiering eller rasifiering, beskriver detta fenomen (Said 1978/1993, Hall
1990).
8 2014 gick den första kullen elever ut den reformerade gymnasieskolan, GY 2011. Den avslutas med en
gymnasieexamen om eleven har godkända betyg i 90 procent av de ingående kurserna, varav en del kurser är
villkorade. I den tidigare gymnasieskolan gavs istället slutbetyg. Den gemensamma nämnaren är att samtliga
2500 gymnasiepoäng är betygsatta.
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elever med utländsk bakgrund är, förutom tiden av bosättning i Sverige,
föräldrarnas socioekonomiska bakgrund (Skolverket 2012b; 2013a). Jag vill
med min studie nyanserat försöka förstå vad som döljer sig bakom
statistiken genom att synliggöra hur enskilda individer hanterar och
reagerar på de förutsättningar de möter på olika arenor, framför allt i
skolan, i hemmet och på arbetsmarknaden.

Syfte och frågeställningar
Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskapen om ungdomar med
migrationsbakgrund i Sverige, särskilt de med utomeuropeisk bakgrund, och
deras övergångar från skola till arbete. Mitt fokus ligger på ungdomar med
oavslutad gymnasieutbildning och deras livsberättelser. Studien omfattar
främst skoltiden och tiden efter att de unga har lämnat gymnasiet eller
motsvarande.9
Följande frågeställningar är centrala:
1.

Vad berättar ungdomarna om skoltiden och bakgrunden till att de inte
slutförde sina studier samt om tiden efter gymnasieåren?

2. Vilken betydelse tillmäter de unga institutionellt och informellt stöd,
för att underlätta övergången till arbete och oberoende?
3. Framkommer skillnadskapande i deras berättelser, hur yttrar det sig
och hur kan det i så fall förstås?
4. Vad utmärker de ungas handlingshorisonter och hur förändras dessa
horisonter över tid?
5. Hur samspelar de strukturella förutsättningarna – etnicitet, klass,
kön, den geografiska platsen och migrationen – med det individuella
aktörskapet i övergången från skola till arbetsliv för de unga?
Med dessa frågeställningar är mitt mål att belysa hur ungas övergångar mellan
skola och arbete formas i relation till de handlingshorisonter de har tillgång
till vid olika tillfällen, vid olika karriärval. Studiens övergripande teoretiska
intresse är att undersöka samspelet mellan individuellt aktörskap och det
”spelfält” som utgörs av den omgivande samhälleliga kontexten och de
strukturer som formar vad som ses som valbart, möjligt och omöjligt. Studien
9 Med motsvarande avses t.ex. Individuella programmet eller andra aktiviteter som normalt sker under
perioden 16-19 år.
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kan förhoppningsvis bidra till kunskap om unga, särskilt de med en
utomeuropeisk bakgrund, deras livsvillkor samt vilken betydelse sociala villkor och skillnadsskapande har för deras karriärutveckling.

Områdes- och forskningsöversikt
Mina forskningsfrågor om ungas övergångar mellan skola och arbete och
karriärutveckling behandlas inom en rad forskningsområden, främst skol-,
arbetsmarknads-, välfärds- och ungdomsforskning, som i Sverige och
internationellt oftast utgör separata forskningsfält och bedrivs inom skilda
discipliner. I avhandlingen förenas ett strukturellt och ett aktörsperspektiv
genom att utgå från ungdomars berättelser om sina levnadsbanor och om hur
deras utbildningskarriärer och arbetsmarknadsetablering har utvecklats. I
detta kapitel kommenterar jag inledningsvis internationell forskning inom
området mer övergripande för att sedan inrikta mig på forskning om övergångar mellan de olika områden som behandlas i avhandlingen: grundskolan,
övergången till gymnasiet och etableringen på arbetsmarknaden, och då
främst svensk forskning. Det huvudsakliga intresset gäller forskning om
ungdomar med en migrationsbakgrund som har oavslutad gymnasieutbildning och de villkor som ramar in deras karriärutveckling och levnadsbanor.
Avsnittet avslutas med forskning som studerar betydelsen av samspelet
mellan struktur och aktörskap och den socio-geografiska platsens betydelse.
Avslutningsvis går jag något närmare in på två avhandlingar som ligger nära
den här studien i både forskningsansats och forskningsintresse och diskuterar
därefter kortfattat vilka kunskapsluckor mitt eget arbete skulle kunna bidra
till att fylla.
Karriärer och övergångar
En stor del av den internationella forskningen om ungas övergångar mellan
skola och arbete (school-to-work transitions) baseras på stora datamängder
och strävar efter att ge mer generella förklaringar till ungdomars varierande
karriärbanor och etablering på arbetsmarknaden. Skillnader i sysselsättning,
inkomster och tillträde till arbetsmarknaden relateras till bakgrundsfaktorer
såsom kön, social bakgrund, etnicitet, och funktionshinder (se Wolbers 2007,
Saar m fl 2008). I både den internationella och svenska forskningen finns en
samstämmighet om att avhopp eller oavslutade gymnasiestudier är tydliga
indikatorer på att en ung individ riskerar att få problem i framtiden. Forskning
visar att dessa så kallade skolmisslyckanden10 är ett komplext och mångbottnat problem. Dessutom betonas att skolmisslyckanden eller avhopp inte är en
enskild händelse utan en process över tid med både strukturella och individuella faktorer som interagerar och att den sociala bakgrunden i hög grad
10 Skolmisslyckande används i meningen oavslutade studier oavsett orsak till detta.
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påverkar vilken utbildningsnivå som ungdomarna uppnår (Rumberger & Lim
2008, McGrath 2009, Dale 2010, Socialstyrelsen 2010, SOU 2013:74).
Ofullständig utbildning försvårar möjligheterna att få ett arbete och ger sämre
inkomster liksom att föräldrars arbetslöshet ökar risken för att ungdomar
hoppar av sin utbildning i förtid, och därmed löper ökade risker för ohälsa,
missbruk, kriminalitet och socialbidragsberoende (Ross & Gray 2005,
Wolbers 2007, Campolieti m fl 2009, Dale 2010, Eurofound 2012). I synnerhet den socioekonomiska bakgrunden ökar sannolikheten för en ofullständig
utbildning. Familjeförhållanden som arbetslöshet, låg hushållsinkomst och
låg utbildning hos föräldrarna kan ha en direkt och varaktig effekt på
elevernas skolgång, deras attityder till lärande och deras utbildningsnivå, och
detta kan därmed påverka ungas beslut att lämna utbildningen tidigt (European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop 2014).
Ungas etablering i arbetslivet visar på en tydlig utveckling mot allt längre,
fragmenterade och osäkra övergångar mellan skola och arbete för unga i
OECD-länderna inklusive Sverige. Man talar ibland om detta som ett jojomönster med växlingar mellan utbildning, arbete, arbetslöshet och korta
anställningar (Walther m fl 2002, Walther & Pohl 2005, Lidström 2009).
Flera andra undersökningar styrker att övergångsperioden också förlängts i
tid (Settersten jr & Ray 2010, Lindberg 2012; 2014, Stokes & Wyn 2007). De
som misslyckas i skolan, oavsett bakgrund, kan sägas berövas medborgliga
rättigheter såsom trygga och goda arbetsvillkor, och utsätts för ökade risker
för försämrad hälsa, missbruk, kriminalitet och ekonomisk otrygghet (Reyes
m fl 2000, Ross & Gray 2005, Wolbers 2007).
Forskning visar på ett samband mellan avhopp från skolan och en rad
samverkande individuella och kontextuella faktorer – egenskaper hos eleven,
familjeförhållanden, sociala villkor och utbildningsförhållanden (Dale 2010,
Lamb m fl 2011, Rumberger 2011, Rumberger och Lim 2008). Tidigare
studieprestationer (Casillas m fl 2012), inlärningsproblem, funktionshinder
och psykisk ohälsa (Myklebust 2012, Quiroga m fl 2013) är individuella
faktorer som är förknippade med högre risker för skolproblem och avhopp.
Att lämna skolan i förtid har, förutom brist på socioekonomiska resurser i
familjen, också ett samband med socio-geografiska platser med hög
arbetslöshet, låga inkomster och låg utbildningsnivå (Wacquant 1996,
MacDonald m fl 2005, Sernhede 2011, Niedomysl m fl 2015). Skolframgång,
å andra sidan, kan generellt sägas kännetecknas av motsatta förhållanden.
Redan låga eller ofullständiga betyg från grundskolan utgör riskfaktorer för
senare arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad i framtiden (SOU 2013:74).
Det visar sig att det är högre andel elever med migrations- eller minoritetsbakgrund som hoppar av eller inte fullföljer skolan i jämförelse med andra
elever, men ett antal studier visar att en stor del av dessa skillnader kan
tillskrivas socioekonomiska förhållanden (Dunham & Wilson 2007, Elffers
2012). Skolans oförmåga att upptäcka tidiga signaler och ge individuellt stöd,
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och unga människors negativa upplevelser av skolan, utgör en tredje
uppsättning betydelsefulla faktorer (Elffers 2012, Lamote m fl 2013). Till
exempel är dåligt fungerande relationer mellan elever och lärare (Lee och
Burkam 2003), höga frekvenser av mobbning (Cornell m fl 2013) och frånvaro
(Balfanz & Byrnes 2012) faktorer som signalerar risk för avhopp.
Tidigare forskning har tydligt visat att de som lämnar skolan i förtid har
mer begränsade livschanser än andra ungdomar. Ingen eller ofullständig
gymnasieutbildning ökar risken för arbetslöshet, dåliga arbetsförhållanden
och låga inkomster (Brunello och De Paola 2013, Wolbers 2007). Sådana
risker är tydligt kopplade till social klass, kön och etnicitet (Dale 2010, Lamb
m fl 2011). Utlandsfödda ungdomar och unga med utlandsfödda föräldrar
skiljer ut sig ytterligare i förhållande till majoritetsbefolkningen gällande
övergången till arbets- och vuxenliv. Deras större svårigheter att etablera sig
på arbetsmarknaden kan bara delvis förklaras av en lägre genomsnittlig
utbildningsnivå, däremot är socioekonomisk bakgrund och hinder förknippade med deras status som flyktingar, invandrare eller gästarbetare starkt
bidragande faktorer (OECD 2010, Rumbaut & Komaie 2010).11
Forskningen visar således att ingen eller ofullständig gymnasieutbildning12
försvårar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden och ökar sannolikheten för sämre arbetsvillkor vid anställningar. Omvänt kan en minskning
av andelen ungdomar som slutar skolan i förtid antas medföra stora vinster
för både den enskilde och samhället (Campolieti m fl 2009, Heckman &
Masterov 2007, Reyes m fl 2000).

Den svenska forskningskontexten
I en svensk kontext är en vanlig uppfattning bland lokala beslutsfattare att
bristande studiemotivation är den viktigaste faktorn bakom misslyckad skolgång och avhopp medan en rad studier visar på en rad samverkande individuella och kontextuella faktorer, och att studiemisslyckandet ofta föregås av
en lång och komplicerad process (Lundahl & Olofsson 2014). Det har generellt
skett en utveckling mot en ökad individualisering och valfrihet, där ansvaret
för lyckade val, skolframgång och anställningsbarhet alltmer läggs på den
enskilde individen, samtidigt som forskning och statistik tydligt visar att
karriärval och studier påverkas och begränsas av strukturella faktorer
(Walther 2006, Lundahl 2011, Lundahl & Olofsson 2014). Skillnaderna
mellan grundskolors genomsnittliga resultat har fördubblats under de senast
dryga 20 åren. Under samma period har det svenska utbildningssystemet
11 Invandring till Sverige har sedan 1970-talets senare del huvudsakligt skett genom flyktingskap. Tidigare var
majoriteten arbetskraftsinvandrare från Norden och delar av Europa.
12 Internationellt används ofta begreppet dropout. Både det och det svenska begreppet avhopp är ofta
missvisande då de döljer att en majoritet av ungdomarna går kvar i skolan men inte erhåller fullständiga
betyg. Se vidare kapitel 5.
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genomgått en dramatisk omstrukturering, som kännetecknas av av- och
omreglering, decentralisering och radikal marknadsanpassning. Sverige har
gått längre än många andra länder i att decentralisera utbildning, införa
skolval och marknadsliknande egenskaper (Dahlstedt 2007, Dahlstedt &
Ohlsson 2013, Lundahl 2002, Lundahl m fl 2013). Den långtgående
decentraliseringen har vidare lett till orimligt stora lokala variationer i
specialundervisning, studie- och yrkesvägledning och åtgärder för unga som
varken är i arbete eller utbildning (Lundahl & Olofsson 2014).
Förutom betydelsen av socioekonomiska faktorer har skolframgång också
att göra med vilken skola man går i. Skillnaderna mellan elevers resultat har
ökat mellan olika skolor (se Skolverket 2009; 2012b). Den tilltagande
skolsegregationen är framför allt tydlig i storstadsområdena (Trumberg 2011,
Kallstenius 2010). Skolverket (2012b, 2013a) gör den samlade bedömningen
att likvärdigheten har försämrats ytterligare på senare tid och att skolvalsreformen med stor sannolikhet bidragit till att skillnaderna ökat. Segregationen handlar inte i första hand om det är ”svenskar” eller ”invandrare” som
bor i vissa bostadområden eller går i olika skolor utan hur väl etablerade
föräldrarna är i socioekonomisk bemärkelse (Bunar 2014). Social bakgrund,
klass- och maktförhållanden, ”inramar” på så sätt vilka möjligheter som både
är och som uppfattas som möjliga eller valbara för individen (Hodkinson &
Sparkes 2007, Furlong 2009). Enligt forskning och statistik på området har
de unga deltagarna i den här studien således oddsen emot sig när gymnasietiden är över. De står utan färdig gymnasieutbildning, flera tillhör familjer
som haft eller fortfarande har behov av socialbidragsförsörjning, deras föräldrar är utlandsfödda, de bor hemma med familjen och de bor nästan uteslutande i segregerade bostadsområden (se också kap. 5). Svenska och internationella studier visar på ett starkt samband mellan etablering på arbetsmarknaden och individens utbildning. Ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar sig relativt bra på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge.
De ungdomar som misslyckas i gymnasieskolan eller aldrig påbörjar en sådan
utbildning möter betydligt större svårigheter på arbetsmarknaden (Furlong &
Cartmel 2006, OECD 2012, Olofsson m fl 2012, SOU 2013:13). Skolmisslyckande och brottslighet är de största riskfaktorerna för att varken arbeta eller
studera vid 25 års ålder. Utländsk bakgrund och fattigdom i uppväxtfamiljen
(med försörjningsstöd) ökar också risken. Statistiska analyser har visat på en
kraftigt förhöjd risk för att varken studera eller arbeta för de som inte börjat
gymnasiet (7-8 gånger högre risk) eller hoppat av gymnasiet (4-5 gånger). De
med båda föräldrarna födda utomlands löper än högre risk att hamna i någon
av utanförskapskategorierna. Även andra faktorer påverkar risken för att
varken arbeta eller studera, exempelvis att bo i resurssvaga och segregerade
områden, bli förälder i tonåren eller att vara utrikes född. Dessa samband
försvagas när hänsyn tas till utbildningsbakgrund och andra socioekonomiska
faktorer (Socialstyrelsen 2010, SOU 2013:74). Med segregationen har också
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följt ett mönster av ökad fattigdom och ökad etnisk uppdelning (Molina 2005,
Sernhede 2011, Bunar 2013). Samtidigt skall dock sägas att majoriteten med
tiden, genom senare studier, anställningar eller eget företagande, undkommer
den ökade risken för utanförskap (Bäckman & Nilsson 2011, Nilsson &
Bäckman 2014). Föräldrarnas position på arbetsmarknaden och
utbildningstillgångar, både före och efter migrationen, ger deras barn olika
tillgång till ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Studier visar att för unga
till migrerade föräldrar ger arbetet ett sämre ekonomisk utfall än för med de
med svenskfödda föräldrar, även om de har jämförbar utbildning. En del av
förklaringen tycks vara att tillträdet sker till olika segment på arbetsmarknaden och att de unga där har mindre tillgång till sociala nätverk med värdefulla kontakter. Utländsk bakgrund visar sig alltså, speciellt i kombination
med att föräldrarna har kort utbildning, ge en svagare position på arbetsmarknaden även när man har ett arbete (Bethoui & Olsson 2014).
Sverige har, i en europeisk jämförelse, en relativt låg andel elever som
lämnar skolan i förtid (early school leavers13). 2012 låg siffran på 7,5 procent
medan snittet inom EU var 12,8 procent (Eurostat 2015a). Nationell statistik
och rapporter berättar dock en annan historia. År 2013 var det totalt nästan
30 procent av alla elever som inte fick fullständiga slutbetyg i gymnasiet.
Nästan hälften av alla elever med utländsk bakgrund14 i Sverige (43 procent
av de unga kvinnorna och 53 procent av de unga männen) lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Motsvarande siffra för elever med svenska
föräldrar var cirka 25 procent (Skolverket 2012a, 2014a).
Samtidigt finns en relativt stor grupp ungdomar med utländsk bakgrund,
upp emot 20 procent, som lämnar grundskolan med mycket goda betyg där
flickor som grupp har de bästa betygen, och som dessutom i högre grad påbörjar högskolestudier än elever med svensk bakgrund (Skolverket 2014b).
Återigen, mycket av utbildnings- och prestationsskillnaderna mellan elever
med svensk respektive utländsk bakgrund försvinner dock om man i analysen,
vid sidan om tiden av bosättning i Sverige, tar hänsyn till föräldrarnas
utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden (Behtoui & Olsson 2013,
Skolverket 2013a).
Grundskolan
Longitudinella data gällande grundskolan visar att de elever med utländsk
bakgrund som är födda i Sverige har ett något lägre betygsresultat enligt
meritvärdet än elever med svensk bakgrund, men skillnaderna har minskat
under senare år. För utlandsfödda och de som har invandrat efter skolstart
13 EU definierar sedan 2003 early school leavers (ESL) på följande sätt: people aged 18-24 who have only
lower secondary education or less and are no longer in education or training. Siffrorna avspeglar de som
inte gått klart grundskolan, inte börjat gymnasium eller hoppat av gymnasiet innan den avslutas.
14 Utländsk bakgrund definieras som elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands (SCB/ Statistics Sweden)
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har skillnaderna däremot ökat, framförallt under de senaste åren (Skolverket
2013a, 2014a). Internationell forskning visar att stöd och engagemang från
föräldrar eller annan betydelsefull vuxen har stor inverkan på elevernas
prestationer i skolan och kan minska avhopp. Den faktor som verkar ha störst
betydelse är föräldrarnas förväntningar (Rumberg & Lim 2008, Blondal &
Adalbjamardottir 2009). I en svensk studie specifikt gällande elever med
utländsk bakgrund uppger de unga att föräldrarna ger dem stöd i skolarbetet,
går på skolmöten samt är intresserade av deras skolgång. När det gäller det
praktiska stödet i form av läxhjälp och mötesdeltagande framträder dock
signifikanta skillnader som visar att elever i familjer med utländsk bakgrund,
familjer med låg socioekonomisk status eller med ensamstående föräldrar i
mindre utsträckning upplever att de får stöd från föräldrarna (Högdin 2007).
En översikt över främst svensk forskning visar på att samarbetet mellan
skola och föräldrar, när det gäller familjer med utländsk bakgrund, är
problematiskt och betonar brister i kommunikationen och en misstro till varandra. Samtidigt visar en del forskning att föräldrar med utländsk bakgrund
hyser stor tilltro till skolväsendet som helhet. Föräldrarnas engagemang kan
t.o.m. hindras av denna alltför stora tilltro och samtidigt av rädslan för att
deras krav skulle kunna komma att skada deras barn, vilket kan ha relation
till begränsat eget utbildningskapital. Det framgår att en förbättring i kommunikationen mellan skola och föräldrar med utländsk bakgrund är viktig för
ungdomars skolframgång. Forskning pekar också på vikten av att skolpersonal inser att föräldrar med utländsk bakgrund oavsett kulturell bakgrund
och position har viljan att engagera sig och hjälpa sina barn med skolarbetet
(Bunar 2010)
Bristande kunskap om skolsystemet och om hur skolan fungerar kan
försvåra ett nära samarbete mellan föräldrar och lärare, speciellt i skolor med
hög andel av barn med utländsk bakgrund. Avsaknaden av föräldraengagemang tolkas ibland av skolan som att föräldrarna inte tar sitt ansvar för sina
barns studier, medan föräldrarna å sin sida inte känner sig inbjudna att delta
i skolans arbete och att det de kan bidra med inte är viktigt eller är oönskat
(Sjögren 1996, Bunar 2001, Crozier, 2006). Studier visar också på att det finns
språkliga och kulturella skillnader som gör att föräldrarna inte kan kommunicera tydligt med skolan. Arbeten som belyser skolpersonals föreställningar
och värderingar om skolan och där föräldrar med invandrarbakgrund berörs,
visar att olika stereotypa egenskaper tillskrivs dessa föräldrar (Lahdenperä
1997, Sawyer 2006, Bouakaz 2007). Föräldrarna beskrivs som auktoritära
eller som närmast mindre vetande. Fäder i invandrarfamiljer verkar drabbas
av de mest negativa föreställningarna. Bunar (2001) och Parszyk (1999) berör
även den, främst för en del flyktingföräldrar, förlorade status i det svenska
samhället liksom föräldrars beroendeställning till sina barn på grund av
språksvårigheter. Det är problematiskt då familjen är viktig för ungdomarna i
det nya landet (Ahmadi 2003, Bunar 2010). Föräldrar, oavsett etnisk och
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social bakgrund eller kön vill att deras barn skall lyckas i skolan och nå goda
resultat (Parszyk 1999, Bunar 2015). Många föräldrar med utländsk bakgrund
uppfattar den formella utbildningen som ett sätt för deras barn att nå den
yrkesnivå som de själva hindrats från att uppnå i det svenska samhället eller
inte hade tillgång till i hemlandet (Lundqvist 2005; 2010).
Lärarna är viktiga för skolframgång och en för nyanlända lyckad integrering, men studier visar på att det handlar mer om individuella aktörer i skolans värld som ställer upp, engagerar sig och hjälper till än om skolan som
institution (Trondman & Bunar 2001, Cederberg 2006). Elevens personliga
ansvar för val och prestationer grundläggs i grundskolan och skolmisslyckanden görs till personliga problem som har effekter på självbild, identitet
och handlingsmönster (Dovemark 2004, Dahlstedt & Hertzberg 2011). Lärarna riskerar att individualisera elevernas problem i termer av elevers och föräldrars bakgrund och beteende. Andra viktiga förklarande skol- eller strukturella faktorer kan på så sätt komma att bortses ifrån. En problemindividualisering som enbart tar utgångspunkt i elevernas invandrarbakgrund blir diskriminerande och hindrande för elevernas skolframgång (Lahdenperä 1997)

Övergången till gymnasiet
Under de senaste decennierna har förutsättningarna för att välja utbildning
förändrats dramatiskt. Eleverna står inför en lång rad valmöjligheter gällande
inriktning, huvudman och skola, som ibland beskrivs som en djungel av
alternativ som är mycket svårt att navigera i (Lidström m fl 2014). Detta
ställer krav på grundskolan, som förväntas förbereda elever för att göra
genomtänkta val. Grundskolans hantering av studie- och yrkesvägledningen
har inte utvecklats för att möta det växande behovet. Tidigare studier och
rapporter pekar på att det heterogena studie- och yrkesvägledarlandskapet
medför otydliga uppdrag och en ojämnhet i hur mycket kommunerna
prioriterar studie- och yrkesvägledningen (Lundahl & Nilsson 2009, Skolverket 2013b, Hjort m fl 2014). Den senaste kvalitetsgranskningen av grundskolans studie- och yrkesvägledning pekar på omfattande brister på de
granskade skolorna i planering och uppföljning, att eleverna inte får en kontinuerlig vägledning under sin utbildning, att den är fragmenterad och att skolorna inte aktivt arbetar för att motverka begränsningar i elevernas studie- och
yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund (Skolinspektionen 2013).
Tidigare undersökningar visar att elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå efterfrågar studie- och yrkesvägledning i högre grad än andra (SOU
2008:69). Ungdomarna tycker att det är svårt med gymnasievalet och med de
ökade valmöjligheterna upplevs det än svårare. Flickor och ungdomar med
utländsk bakgrund efterfrågar vägledning i högre grad (Dresch & Lovén 2003,
2010; Skolverket 2012a; 2013b). De flesta elever anser att föräldrarna är en
viktig stödjande faktor och elever med utlandsfödda föräldrar betonar i högre
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grad familjens roll i processen att välja till gymnasiet. Ungdomar med utländsk bakgrund uttrycker större oro inför gymnasievalet än andra; de menar
att det finns för mycket att välja på och att informationsflödet är svårhanterligt. Föräldrar och vägledare ses som viktigare av dessa elever än de svenskfödda. De anser att det är viktigt att lyssna till föräldrarna och att dessa varit
betydelsefulla för deras val (Dresch & Lovén 2010).
Vid valet av program tenderar yrkesprogrammen i mindre utsträckning
attrahera elever med utländsk bakgrund. De söker sig till de högskoleförberedande programmen i något högre utsträckning jämfört med elever med
svensk bakgrund, 71 resp. 65 procent. Män med utländsk bakgrund söker och
studerar yrkesprogram i betydligt högre utsträckning än kvinnor. Av de sökande till gymnasieskolans yrkesprogram läsåret 2014/15 hade 13 procent
utländsk bakgrund men 19 procent av de sökande till de nationella programmen generellt (Skolverket 2015). Skillnaden kan delvis förklaras av brist på
kunskaper om de olika programmen inom gymnasieskolan men också på
påtagliga brister i skolornas studie- och yrkesvägledning (Nilsson 2010,
Skolinspektionen 2013). Det finns också flera förklaringar till de relativt höga
utbildningsambitionerna hos elever med utländsk bakgrund. Utbildning kan
vara ett viktigare mobilitetsmedel än för personer med svensk bakgrund.
Skälet till detta kan vara en avsaknad av alternativa karriärvägar och stöd i
form av kontakter och nätverk, dvs. socialt kapital. Ett annat kan vara att
invandrare utsätts för diskriminering och att det som ses som utbildningsambitioner är uttryck för ett kompensatoriskt beteende. En tredje möjlig
förklaring är att utbildningsambitioner kan härledas från det faktum att
människor väljer att migrera och att föräldrar genom migrationen har
ambitioner för framtiden, som i sin tur ofta överflyttas på barnens framtid
(SOU 2015:97).
Några kritiska studier av studie- och yrkesvägledning visar på att det finns
exkluderande och diskriminerande tendenser i sättet som vägledarna förhåller sig till etnicitet. Vägledare på grundskolan tenderar att tillskriva familjer
med utländsk bakgrund stereotypa egenskaper som yttrar sig i att de påverkar
sina barn på ”fel sätt” eller för mycket, vilket ofta beskrivs som problematiskt
i relation till elevens övergång till gymnasiet (Sawyer 2006). I mötet med
eleverna visar studie- och yrkesvägledarna genom sitt förhållningssätt på
tendenser att dämpa ambitionerna hos elever med utländsk bakgrund, något
som Sawyer kallar ”cooling down” (se även Hertzberg 2003). Unga med
utländsk bakgrund beskriver en frånvaro av ”vägledande aktörer”, lärare och
studie- och yrkesvägledare, som informerar och hjälper till vid gymnasievalet.
De upplever att de är utelämnade till sig själva och vid de (få) tillfällen
skolaktörerna kommer med råd handlar det om att ifrågasätta eller att minska
de ungas ambitioner (Lundqvist 2010). Samtida forskning beskriver samtidigt
en utveckling mot en utbildningsnorm som vuxit sig starkare om det ”rätta”
valet, förankrad i värderingar både bland elever och skolpersonal, som
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tenderar att vara högskoleförberedande (teoretiska) program och att
yrkesprogrammen ses som negativa val, i alla fall för de som anses klara
teoretiska studier (Hjort m fl 2014).
Gymnasiet
En fullständig gymnasieutbildning är närmast en grundförutsättning för att
ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden idag. Gymnasieutbildningen
har blivit en form av grundkompetens trots den frivilliga utbildningsformen.
Unga utan fullständig gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade
bland arbetslösa, försörjningsstödsberoende och förtidspensionerade (Bäckman & Nilsson 2011, Olofsson m fl 2014, SOU 2013:74). Unga med utländsk
bakgrund är, som tidigare redovisats, överrepresenterade bland de som inte
når ett fullständigt slutbetyg, men när faktorer som ålder vid ankomst till
landet, föräldrarnas utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden
räknas in försvinner den skillnaden så gott som helt (Behtoui 2013, Behtoui
& Olsson 2014). Utlandsfödda eller unga med utlandsfödda föräldrar skiljer
sig ut sig ytterligare i förhållande till majoritetsbefolkningen genom att i högre
grad bo kvar hemma hos föräldrarna än bland majoritetsbefolkningen
(Rumbaut & Komaie 2010).
Etnicitet som kategori är något som unga med utländsk bakgrund måste
förhålla sig till i gymnasiet liksom i andra sociala sammanhang (Ålund 1997).
De unga tillskrivs ett invandrarskap som konstrueras i samspel mellan aktörer
i skolan men också i förhållanden i samhället och på arbetsmarknaden i övrigt
som ”spiller in” i skolans vardag, och som de unga behöver positionera sig till.
Det är ofta fråga om ett hanterande, och inte ett införlivande, av den
underordnade kategorin invandrare, som kan ske genom ett genomskådande
av denna stereotyp men också med olika motståndsstrategier mot diskriminering och rasism, som motberättelser och distansering från den tillskrivna
kategorin (Lundqvist 2010). Etnografisk forskning visar att skolan markerar
olikhet, ett ”vi och dom”-tänkande men också avsiktlig likhet i bemärkelse
”här är vi alla lika”. Båda anger en norm, och om man uppfattas falla utanför
denna normalitet uppfattas det som problematiskt. Problem snarare än
möjligheter dominerar lärarnas och skolans synsätt, och de problem som
finns tenderar att generaliseras till invandraren som grupp även om man är
född i Sverige (Gruber 2007).

Etableringen på arbetsmarknaden
De senaste decennierna visar på en tydlig utveckling mot mer osäkra och
utdragna övergångsperioder mellan skola och arbete för unga (Settersten jr &
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Ray 2010). I Sverige låg etableringsåldern15 på 2000-talet mellan 28 – 29 år
från att 1990 varit ca 21 år. Förklaringen hänger både samman med utbildningsexpansionen på både gymnasie- och högskolenivå, och återspeglar en
ökad konkurrens om jobben och generellt ökade krav inom arbetslivet. För de
med enbart förgymnasial utbildning har etableringsåldern stigit ännu
kraftigare under 2000-talet och denna grupp måste ses som särskilt utsatt
(Lindberg 2012; 2014). Ungdomsarbetslösheten är också relativt hög i ett
internationellt perspektiv, ca 23 procent av 15–24-åringarna (Eurostat
2015b). Minskningar i antal ”ingångsjobb” för unga människor, begränsade
arbetslivserfarenheter och ett stort antal studenter som söker arbete är
bidragande faktorer. Sverige tillhör också de länder i OECD som har de högsta
andelarna av ungdomar i tillfällig anställning (Scarpetta & Sonnet 2012, SCB
2015). Jämförelser gällande ungdomsarbetslöshet mellan länder kan dock
vara problematiska eftersom man tillämpar olika sätt att mäta vilka som ingår
i gruppen arbetslösa. Andelen unga Not in Employment, Education or
Training (NEET) 16, har därför börjat ses som ett lämpligare mått för
jämförelse mellan länder (se t.ex. Wadensjö 2014). I Sverige är det cirka 10
procent av 20–24-åringarna som varken arbetar eller studerar medan
genomsnittet i EU27 ligger betydligt högre, på nästan 19 procent (Eurostat
2015c)17.
En lång rad svenska och internationella studier visar på starkt samband
mellan etablering på arbetsmarknaden och individens utbildning (se t.ex.
Socialstyrelsen 2010, Dale 2010, Eurofound 2012, SOU 2013:74 LO 2015).
Ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar sig relativt väl på
arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge, medan ungdomar som misslyckas
i gymnasieskolan eller aldrig påbörjar en sådan utbildning möter större
svårigheter i det avseendet (Furlong 2006, OECD 2012, Olofsson m fl 2014,
SOU 2013:13). Det sambandet är betydligt starkare i Sverige än i andra
nordiska länder (Albæk m fl 2015). Skolmisslyckande ökar kraftigt risken för
att varken studera eller arbeta vid 25 års ålder, något som i sin tur ökar risken
för att senare i livet stå utanför arbetsmarknaden (Nilsson & Bäckman 2014).
I Europa löper unga med låg utbildningsnivå tre gånger högre risk än andra
ungdomar att varken arbeta eller studera (Eurofound 2014). I Sverige är
risken är sju till åtta gånger så hög för de som inte påbörjat gymnasiet och fyra
till fem gånger så hög för dem med ofullständig gymnasieutbildning. Andra
riskfaktorer är brottslighet, utländsk bakgrund, fattigdom i uppväxtfamiljen
och närmiljön. En nordisk kvalitativ studie visar att fattigdom i familjen leder
15 SCB:s definition på etableringsålder är när minst 75 % av en årskull eller födelsekohort är sysselsatt (SCB
2002)
16 Beteckningen NEET används av EU (Eurostat) och OECD. I Sverige studeras oftast åldersgruppen 16–24
år, medan andra länder, t.ex. Storbritannien har ett tydligare fokus på åldersgruppen 16–18 år. EU och OECD
har ibland fokus på en större åldersgrupp, dvs. 15– 29 år, ibland upp till 34 år. Vanligast är dock 15-24 år
17Se även Lindberg 2012, SOU 2013:74, LO 2015 om utvecklingen över tid i Sverige.

15

till att barnen tar ekonomiskt ansvar i hushållet och att det i sin tur ibland kan
leda till avhopp från skolan (Harju & Thorød 2011).
Omvänt minskar risken för att hamna i en NEET-situation som ung vuxen
för den som fullföljt sina gymnasiestudier bland exempelvis de med utländsk
bakgrund, och bland dem vars föräldrar har kort utbildning. Överrisken försvinner dock inte helt. När det gäller utländsk bakgrund är det framför allt de
med båda föräldrarna födda utomlands som löper högre risk att stå utanför
arbete och utbildning (Socialstyrelsen 2010, SOU 2013:74). Dock visar studier
att löneinkomsten för unga med utländsk bakgrund, även ensamkommande,
är i det närmaste lika hög givet övriga kända karakteristika, jämfört med barn
födda i Sverige och vars föräldrar är svenskfödda (Çelikaksoy & Wadensjö
2015). Utbildning har således särskilt stor betydelse för att lämna NEETgruppen (Mörtvik 2014). Boendeort eller kommun kan också ha betydelse; det
finns stora skillnader mellan kommuner både beträffande omfattningen av
unga i en NEET-situation samt gällande stöd och åtgärder för att underlätta
övergången (Lundahl & Olofsson 2014).
Bland utrikes födda kvinnor och män är andelen unga som varken studerar
eller arbetar högre än bland svenskfödda män och kvinnor. Särskilt hög är
andelen bland utrikes födda kvinnor, cirka 20 procent, vilket kan jämföras
med inrikes födda där andelen är 10 procent (SOU 2013:74). Föräldrarnas
position på arbetsmarknaden och utbildningstillgångar, både före och efter
migrationen, ger deras barn olika tillgång till resurser av ekonomisk, kulturell
och socialt kapital.
Utländsk bakgrund visar sig, speciellt i kombination med att föräldrarna
har kort utbildning, ge en svagare position på arbetsmarknaden, även när man
har ett arbete. Mycket av forskningen som intresserar sig för ungas övergångar
pekar således på alltmer osäkra och utdragna övergångsperioder mellan skola
och arbete. Betydelsen av omgivande sociala strukturer, villkor och bakgrundsfaktorer betonas återkommande. Forskning visar också på vikten av
fullständig utbildning för arbetsmarknadsetableringen och, i förlängningen,
för inkomstutvecklingen. Det är också tydligt hur klass, kön och etnicitet
interagerar och ramar in villkoren för ungas övergångar.

Aktörer och strukturer samt den socio-geografiska platsens
betydelse
Forskning som syftar till att bidra till förståelsen av vad som ligger bakom att
unga hoppar av respektive fullföljer sina studier utgörs ofta av biografiska
studier grundade på individernas egna beskrivningar och tolkningar av exempelvis sina gymnasieval, livet i skolan och framtidsvalen, samt forskning om
ungas identiteter och livsstilar (du Bois-Reymond & Chisholm 2006,
Hendersen m fl 2007, Holstein & Gubrium 2007, Lundqvist 2010). Lindgrens
(2010a) studie, som hör till den här forskningsinriktningen, berör ungdomar
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med flyktingbakgrund som vuxit upp i missgynnande stadsdelar i Sverige och
hur de balanserar sina liv och livsplaner i det nya landet. Det finns också
ungdomssociologiska studier där man uttalat strävar efter att förena ett
strukturellt och aktörsperspektiv på hur utbildningskarriärer och arbetslivsetablering formas (se t ex Reiter 2003, Furlong & Cartmel 2006, Lindgren
2010b). Lidströms (2009) och Kåks’ (2007) avhandlingar befinner sig också
inom detta fält. Livsbiografistudier kan bidra med kunskap om strukturella
begränsningar och betydelsen av sociala relationer, som föräldrar och vänner,
maktförhållanden samt individuella känslomässiga upplevelser i skolan, för
att kunna förstå ungas ”val” att engagera sig eller inte i sina studier (McGrath
2009). Andra forskare har med en liknande ansats studerat ungdomars villkor
i grundskolan och i gymnasieskolan samt med fokus på etnicitet (Gruber
2007, Lundqvist 2010, Bunar & Sernhede 2013).
Den socio-geografiska platsens betydelse för människors möjligheter och
villkor är något som uppmärksammats alltmer de senaste årtiondena i
sociologisk forskning (Bourdieu 1986a, 1999, Bourdieu & Wacquant 1996,
Wacquant 2008). I svensk utbildningsvetenskaplig forskning undersöks
sambandet mellan boendesegregation och ökade skillnader mellan skolor och
elevresultat allt oftare (Bunar 2001, Kallstenius 2010, Trumberg 2011). Den
”förtätade” etniska segregeringen, med åtföljande socioekonomiska skillnader, riskerar att ge barn och unga med utländsk bakgrund skolor med sämre
utbildningskvalitet och lägre betyg (Szulkin & Jonsson 2007, Skolverket
2012b). Samtidigt har skolans kompensatoriska möjligheter försvagats sedan
1990-talet skolvalsreform och skillnaderna mellan skolorna har ökat (Bunar,
2001; 2009, Lundahl m fl 2014). Skolan visar sig ha svårigheter att motverka
segregation och den territoriella stigmatiseringen och erbjuder inte längre en
självklar väg in det svenska samhället (Bunar & Kallstenius 2007, Sernhede
2011, Lindbäck & Sernhede 2013).
Flera studier undersöker hur skillnadsskapande görs utifrån klass, kön och
etnicitet i skola eller på arbetsmarknaden med ett specifikt intresse för hur ett
tillskrivet ”invandrarskap” påverkar unga med migrationsbakgrund, det vill
säga att de avviker från en normativ ”svenskhet” som ses som normalitet
(Knocke & Hertzberg 2000, Hertzberg 2003, Rähhzel 2006, Bunar 2007,
Trondman 2007).
Avslutningsvis vill jag lyfta fram två svenska studier som ligger nära min
avhandling i fråga om teoretisk, och delvis även metodologisk ansats. Det är
Sabrine Grubers (2007) och Catarina Lundqvists (2010) avhandlingar. Båda
är etnografiska studier som bedrivits i skolan. Gruber är intresserad av hur
skillnader görs i grundskolan medan Lundqvist har fokus på gymnasieungdomars framtidshorisonter och deras berättelser. Den senare ligger närmare
mitt eget forskningsområde om ungdomars problematiska övergångar mellan
utbildning och arbete, liksom i valet att använda ungdomars berättelser som
främsta kunskapskälla.
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Grubers studie undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för
skolans sociala organisation och används för att markera skillnader, och därigenom gör elever till svenskar respektive ”invandrare”. Intresset riktas också
mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och
samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. Avhandlingen är
baserad på etnografiska fältstudier i skolmiljö kompletterade med intervjuer.
Gruber visar att de skillnader som genereras och upprätthålls via skolpersonalens handlande, resonemang och interaktioner med eleverna måste
förstås som sammansatta, varierande och nära förbundna med skolsammanhanget. Exempelvis blir elever som presterar väl i skolarbetet i mindre
utsträckning identifierade som invandrare. Grovt delas eleverna in i invandrare och svenskar. Barnen klassificeras också utifrån kön och klassbakgrund,
och framför allt utifrån hur de presterar. När svenska barn har problem med
skolarbetet, söker lärarna individuella förklaringar, eller faktorer i familjen.
När barn med utländskt ursprung inte klarar skolarbetet betonas istället
kulturella olikheter eller språksvårigheter. Detta sker trots att lärarna har liten
eller ingen kunskap om barnens familjesituation eller vilken studievana som
finns i familjen. Studien visar med andra ord att skolframgång eller problem
förklaras på olika sätt beroende på om eleven identifierats som svensk eller
som invandrare. När medelklasselever är duktiga kopplas det väldigt tydligt
till en medelklassbakgrund och när arbetarklasselever har skolsvårigheter
förklaras det ofta med att eleverna kommer från icke-akademiska hem eller
att det finns sociala problem. När invandrarelever, speciellt ”invandrarkillarna”, har problem så förklaras det däremot istället med kulturella
skillnader. Kulturell bakgrund används också ibland som förklaring till
skolframgång hos invandrarelever. Förklaringsgrunden tenderar att vara mer
individualiserad när det gäller svenska elever medan invandrarelever ges
generella förklaringsgrunder oavsett skolframgång eller problem. Gruber kan
sägas utgå från en postkolonial teoretisk grund som breddats mot en
interrelaterad, eller intersektionell ansats, där hon utifrån maktrelationer
studerar hur skillnader i etnicitet, kön och klass konstrueras i skolan.
Lundqvists avhandling har en narrativ ansats där unga med utländsk
bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval
avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur
de ungas möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som
genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser.
Studiens empiriska material grundar sig på fältarbete i en gymnasieskola
under ett års tid. I fokus står elever i två avgångsklasser som studerats genom
deltagande observationer och intervjuer. Studien belyser hur familjens sociala
position och föräldrarnas karriärer är en viktig referenspunkt mot vilken
ungdomarna bedömer sina egna framtidsmöjligheter. Studien pekar på hur
både social klass och etnicitet, liksom individualiseringen i skolan och det
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egna ansvaret för den egna framtiden påverkar ungas karriärval och möjlighetshorisonter. De unga har höga ambitioner när det gäller utbildning
eftersom de vet att denna kan kompensera för att de riskerar att betraktas som
”invandrare”, diskrimineras på arbetsmarknaden och ofta saknar tillgång till
sociala nätverk som leder till önskade arbeten. Dessutom belyser studien hur
karriärval måste förstås i relation till en möjlighetshorisont som både har en
temporal och en rumslig dimension. När ungdomarna i narrativ mening
positionerar sig gentemot sina och/eller föräldrarnas hemlandsförhållanden
vidgas handlingsutrymmet symboliskt och praktiskt. De unga vill också lyckas
bättre än föräldrarna, som ofta bedöms ha en svag position på arbetsmarknaden. Familjebakgrunden och det sociala sammanhanget spelar roll för
de val ungdomarna gör. Lundqvist utgår från Bourdieus teoretiska verktyg där
begreppen kapital, fält och habitus är centrala men som kompletterats med en
karriärvalsteori av Hodkinson och Sparkes (1997). Hon beskriver också vikten
av i analysen se social klass, genus och etnicitet som sammanlänkade med
varandra.
Båda studierna har teoretiska och metodologiska beröringspunkter med
min studie. De unga i min undersökning har alla migrationsbakgrund, liksom
i Lundqvists och Grubers studier, men också en ofullständig gymnasieutbildning när skoltiden är över. I mitt eget avhandlingsarbete har jag avsikten att genom de ungas livsberättelser undersöka både det som sker under
skoltiden och det som sker därefter, vilket är ovanligt i svenska studier. Hur
ungas skol- och arbetsmarknadskarriärer konstrueras och utvecklas efter ett
skolmisslyckande är dessutom bristfälligt undersökt i svensk forskning om
ungas övergångar. Den longitudinella ansatsen med upprepade intervjuer,
vilket fortfarande är ovanligt i en svensk forskningskontext, ger möjligheter
att nyanserat förstå samspelet mellan struktur och individ för unga människor
med migrationsbakgrund och deras karriärutveckling.

Disposition
Efter det inledande kapitel 1 diskuterar jag i kapitel 2 studiens centrala
teorier, främst Hodkinsons och Sparkes´ teoretiska modell för karriärskap
och karriärval (Hodkinson & Sparkes 2007, Hodkinson 2008). I Bourdieus
strukturella handlingsteori och hans förståelse av den socio-geografiska platsens betydelse samt begrepp från post-kolonial teori har jag ytterligare
teoretiska redskap för att förstå hur skillnadskapande kan göras och förstås. I
kapitel 3 presenteras studiens metodologiska ansats och narrativ som kunskapskälla – att genom berättelser förstå och tolka individen och samspelet
mellan individ och struktur.
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Efter en presentation av deltagarna i kapitel 4 följer fyra empiriska kapitel
(kap 5 – 8), där jag med stöd av citat och fördjupning genom fallstudier analyserar de ungas berättelser och övergångar. De empiriska kapitlen är indelade
utifrån viktiga teman och perioder i deras levnadsbanor. Varje kapitel avslutas
med sammanfattande reflektioner. Kapitel 5 utgår från berättelser om familjen, migrationen och den socio-geografiska platsen. Här sätts fokus på vilken
betydelse dessa faktorer har för de ungas liv. Kapitel 6 ägnas åt erfarenheter
från grundskolan, övergången till gymnasiet och gymnasietiden eller motsvarande period, och den interaktion som äger rum mellan för ungdomarna betydelsefulla aktörer i skolan. I kapitel 7 analyseras de tjugo ungdomarnas berättelser om sina erfarenheter från de första åren efter att de lämnat ungdomsskolan bakom sig. Deras situation sammanfattas vid två avstämningspunkter:
ett år efter gymnasietiden då de flesta är i 20-årsåldern, och ett år senare vid
tidpunkten för intervjun när de är 21-22 år gamla. För de tolv av ungdomarna
som gick att nå och ställde upp för en andra intervju ges en bild av situationen
vid en tredje avstämningspunkt. I kapitel 8 beskrivs och analyseras övergripande de tjugo ungdomarnas livsberättelser om sina karriärer och övergångar
i, och mellan skola och arbetsliv. I fokus står deras handlingshorisonter och
hur dessa förändrats över tid samt vad som har haft betydelse för olika val och
strategier.
Kapitel nio sammanfattar avhandlingens slutsatser och relaterar dessa till
de resultat som framkommer i forskningsprojektet ”Osäkra övergångar” som
avhandlingen är en del av. Här diskuteras också vad som kan bidra till att
underlätta ungas övergångar mellan skola och arbetsliv, specifikt för unga
med en migrationsbakgrund, i ljuset av avhandlingens resultat och slutsatser.
Kapitel 10, slutligen, är en engelsk sammanfattning av avhandlingen.
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Kapitel 2

Teoretiskt ramverk: karriärer,
positioner och skillnadsskapande
I det här kapitlet redogörs för avhandlingens teoretiska ansats och de teoretiska begrepp som utgör grund för analysen av det empiriska materialet. Mina
frågeställningar kräver en kombination av analytiska verktyg för att kritiskt
tolka och förstå komplexiteten av strukturella faktorer–utbildning, arbetsmarknad, socioekonomiska förhållanden, ras/etnicitet, kön, klass, sociogeografisk plats – i relation till individuella vägval och handlingar.
I avhandlingens centrum står de ungas berättelser om erfarenheter av
skolan, mötet med arbetsmarknaden och hur de ser på framtiden samt vad
som sker över tid i deras liv. Min utgångspunkt är att deras val och handlingar
inte enbart är fria, och jag vill därför undersöka och analysera hur deras möjligheter formas av omgivande strukturer i relation till deras aktörskap. En
övergripande fråga rör vad det samspelet har för betydelse för vilket handlingsutrymme som uppfattas som möjligt av de unga. Med avstamp från den
franske sociologen Bourdieus empiririska och teoretiska arbeten om relationen mellan struktur och aktörskap (Bourdieu 1985; 1995; 1999) har jag sökt
att kombinera olika teoretiska begrepp och metoder som ger möjlighet att ge
rättvisa åt de ungas berättelser. Analysen av intervjuerna kommer att stödjas
av en karriärvalsteori, Careership, (Hodkinson & Sparkes 1997, Hodkinson
2008), som bygger på Bourdieus empiriska/teoretiska begrepp, och genom att
anlägga ett postkolonialt teoretiskt perspektiv (Hall 1990; 1999, Said
1978/1993, Balibar 2004). Också begreppet socio-geografisk plats, hämtat
från Bourdieus och Wacquants arbeten (Bourdieu 1986a, Bourdieu 1999,
Bourdieu & Wacquant 1996, Wacquant 2008), ingår i min teoretiska arsenal.
Jag övervägde länge att inkludera ett specifikt genusperspektiv i studien,
men valde slutligen att inte anlägga ett sådant. Däremot har jag empiriskt
intresserat mig för och gör kontinuerligt jämförelser mellan de unga kvinnornas och männens berättelser om sina villkor under skolgången och i övergångarna efter gymnasietiden.
I careershipteorin är begrepp som handlingshorisont, brytpunkter och
rutiner samt fält, habitus och kapital centrala. Begreppet ”andrafiering”, som
har en nära relation till diskriminerande och rasistiska strukturer, beskriver
en skillnadsskapande praktik liksom det teoretiska begrepp som involverar
den ”socio-geografiska platsens” (social space) betydelse. Jag utgår från att
sociala bakgrundsfaktorer interagerar på olika skillnadsskapande sätt i en
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given social kontext (fält) där aktörer innehar olika positioner och makt. I
Pierre Bourdieus handlingsteori bildar nyckelbegreppen en relationell modell,
eller en social karta, som åskådliggör hur sociala skillnader görs mellan
aktörer, på ett fält, med olika tillgångar av ekonomiskt, kulturellt, socialt eller
symboliskt kapital.18 Begreppen fält, kapital och habitus är centrala där
habitus avser ett system av inlärda och varaktiga mentala men föränderliga
dispositioner som strukturerar individens varseblivning, preferenser och
handlingar (Bourdieu 1995). Bourdieus handlingsteori erbjuder en
konstruktiv möjlighet att gå bortom konflikten mellan strukturer som
bestämmande å ena sidan och individen som en fri agent å den andra samt att
tänka omkring människors levnadsbana, eller karriärutveckling, där individ
och struktur interagerar och förändring är möjlig men med bibehållet och
kritiskt maktperspektiv. Bourdieu definierar levnadsbana som ”en serie
positioner som successivt intas av en viss agent (eller grupp) i ett rum som
självt är under utveckling och genomgår ständiga förändringar.”( Bourdieu
1995, s 74-75). Jag ansluter mig till Bourdieus definition som gällande för alla
möjliga fält under en levnadsbana inklusive utbildning och arbetsmarknad
och ser det synonymt till begreppet karriärutveckling.

Karriär – struktur och aktörskap
Med Careership, en sociologisk teori om beslutsfattande, avsåg Hodkinson &
Sparkes att undvika de dubbla fallgroparna social determinism respektive att
se (unga) människor som helt fria agenter (Hodkinson & Sparkes 1997:29,
Hodkinson 2008). Careership är en strukturell handlingsteori, som utgår från
att både aktörer och strukturer är relevanta för och interagerar med (unga)
människors karriärval. Careership bygger på Bourdieus begrepp habitus, fält
och kapital av olika arter (ekonomiska, sociala, kulturella eller symboliska)
samt hans handlingsteori. Habitus avser ett system av inlärda och varaktiga
men föränderliga dispositioner som strukturerar individens varseblivning,
preferenser och handlingar. Hodkinson och Sparkes använder Giddens'
distinktion mellan praktiskt och diskursivt medvetande som svar på kritiken
som riktats mot habitus-begreppet som statiskt och deterministiskt. Praktiskt
medvetande hänvisar till vad man vet genom handling. Det diskursiva medvetandet kan man sätta ord på och därigenom möjliggörs ett lärande som kan
förändra en individs habitus. Fältbegreppet anknyter till förhållandet mellan
individer och maktstrukturer på (olika) fält som människor positionerar sig i,
med olika tillgångar av kapital, och erkänner att (unga) människor ofta har
18 Ett centralt element i Bourdieus arbeten är det om olika kapitalformer som består av materiella och
symboliska resurser eller värden: ekonomiskt kapital (materiella värden, pengar, egendom mm), kulturellt
kapital (kunskap, utbildning, språk, god kännedom om kulturformer med status som konst, litteratur, teater,
musik mm), socialt kapital (kontakter, nätverk, släktskap och familjeband) och det övergripande begreppet
symboliskt kapital (tillgångar och resurser som tillskrivs värde i en given social kontext) (se Bourdieu 1986,
Bourdieu & Passeron 2008 och Broady 1991; 1998)
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mindre resurser än andra aktörer på vägen genom utbildning till arbete.
Modellen består av tre delar med centrala begrepp: (a) Ungdomars handlingshorisonter som påverkar vad de anser vara önskvärt och möjligt, och är
baserade på deras habitus samt strukturella möjligheter. Inom handlingshorisonterna gör unga människor pragmatisk-rationella val snarare än teknisk-rationella val, (b) övergångar från skola till arbete sker på fält där olika
aktörer med olika mängder kapital strävar efter att uppnå sina mål, (c)
levnadsbanor som består av perioder av rutiner som växlar med brytpunkter.

Brytpunkter, rutiner och lärande
Brytpunkter avser tillfällen när individer fattar beslut och ändrar karriärvägar, som resulterar i förändrat habitus, medan rutiner avser perioder
mellan två brytpunkter när människor befäster, reviderar eller ändrar sina
karriärval och därmed sin karriäridentitet.19 Karriärval och förändringar sker
inom de möjligheter som handlingshorisonten och fältet medger, och begränsas sålunda av vad individen ser som existerande, valbart, möjligt eller omöjligt. Brytpunkterna kan vara strukturella, självinitierade eller tvingande. De
strukturella brytpunkterna är institutionaliserade och därmed förutsägbara,
såsom avslutandet av den obligatoriska grundskolan och inträdet i pensionsåldern. I självinitierade brytpunkter gör individen av eget val en förändring.
Slutligen finns det tvingande brytpunkter, som orsakas av yttre händelser eller
andras handlingar, till exempel uppsägning eller sjukdom. Strukturella brytpunkter är vanligast inom utbildning och arbete, medan de självinitierade och
tvingande är relativt vanliga också inom andra livsområden, såsom dödsfall
eller giftermål. Rutinerna kan vara mer eller mindre i linje med de beslut som
fattats i brytpunkterna och med de ungas avsikter. Karriärutveckling kan ses
som ett ojämnt mönster av rutiner som varvas med brytpunkter, en process
som består av rutiner som bryts upp av brytpunkter där individen behöver
inventera, omvärdera, revidera sin situation för att göra nya val. Allt som allt
består en individs liv av återkommande karriärval som kan vara mer eller
mindre i linje med eller i konflikt till tidigare beslut, och mer eller mindre
bekräfta eller bidra till en förändring i individens identitet. Hodkinson &
Sparkes menar att karriärval bara kan förstås genom ”levda” livsberättelser,
där identiteten utvecklas i samspel med andra och den kultur eller socialt
konstruerade rum individen levt och lever i.
Career decisions can only be understood in terms of the life histories of those who make
them, wherein identity has evolved through interaction with significant others and

19 Karriäridentitet kan definieras som individens syn på sig själv i förhållande till sin karriärposition. En
individs återkommande karriärval kan vara mer eller mindre i linje med eller i konflikt till tidigare beslut, och
mer eller mindre bekräfta eller bidra till förändringar av karriäridentiteten.
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with the culture in which the subject has lived and is living (Hodkinson & Sparkes
1997:33).

Hodkinson (2008) reviderar senare beskrivningen av brytpunkter och rutiner. Med nyare empiri ser han dem som betydligt mer utsträckta över tiden,
och han ifrågasätter att de bildar ett tydligt mönster av rutiner som efterträds
av brytpunkter, följt av en ny period av rutin, etc. Enskilda förändringar, både
stora och små, är mer utdragna processer. Karriär konstrueras och utvecklas
genom individens positioner i olika karriärrelaterade fält och Hodkinson
menar att lärande är en oundviklig del av den processen. Lärandet, som
huvudsakligen sker i rutinerna, är möjligt att få syn på med hjälp av
berättelser från de som deltar i ”spelet” på de olika fälten, vilket möjliggör en
analys av samspelet mellan struktur och individ. Oavsett om lärandet
förstärker eller motsäger tidigare vägval, påverkar det handlingshorisonterna
och bidrar till en omdaning av habitus, vilket i sin tur påverkar karriärvalen
vid olika brytpunkter i de ungas levnadsbanor. Lärandet är således centralt för
olika former av karriärbeslut, och gäller alla typer av lärande. Studiet av interaktionen mellan individens dispositioner (habitus) och positionering på
fältet/-n ger möjlighet att förstå hur olika former av lärande går till och hur
karriärer konstrueras. Jag ansluter mig ett sådant synsätt på karriärer vilket
jag ser är möjligt att applicera på karriärer av skilda slag inklusive dem som
utifrån kan ses som misslyckanden, såsom att inte bli klar med studier, avhopp eller att vara arbetslös.
Karriärvalen fattas inom den enskildes handlingshorisont. Såväl habitus
som (begränsningen av) handlingshorisonten är relaterad till kön, klass och
etnicitet. Vad som uppfattas som existerande och valbart, möjligt och omöjligt
varierar istället beroende på vem betraktaren är, med hänvisning till ovan
nämnda faktorer, och karriärval görs pragmatiskt inom den enskildes
handlingshorisont. Med detta följer också att individen filtrerar bort delar av
de "objektiva" möjligheterna som ointressanta, olämpliga eller omöjliga. Den
unges karriärval fattas i samspel med föräldrar, företrädare för utbildningsoch arbetsmarknad med flera aktörer med mycket olika sociala, kulturella,
ekonomiska och symboliska kapital, och därmed olika mängd makt. Samspelet sker i form av allianser, förhandlingar och konflikter i den sociala kontext som utgör fältet, exempelvis skolan eller arbetsmarknaden (Hodkinson &
Sparkes 1997, s 36-38).
Teorin om careership har tidigare visat sig användbar för analys av
ungdomars, och andras, övergångar mellan utbildning och arbete för att få syn
på den utdragna och komplicerade process som sådana övergångar enligt
tidigare forskning visat sig vara (se kapitel 1). Careershipteorin har använts i
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annan brittisk forskning vid sidan av Hodkinsons & Sparkes’ empiriska arbeten20 (se t ex Ball m fl 2000). I en svensk kontext har den används framgångsrikt i kvalitativa studier gällande unga vuxna (Lidström 2009), unga i gymnasieskolan (Lundquist 2010) och i forskningsprojektet Individerna, vägarna och valen (Lundahl m fl 2010). Forskningsprojektet som studien ingår i
använder sig också av Careership gällande ungas övergångar (Lundahl m fl
2015).
För att förstå migrationens betydelse för de unga kompletterar jag karriärvalsteorin med ytterligare begrepp som medger analys av skillnadskapande
genom etnisk kategorisering, andrafiering, och den geografiska platsen som
segregerande mekanism.

Skillnadsskapande som social relation
Begreppet andrafiering (otherness) är ett verktyg för att studera maktutövning, bortom och bakom användningen av etnicitet, kultur och kön i
samspel med klass, i skapandet av ojämlikhet (Balibar 2004). Vårt samhälle
är fortfarande präglat av arvet från kolonialismen, som inbegriper kognitiva
strategier och mekanismer som reproducerar överlägsenhet och underordning med rötter i kolonisering. Begreppet visualiserar de mekanismer som
skapar dikotomier, ett "vi och dom", som har relevans (än) i dag (Said 1978;
1993). Kunskap konstrueras om "den andre" som en del i en diskurs som
produceras, främst i politik och konflikter. Det finns en koppling mellan det
resonemang som tillät kolonisering av länder och regioner utanför Europa och
det resonemang som uppträder i dagens rasism och etniska diskriminering
(de los Reyes & Mulinari, 2005). Begreppet kultur tenderar att användas till
att förklara sociala skillnader baserade på skillnader i kulturer eller tillskrivna
kulturella identiteter. Frågor som har att göra med social ojämlikhet kan bli
"kulturaliserade" (kulturellt formaliserade) eller könas och på så sätt dölja
verkligheten av sociala problem och maktstrukturer i samhället (se t.ex. de los
Reyes 2001, Ålund 1997). På det sättet skapas skillnadsskapande strukturer
som inte är begränsade till rasistiska diskussioner. Den postkoloniala
teoretikern Homi Bhabha (1999) hävdar att det finns två olika ideologier som
styr tanken om "mångkultur", den partikularistiska och universalistiska.
Enligt den partikularistiska ideologin är olika kulturer fundamentalt olika
varandra, vilket samhället utnyttjar för att hålla dem åtskilda när de inte ses
som kompatibla med varandra. Dessa argument existerar i den nya rasism
som finns i dagens samhälle. Också den universalistiska ideologin ser kulturer
som fundamentalt olika, men innefattar en strävan att blanda dem eftersom
de kan komplettera varandra. Enligt denna ideologi finns en dominerande
20 Deras tidiga forskning gällde ungdomar i 16-17 årsåldern i ett program med statlig lärlingsutbildning.
Empirin bygger på intervjuer med elever, föräldrar och andra intressenter samt ett tiotal fallstudier i en
longitudinell studie.
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kultur som ses som norm och ett antal andra kulturer som alltid värderas i
förhållande till majoritetskulturen. Bhabha hävdar att vi i stället måste se
kulturer som något som är i ständig förändring och alltid är relaterade till ett
sammanhang. Med det menas att det exempelvis inte finns en svensk kultur
eller en irakisk kultur, utan de ser olika ut beroende på tidsmässiga och
geografiska sammanhang. Han pekar på vikten av att uppmärksamma både
skillnader inom grupper, liksom likheter mellan olika grupper. Avtar Brah
(2004) beskriver fyra sätt att analysera skillnad, ”annanhet” eller andrafiering
som sociala relationer, erfarenhet, subjektivitet och identitetsbildning. Makt
finns inneboende i alla sociala, kulturella, emotionella och psykiska förlopp.
Enligt Avtar Brah handlar det om att förstå hur skillnadskapandet antar
speciella innebörder som präglas av asymmetriska maktförhållanden vid olika
givna, historiska förhållanden. Det som är intressant för min studie är hur
skillnad som social relation uttrycks i de ungas narrativ, det vill säga att
analysera hur skillnad görs i sociala, ekonomiska och institutionella
sammanhang, diskurser eller praktiker genom det invandrarskap som de unga
tillskrivs av andra (Brah 2004).

Invandrarskap och identitet
De unga kvinnorna och männen som deltar i studien har alla en migrationsbakgrund – de flesta kommer från icke-europeiska länder – och kan möta
diskriminerande strukturer och fördomar på fält som kännetecknas av ojämlikhet både i form av synligt och osynligt skillnadsskapande. De tvingas i
enlighet med Bourdieu positionera sig med och mot sådana krafter vare sig de
vill det eller inte. Etnicitet som kategorisering är något som unga med
utländsk bakgrund nödgas förhålla sig till, såväl i skolan som i andra sociala
sammanhang (Ålund 1997). Hall (1990; 1999) beskriver den kulturella
identiteten som något som konstrueras i specifika sociala sammanhang. För
att få en förståelse för vad kulturella identiteter är måste de alltid studeras i
sitt sammanhang och inte tas för essentiella (Hall 1990, Bhabha 1994, Ålund
1997). Identiteter är med Halls (1990) ord alltid ”in production”, och ingår i
en föränderlig formeringsprocess inom personen som utvecklas i samspel
med omgivningen. Ur det perspektivet är kulturell identitet lika mycket en
fråga om "att bli" som att "vara". Kulturell identitetsproduktion har också en
relation till platser och tid och är i ständig förvandling.
Cultural identity … is a matter of' becoming' as well as of 'being'. It belongs to the
future as much as to the past. It is not something which already exists, transcending
place, time, history and culture. (Hall 1990, s.225)

Att inte tillhöra majoriteten innebär ofta att tillskrivas ett ”invandrarskap” av
omgivningen som konstrueras i samspel mellan aktörer på ojämlika fält.
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Invandrarskapet kategoriseras genom ett ”vi – dom”-tänkande, utanför den
”normalitet” som majoriteten tänker sig att den representerar och tenderar att
underordna den ”andre” som grupp genom att likställa det med problem
(Balibar 2004).
För att analytiskt använda andrafieringen, där invandrarskapet ses som ett
konstruerat socialt problem, och andrafieringens konsekvenser på individuell
nivå använder jag mig av Mats Trondmans (2007) operationalisering av begreppet. Han menar att konstruktionen kan ses som en tankepraktik som har
en sorts grammatik, som ger möjligheter att förklara hur den sociala meningsproduktion går till och varför den består. Kategorin ”invandrare” har historiskt getts, och ges, ett innehåll som med olika uttrycksformer stigmatiserar
den ”andre” i den publika föreställningsvärlden som något bekymmersamt
och oroande. I den tankepraktiken fråntas individen som generaliseras till
”invandraren” den delade mänskligheten med betraktarna. Grammatiken
skapar verkliga effekter för de som kategoriseras som ”invandraren” och
tvingar dem att hantera dessa huvudsakligen på en individuell nivå som
personliga problem. På den strukturella nivån reproduceras föreställningen
om invandraren som ett socialt problem med hjälp av ”invandrarskapets
grammatik” som samtidigt skapar personliga dilemman på en individuell nivå
(Trondman 2007, 177-180). Ett genomskådande av tankepraktiken och dess
verkningar genom att undvika att gå på ”problematiska invandrarskolor” kan
till och med bidra till att grammatiken ses som om den vore sann och medverka till att den återskapas. Den bildade medelklass, som skulle kunna bryta
att grammatiken och stigmat fortlever, tenderar att erkänna existensen av
ojämlika socioekonomiska villkor, boende- och skolsegregation och vikten av
rättvisa. Säkrandet av den egna sociala reproduktionen och rädslan för en fullständig social integration väger dock tyngre än en genomgripande förändring
av sociala förhållanden (Trondman 2007).
Genom att se invandrarskapet som en del av en större tankepraktik, en
grammatik, som kan få konsekvenser på individuell nivå, möjliggörs en analys
av de ungas berättelser och erfarenheter av att bli sedda som ”den andre” och
sätta dem i större socialt sammanhang av skillnadsskapande.
En kritisk förståelse av etnicitet
Som redan framgått har jag valt en kritisk förståelse av etnicitetsbegreppet.
Idag är det få forskare som ifrågasätter förståelsen av etnicitet eller ras (race)
som ett socialt konstruerat fenomen. Begreppet används i vardagliga,
politiska och akademiska sammanhang för att beskriva grupper som betecknas i termer av kulturella markörer, såsom gemensamt ursprung, språk,
kulturella sedvänjor med mera. Dessa markörer förbinds ofta med etnisk
identitet och identifikation med grupper, av andra såväl som inom gruppen.
Etnicitet är något som skapas och omskapas i socialt liv, och etnisk identitet
har en relativ betydelse, beroende på sammanhanget (Hall 1990, Hylland
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Eriksen 1998). Etnicitet och ras (race) som begrepp har stora likheter med
varandra. Distinktioner och gränsdragningar mellan ”oss” och ”de andra”
utrycks ibland som ras och ibland som etnicitet beroende på kontext (Behtoui
& Jonsson 2013). I anglosaxiska sammanhang är fokus ofta på skillnader
mellan olika rasgrupper. I Sverige används oftast etnicitet och etniska indelningar för att beteckna migranter och minoritetsgrupper. På gruppnivå används etnicitet ofta i statistiken som en av flera bakgrundsfaktorer i termer av
utländsk bakgrund eller utlandsfödd (t.ex gällande betyg, inkomst, utbildning,
sysselsättning) och oftast tillsammans med andra faktorer som kön och social
klass. På samhällsnivå används kategoriseringen för att studera konflikter,
ofta i förhållande till makt, klass, konkurrens och resursfördelning (se t.ex.
Giddens 1998).
Jag vill anlägga ett mer interrelaterat och kritiskt perspektiv än det ovan
nämnda. Etnicitet uppträder inte som en renodlad relation utan påverkas och
transformeras av klass, kön, sexualitet, funktionshinder mm. Intersektionalitet har blivit ett uppmärksammat teoretiskt perspektiv bland forskare som
analyserar maktutövande och ojämlikhetsskapande utifrån den samtidiga och
samverkande effekten av kategoriseringar som baseras på kön, klass,
ras/etnicitet och sexualitet. Perspektivet har sina rötter i den antirasistiska
feminismen i USA i tidigt 1980-tal och dess kritik mot den vita feminismens
hegemoni och exkluderade praktik (de los Reyes & Mulinari 2005). Med det
följer också en nära relation till postkolonial teoribildning och det
antirasistiska teoretiska fältet (se t.ex. Miles 1993, de los Reyes, Molina &
Mulinari 2003, Yuval-Davis 2006). Utgångspunkten för intersektionella
analyser är en förståelse av makt som sammansatt, instabil och kontextbaserad samt där sociala praktiker är en grundläggande komponent i skapandet av skilda gruppidentiteter och kategorier. Centralt för maktutövandet
är förekomsten av normer som utesluter och stigmatiserar individer och
grupper och naturaliserar underordning. Det kritiska perspektivet kan på så
sätt uppmärksamma de relationer som gör det möjligt att koncentrera samhällets materiella och symboliska resurser till privilegierade grupper
samtidigt som de begränsas eller förnekas andra. Till skillnad från andra
angreppssätt, som fokuserar de former av dominans som genereras utifrån en
uppsättning relationer (klassamhälle, könsmaktsordning, etniska hierarkier,
m.m.), riktar intersektionaliteten in sig på den komplexitet som kännetecknar
maktutövandet och ojämlikhetsskapandet i skilda institutionella sammanhang och historiska kontexter (de los Reyes 2006).
Kön, klass, ras/etnicitet och sexualitet är enligt detta synsätt inte fixerade
eller essentiella kategorier, utan sociala positioner som får mening i och
genom människors handlingar i tids- och rumsligt specifika sammanhang. Att
anlägga ett intersektionellt perspektiv innebär att undersöka skillnadsskapandet som utgår utifrån uppfattningar om människors olika och åtskilda
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identiteter. Samtidigt belyses (postkoloniala) diskurser som innehåller symboliska ”vi och dom”-konstruktioner som får konsekvenser på individuell nivå
med följd att människors ”rasifieras” och därmed riskerar både strukturell och
direkt diskriminering (Miles 1993, Molina 2005). Intersektionalitetsperspektivet kan på så vis belysa det komplexa samspelet mellan (makt)strukturer,
institutionella praktiker och individuella handlingar (jfr Yuval Davies, 2005).
I Bourdieus termer kan sägas att människors dispositioner inte bara är
kognitiva utan också förkroppsligas samt etnifieras/rasifieras, liksom ”könas”
i interaktionen på de ojämlika fälten. I min studie vill jag på ett interrelaterat
sätt förstå hur samspelet mellan struktur och individ och hur de strukturella
begränsningarna och möjligheterna uttrycks, tolkas och hanteras av unga män
och kvinnor med en migrationsbakgrund.

Den socio-geografiska platsens betydelse
Mina respondenter bor på fem olika orter i Sverige, samtliga i urbana områden, men i städer och tätorter av olika storlek: en storstad, en större stad, en
förortskommun och två mindre städer. De unga lever i de flesta fall med sina
familjer, med mamma och pappa, nästan uteslutande i hyreslägenheter i
bostadsområden med relativt stor invandrarbefolkning. I flera fall bor de nära
den utökade familjen – far- och morföräldrar och släktingar. Mina anteckningar, gjorda i samband med intervjuerna, beskriver stadsdelar med äldre
hyreshus, vanligtvis från 1960-talet, inte så väl underhållna, och min känsla
av ett "tuffare" uppväxtklimat. Välstånd är inte ordet för de stadsdelar jag
besökt, men väl en rikedom av levd erfarenhet och mångfald. Frågan om vad
den geografiska platsen har för betydelse för ungdomarnas uppväxt och
erfarenheter infinner sig. Om de vuxit upp i en välmående villastadsdel – vad
hade det betytt?
Jag vänder mig till Bourdieu igen men den här gången till hans analys av
den socio-geografiska platsens betydelse, det vill säga hur det sociala hierarkiska rummet återspeglas i det geografiska rummet (Bourdieu 1986b; 1999).
Bourdieu menar att gruppers möjligheter till tillgångar av olika slags kapital
hänger samman med positionen i det sociala rummet och fördelningen i det
geografiska rummet. Man kan gynnas eller missgynnas av det rumsliga
avståndet.
… en grupps verkliga sociala avstånd till vissa tillgångar måste innefatta det
geografiska avståndet. Det geografiska avståndet är i sin tur beroende på hur
gruppen är fördelad i rummet, närmare bestämt av dess fördelning i förhållande till
händelsernas centrum när det gäller ekonomiska och kulturella värden… (Bourdieu
1986b, 276).
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I Bourdieus mening är skillnad, avstånd eller särskiljande tecken ”en relationell egenskap som existerar endast i och genom relationen till andra egenskaper” (Bourdieu 1995:16). Denna föreställning är grundläggande för
begreppet rum, som är en mängd åtskilda och existerande positioner som
definieras i förhållande till varandra genom deras ömsesidiga ”utanförskap”
och genom närhet eller avstånd till varandra. Det sociala rummet fördelas
efter gruppers tillgångar av olika kapitalformer. Ju närmare agenterna är
varandra desto mer gemensamt har de gällande tillgångar av olika slag. Det
rumsliga avståndet motsvarar det sociala avståndet. Den geografiska platsen
och dess (mer permanenta) individuella agenter eller grupper har större eller
mindre möjligheter att få tillgång till behövliga eller eftertraktade varor,
tjänster och service. De socio-geografiska platserna, den exklusiva stadsdelen
eller den fattiga förorten, tenderar tydligt att samla grupper av människor
med olika starka eller svaga positioner (Bourdieu 1999: 123-125). Bourdieu
menar att fattigdomen har återvänt i ett ”moderniserat elände” med arbetslöshet och sysslolöshet, inte minst för unga. Wacquant (1996; 2008) har
lanserat begreppen ”avancerad marginalisering” och ”territoriell stigmatisering” för utsatta stadsdelar eller förorter och att detta skillnadsskapande
tenderar att förstärka rasism och sociala konflikter. Platser tillskrivs på sätt
olika värde och status. Föreställningar om och uppfattningar av geografiska
platser som bostadsområden, stadsdelar eller förorter handlar mindre om hur
det ser ut där utan mer om vilka som bor där och med vilka tillgångar, deras
positioner och de sociala relationer som omger platsen (Bourdieu 1999).
Harvey (2006) har arbetat med ett teoretiskt sökande efter svar på den
ojämna geografiska utvecklingen i en tid av global kapitalism. Harveys
konstruktion av ”space” som ett nyckelbegrepp bygger på flera idéer från
vetenskapsfilosofin. I begreppet space inkluderar han också begreppet tid
med argumentet att tid och rum inte kan skiljas åt, inte heller utanför den
process som definierar dem. Det är omöjligt att förstå rumsbegreppet
oberoende av tidsbegreppet. Med det som utgångspunkt är space samma sak
som rum-tiden eller spatio-temporalitet. Harvey identifierade redan i början
av 70-talet en tredelning av rum-tiden: absolut, relativ och relationell (Harvey
1973). Absolut spatio-temporalitet utgör ett " ting i sig " med en självständig
existens. Relativ rum-tid innebär en relation mellan objekt som existerar bara
därför föremål existerar och kommunicerar med varandra. Relationell spatiotemporalitet innebär att ett objekt existerar endast i den mån den innehåller
och i sig själv har relationer till andra objekt. Harvey menar att space innefattar samtliga tre dimensioner och de är användbara i olika situationer för att
analysera det sen-kapitalistiska samhället.
Den första delen är vad som kan kallas Harveys historie-materialistiska del
av begreppet space. För att utveckla teorin och för att bemöta kritiken mot
makroteorier som marxistisk teori från andra forskare tar Harvey ytterligare
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ett steg för att bättre integrera begreppet space med sociala, litteraturvetenskapliga och kulturteorier. Harvey kombinerar de tre indelningarna av space
med Lefebvres teori om produktionen av det sociala rummet (1991) och hans
tredelade dialektik av mänskliga rumsliga upplevelser och handlingar: det
individuellt upplevda, det medvetet skapade och det socialt ”levda” rummet
(Lefebvre 1991: 38-40). Lefebvre ser rummet (i meningen hela samhället) som
socialt konstruerat och människan som påverkad av de sociala relationer som
rummet förmedlar, inte minst för de som lever i förorter.
’Modern’ spatial experience might thus be definied – to take an extreme but significant
case –by the daily life of a tenant in a government-subzisided high-rise housing project
(Lefebvre 1991, p. 38)

Det levda rummet, det sociala, representerade och existensiella rummet,
baseras på konkreta och erfarenhetsbaserade föreställningar om det sociala
rummet. Harvey sätter in alla dessa i en matris där skärningspunkterna leder
till olika möjliga tolkningar att förstå innebörden av rummet och rum-tiden.
På så sätt kombinerar han så kallade makro- och mikroteoretiska perspektiv
av mänskliga upplevelser i tid och rum. Det är avgörande, betonar Harvey, att
det finns en dialektisk spänning mellan alla de nio kategorierna i matrisen och
vikten att se dem som expanderbara och inte som begränsade och inramade
boxar.
The only strategy that works is to move dialectically across the matrix to better
understand how relational meanings are internalized in material things, events and
practices constructed in absolute space and time (Harvey 2006, p. 147)

Med Harveys ord har space, den sociala platsen, både rumsliga och temporala
relationer bortom den närmaste omgivningen och är internaliserad och
gestaltar sig i den absoluta rum-tiden.
I avhandlingen använder jag mig Bourdieus begrepp socio-geografisk plats
med stöd av Lefebvres tre dialektiska dimensioner om det sociala rummet för
att analysera den ojämna geografiska utvecklingen. I studien analyseras de
ungas formuleringar av sina levda erfarenheter av de rum; platser,
bostadsområden, eller stadsdelar, de bor och verkar i och på vilket sätt den
socio-geografiska platsen påverkar deras syn på sig själva och deras handlingshorisonter. Den sociala positionen uttrycks också genom hur de unga
positionerar sig i förhållande till geografiska platsen och hur de beskriver sig
själva och andra. Berättelser ger uttryck för interaktioner i sociala sammanhang, vilket socialt utrymme och vilket kapital som finns tillgängligt. De ”levda
erfarenheterna” ger också möjligheter att se vilka kategoriseringar som
behöver hanteras och vilken social plats de unga tillskrivs. Analysen av
berättelser ger förutsättningar för att förstå varför vissa framtidsplaner,
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strategier och handlingshorisonter formuleras i förhållande till den sociogeografiska platsen.
Sammanfattningsvis använder jag mig av en interrelaterad ansats i
avhandlingen, där analysen innefattar struktur och aktörskap i ett levt socialt
rum eller fält där makten är ojämnt fördelad, för att kritiskt kunna tolka och
förstå komplexiteten av strukturella faktorer i relation till individuella
handlingar.
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Kapitel 3

Metodologi och tillvägagångssätt
Relationen mellan teori och metod är av betydelse för de svar som ges på olika
forskningsfrågor. Forskarens val av teoretiska och metodologiska perspektiv
påverkar såväl insamling av empiri som den bearbetning och analys som görs.
I den samhällsvetenskapliga forskning där tolkning och reflektion är centrala
i alla faser av forskningsprocessen ingår också att kritiskt granska sig själv
som forskare. Reflektion är ett viktigt och nödvändigt redskap för att
åstadkomma trovärdig forskning som inte försöker ge några enkla svar eller
beskrivningar av det fenomen som studeras. Redogörelsen för forskarens
olika teoretiska och metodologiska överväganden är också nödvändiga för att
möjliggöra för andra att kritiskt granska forskningen (Alvesson & Sköldberg
1994). Min utgångspunkt är att olika ansatser kan berika varandra och att
empiri och teori befruktar varandra i det intellektuella vetenskapliga arbetet.
Kunskapsteoretiskt ansluter jag mig till perspektiv där den sociala verkligheten konstrueras i samspel mellan människor (Berger & Luckman, 1998),
vilket medför att jag ser samhället som en mänsklig produkt (och därmed
påverkbart) och som en verklighet som är möjlig att studera. Människan är en
social produkt, det vill säga inte ödesbestämd och med ett handlingsutrymme,
som är del i ett socialt sammanhang – i ett samhälle. De samhälleliga, socialt
konstruerade strukturerna inrymmer på så vis ett aktörskap som både ger
möjlighet att dekonstruera och socialt (om)konstruera samhället. I mitt fall är
utgångspunkten att bidra med kunskap om unga med migrationsbakgrund
med ett studiemisslyckande och deras inte sällan problematiska övergångar
genom att studera samspelet mellan strukturer och de ungas aktörskap.
I kapitlet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Det består av två delar. I den första delen redogör jag för de metodologiska utgångspunkterna som ligger till grund för mitt val av metod:
ungdomars livsberättelser genom retrospektiva intervjuer. Texten inleds med
en kortfattad beskrivning av narrativ forskning och livsberättelser som metod
för att studera ungas karriärutveckling och övergångar mellan skola och
arbete. I den andra delen presenteras studiens tillvägagångsätt samt hur jag
analyserat mitt empiriska material.

Narrativ forskning och livsberättelser
Intresset för narrativ och livsberättelse som begrepp och vetenskapligt
tolkande ansats har ökat över tiden. Individers berättelser används idag som
kunskapskälla i olika teoretiska inriktningar och discipliner, främst inom det
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humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet (Squire,
Andrews, and Tamboukou 2008, Denzin & Lincoln 2011, Goodson 2006,
Chamberlayne, Bornat & Wengraf 2000, Hatch & Wisniewski 1995). Narrativ
metod är ett samlingsbegrepp för en rad olika forskningsansatser där
mänskligt berättande i vid mening konstruerar kunskap och där livsberättelser som form också ingår. Den narrativa ansatsen kännetecknas av ett
intresse att förstå sambandet mellan individ och samhälle. Enligt Brockmeier
and Carbaughs (2001) definition är narrativ inte enbart återberättade händelser utan en verbaliserad form av erfarenhet som människan använder för
att förstå världen och sig själv. Analysen av narrativen kan därför bidra till en
förståelse hur människor konstruerar sina liv och sig själva, hur de väljer att
förmedla det till andra men också hur människor formas av den kontext – tid,
kultur och sociala sammanhang – som de lever i. Pendlingen mellan nu- och
dåtid som en del av narrativets definition betonas även av Kohler Riessman
(2008). Minnen, tid och det som återberättas i nuet ingår i en komplicerad
relation där berättandet återskapar levda erfarenheter samtidigt som det är
meningsskapande för berättarens eget förflutna. Detta perspektiv ser också
narrativ som kompositioner för särskilda mottagare i vissa givna historiskt
ögonblick som byggs upp av de delar som anses kulturellt acceptabla i den
kontext de berättas i. De talar inte bara för sig själva utan är kulturellt kodade,
berättade erfarenheter.
Kohler Riessmans definition reser frågor om hur kontext och narrativ står
i förhållande till varandra och till omgivande diskurser och maktrelationer. De
frågorna är centrala för den här studien och leder vidare till det som i svensk
forskning kallas livsberättelseforskning som är en del av det narrativa
forskningsfältet. Berättande som reflekterande och meningsskapande handling kan, enligt livsberättelseforskningen, bidra med kunskap om processer
och relationer i tid och rum bortom berättelsen och den berättande människan (se t.ex. Perez Prieto 2000, Karlsson 2006). Perez Prieto (2006)
sammanfattar livsberättelseforskningens möjligheter att genom narrativ
studera sociala förhållanden:
Livsberättelsers sammanflätning av personliga erfarenheter, sociala förhållanden,
historiska omständigheter och kulturella referensramar gör dem till lämpliga verktyg
för studier av sociala processer där samspelet mellan det personliga och det sociala
står i fokus för intresset. (Perez Prieto 2006)

Narrativ – Individ och struktur
I min studie är intervjuerna med de unga i fokus för att få syn på samspelet
mellan struktur och individ. Vad berättar deras narrativ om de villkor som
ramar in deras liv och det handlingsutrymme som ges i olika situationer? Jag
delar Bambergs (2006) uppfattning om vikten av att berättelser analyseras i
en social kontext, i de rådande diskurserna med Bambergs ord. I och genom
samtalet (individuellt eller i grupp) relaterar berättaren ett innehåll till både
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ett socialt interagerande (den sociala världen - intervjusituationen) och till
världen utanför. När dessa två "världar" förs samman blir berättarens position
synlig och analysen möjlig. Bamberg menar att narrativ analys inleds med att
fästa noggrann uppmärksamhet på de konstruktioner/representationer som
ges av berättaren och de händelseförlopp som beskrivs i narrativen. Med de
beskrivningarna och reflektionerna i fokus kan man också analysera de
temporala och rumsliga aspekterna och hur dessa relaterar till sociala
kategorier och handlingsmöjligheter. Samtidigt ses interaktionen med lyssnaren/intervjuaren som viktig i hur berättelsen berättas eller framträder. Det
bygger på antagandet att berättaren väljer vad han/hon vill berätta för
lyssnaren (intervjuaren) med tanke på att begränsa tolkningsmöjligheterna av
det som sägs. Eller med andra ord – de beskrivningar som görs av talaren
signalerar det sätt som han/hon vill bli uppfattad på. Jag ser ingen motsättning i de både förhållningsätten utan ser mina intervjuer som narrativ eller
berättelser som interagerar i en social kontext, där jag är medskapande, och
till världen utanför.
Om analysen avser såväl (i) innehållet – vad berättelsen var avsedd att
handla om – och (ii) interaktionen i samtalet mellan talare och publik, menar
Bamberg att vi är bättre utrustade för att identifiera de ideologiska
positionerna och de master-narrativ inom vilken berättare positionerar sig
själv. De unga i min studie situerar sig sålunda genom sina berättelser som
människor i en specifik social och kulturell kontext. De ungas narrativ bär
således spår av ”offentliga berättelser”, master-narrativ, som kommuniceras
via media, genom utbildning och i politiska sammanhang, till exempel i
berättelser om ”invandraren”. Jag likställer begreppen master-narrativ och
det som ibland kallas publika narrativ men väljer att använda det förra
begreppet som också har likheter med det ofta använda diskursbegreppet i
samhällsvetenskaplig forskning.
Stora, mer sammanhängande berättelser som ofta kan skapas i intervjuer,
berättas i regel på avstånd från erfarenheten, medan små vardagsberättelser,
enligt Bamberg, är mer naturligt direkta och nära själva händelsen. Stora
berättelser blir viktiga just på grund av distansen, menar Mark Freeman
(2006); de innebär en form av tolkande reflektion som går bortom det
näraliggande. Såväl små som stora berättelser säger något om individens
meningsskapande och identitetsarbete. De ger olikartade inblickar i återgivna
och direkta händelseförlopp på det sätt som distansen och närheten tillåter
olika tolkningar, rekonstruktioner och meningsskapande (se följande avsnitt).
På så sätt bör de också ses som komplement till varandra, genom sina olika
förutsättningar för meningsskapande (Freeman 2006, 131).21
21 Bamberg (2006) går också i artikeln i teoretisk/metodologisk polemik mot Freeman (2006) om skillnader
mellan ”small stories” och ”big stories”. Bamberg menar att ”big stories” i Freemans tolkning begränsar sig till
vad som sägs och att jaget ses som en mer stabil och självreflekterande enhet. Bamberg förordar en
dialogisk/diskursiv utgångspunkt där människan konstruerar sig själv, sin identitet i ett interagerande med
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Narrativ – Identitet och meningsskapande
Mishler (1999) karakteriserar berättelser som socialt situerade handlingar där
identitet görs genom att berättaren positionerar sig själv i relation till andra.
Bamberg (2004, 2006) analyserar också det identitetsarbete som görs genom
denna positionering, med fokus på det berättande som äger rum i samtal
mellan människor som känner varandra sedan tidigare (Bamberg 2004).
Individuella samtal och samtal i grupper visar båda på vikten av att förstå
berättelser som socialt situerade, det vill säga att berättelser och därmed
identitetsanspråk formas av de sammanhang i vilka de berättas. KohlerRiessman (2008) understryker att berättar- eller samtalskontexten är av stor
betydelse i studier av människors berättelser. Det blir därför viktigt att ställa
den analytiska frågan: hur kommer det sig att berättelsen är berättad på just
det här viset i den specifika samtalssituationen?
Somers & Gibson (1994) erbjuder ytterligare argument om narrativ som
lämpliga verktyg i sociala handlingsteorier i samhällsvetenskaplig teoribildning. Berättandet och berättelsen ses som en övergripande meningsskapande
praktik som människan använder både för att göra sin omvärld och sin
position begriplig. Med berättelsens hjälp konstrueras mening och skapar
sammanhang mellan olika erfarenheter för att navigera i tillvaron. Berättandet blir av central betydelse för sociala identifikationer. Narrativen blir på
så sätt en ontologisk förutsättning för det sociala livet och människors tillvaro
(Somers 1994:614, jfr Brockmeier & Carbaughs 2001). Den narrativa identitetskonstruktionen är en fortgående process i relation till både tid och rum där
identiteten konstrueras och omkonstrueras (Somers 1994, jfr Anthias 2002).
Somers och Gibson (1994) beskriver att genom narrativen är ”agency (…)
negotiated, identities are constructed, and social action mediated” (a.a. sid
64).
För att summera: genom berättelsen skapar man vem man är och vem man
vill bli i ett socialt sammanhang (Kohler Riessman 2008). Berättandet blir en
form av aktivt socialt agerande, där individen genom det narrativa positionerar sig och formerar sociala identiteter. I min studie blir detta en viktig
utgångspunkt då jag bland annat fokuserar på hur de unga tolkar och
förhandlar sin plats och sitt sociala handlingsutrymme i olika sammanhang.
Narrativitet sätter enskilda händelser i relation till andra händelser i ett
temporalt och rumsligt sammanhang (Somers & Gibson 1994:59). Genom att
foga samman olika händelseförlopp till en handling och narrativa episoder,
skapas mening och ett konstruerande av identiteter. Berättelsen kopplar
samman delar till meningssammanhang, mönster eller sociala nätverk av
omvärlden med språkets hjälp. Genom narrativ analys av small stories framträder rådande diskurser, hur
människor positionerar sig och deras handlingsmöjligheter, enligt Bamberg. Freeman å sin sida menar att det
mera reflekterande ”big stories” har sin plats i narrativ forskning eftersom människan är en reflekterade
varelse. Diskussionen närmar sig frågan om vad som är sant och inte, vilket jag inte finner anledning att
diskutera här.
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relationer som är formerade och begränsade av symboliska, institutionella och
materiella praktiker som berättelsen samtidigt är inbäddad i (Somers 1994).
Jag ser vidare, i enlighet med Mischler (1999) och Kohler Riessman (2008)
intervjuer som narrativ som konstrueras och görs meningsskapande av minst
två aktiva deltagare. Det är alltså ingen fråga om utfrågare och respondent.
Narrativa intervjuer har mer släktskap med etnografi och syftar till utförliga
framställningar och inte korta svar eller åsikter. Intervjuaren, dvs. jag själv, är
medkonstruerande av de narrativ som framträder, inte minst genom de frågor
jag ställer utifrån forskningens fokus på de ungas levnadsbanor genom skolan
och till arbete och vuxenliv. De unga kan också antas anpassa sina berättelser
till vad de tror är lämpligt i en intervju med en forskare. Både vid intervjuerna
och i transkriberandet är jag på så vis oundvikligt medskapande i de narrativa
data som slutligen analyseras. I det tolkande arbetet finns således flera nivåer
som är viktigt att vara medveten om som forskare (Kohler Riessman 2008).
Viktigt är också att upptäcka motberättelserna i materialet. Somers och
Gibson (1994:74–75) betonar att de dominerande master-narrativen kan
skapa utanförskap och en ”narrativ tystnad” för de individer som inte kan eller
vill identifiera sig med och använda sådana narrativ i sina personliga berättelser. Andra narrativ blir viktiga för att förhindra att berättelser osynliggörs
och motverka den skada som dominerande narrativ kan ha på individers
identitetsprocesser. Att exempelvis välja att i sin berättelse uttrycka multipla
subjektiviteter kan i detta sammanhang ses som ett medvetet motstånd mot
det som typiskt framstår som neutralt och objektivt i de dominerade masternarrativen. Motberättelser utmanar på detta sätt den publika narrativa
tystnad som osynliggör underordnade gruppers erfarenheter; motberättelserna kommer med alternativa röster och verklighetsuppfattningar (Somers
1994:630f). de Los Reyes & Molina (2003:93) menar att som forskare
ignorera andra röster är att medverka till reproduktion av maktens objektifiering av en underordnad ”andra”. Att göra motsatsen – att artikulera en
motberättelse är att återerövra en förvägrad subjektivitet och rätten till en
problemformulering. I studien har ett sätt för att ge röst till de unga varit att
ställa frågor om vad som kan göras, om man har makt, för att förändra eller
förbättra förhållanden i samhället, skolan eller på arbetsmarknaden, utifrån
de ungas egna erfarenheter. På så sätt kan andra berättelser än de dominerande komma till uttryck.
Mitt val av livsberättelser som kunskapskälla ger möjligheter att få kunskap
om det komplexa i övergångar för unga människor med en migrationsbakgrund, med särskilt intresse för betydelsen av ett skolmisslyckande. Det
ger också möjligheter att förstå de livsvillkor som omger de unga och hur de
tolkas och hanteras av dem. Biografiska studier kan bidra till förståelsen vad
som ligger bakom att unga slutligen hoppar av eller inte fullföljer sina studier,
genom individernas egna beskrivningar och tolkningar av skoltiden och de val
som de gjort i relation till skolan (McGrath 2009).
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Studiens tillvägagångssätt
Under 2011-2012 genomförde jag intervjuer med tio unga kvinnor och tio
unga män. Den första intervjun gjordes när majoriteten av deltagarna var i
21-årsåldern, när två år gått sedan de normalt sett skulle avslutat sina
gymnasiestudier. I uppläggningen ingick att göra en uppföljande intervju ett
år senare för följa vilka förändringar som skett i deras karriärutveckling och
framtidsplaner. Av de totalt tjugo deltog tolv i den andra intervjun. Mitt
empiriska material består därför av berättelser från totalt trettiotvå (20 plus
12) intervjuer med ungdomarnas om deras liv, om deras skolerfarenheter och
tiden efter att ha lämnat gymnasiet dvs. deras övergångar mellan skola till
arbete.

Urval
Studien ingick i ett större forskningsprojekt där tjugo kommuner valdes ut för
fördjupade studier.22 Deltagarna i min studie kommer från fem av dessa tjugo
kommuner, och ingår i de samlade resultaten för de totalt 100 ungdomar som
intervjuades vid två tillfällen (se t ex Lundahl m fl 2015).23 De fem kommunerna som deltagarna var boende i tillhörde följande kommunkategorier24:
storstad, förort, större stad, varuproducerande kommun samt kommun över
25 000 innevånare. Två unga kvinnor och två unga män valdes ut för
intervjuer i var och en av kommunerna. Urvalet av tjugo intervjupersoner
ansågs ge tillräcklig rik och djup empiri för de forskningsfrågor som söktes
svar på (jfr Kvale 1997). De unga vuxna skulle ha hunnit att få visst perspektiv
på skoltiden och någon erfarenhet av tiden därefter, och borde därför vara i
21–22-årsåldern.
Det visade sig sedermera vara svårt att nå unga med i första hand utomeuropeisk bakgrund, som saknade fullständigt gymnasiebetyg. Det var inte
helt oväntat. Vem vill gärna berätta om något som man misslyckats med (jfr
Emmel m fl 2007)? Tidigt insåg jag därför det nödvändiga i att använda
nyckelpersoner (gate-keepers) av olika slag som hade en personlig relation till

22 Projektet var longitudinellt och pågick under fyra år (2010-2014), för att individer och förhållanden skulle
kunna följas över längre tid. Fyra delstudier, varav två mera övergripande och två fördjupningsstudier,
genomfördes. De båda förstnämnda byggde på statistiskt material som omfattade alla ungdomar (16-25 år)
och enkäter till samtliga kommuner i Sverige. I den första av fördjupningsstudierna genomfördes intervjuer
med kommunföreträdare och vägledare i tjugo kommuner av olika typer och i den andra med ungdomar med
oavslutad gymnasieutbildning i samma kommuner. Ungdomarna skulle idealiskt vara i 21 årsåldern vid
tidpunkten för den första av två intervjuer.
23 Tjugo kommuner – två ur varje kommunkategori – valdes ut med avseende på genomströmning,
arbetslöshet mm, och i varje kommun intervjuades fyra ungdomar.
24 Indelningen i kommuntyper är den som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använde fram t.o.m.
2010. Efter det använder SKL en delvis ny indelning.
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unga människor genom sina arbeten. Jag vände mig studie- och yrkesvägledare på gymnasier och kommunal vuxenutbildning, till kommunala
enheter som arbetar med unga arbetslösa samt till ungdomsförmedlare på
Arbetsförmedlingen. De i sin tur tog kontakt med unga vuxna som de hade
kontakt med genom sin yrkesroll. De informerade om projektet och frågade
om jag kunde få kontakta de unga för att berätta mer om vad forskningen och
deltagandet gick ut på (bilaga 1). De som accepterade att jag fick ta kontakt
lämnade ut sina kontaktuppgifter till mig via den person som tillfrågat dem.
Efter en del kontakter med tänkbara deltagare, varav några avböjde, hade
slutligen tio unga kvinnor och tio unga män tackat ja till deltagande.
Metoden att använda gatekeepers visade sig vara helt nödvändig för att
komma i kontakt med målgruppen. Frågan om ett positivt urval måste dock
resas. Det finns anledning att anta att de som inte ville delta, trots
förfrågningar av gatekeepers, kan vara i en mer utsatt situation än de tjugo
som till slut deltog. Man kan alltså anta att det finns berättelser om ännu
svårare eller besvärligare övergångar mellan skola till arbete som studien inte
innefattar. Å andra sidan är detta alltid en del av forskningens villkor när
kunskapskällorna bygger på deltagares berättelser och deras frivilliga
medverkan.
Åtta unga föll bort inför den andra intervjun, fem av de unga kvinnorna och
tre av männen, vilket givetvis var olyckligt. Alla tjugo deltagare hade vid den
första intervjun sagt sig vara villiga att delta en andra gång cirka ett år senare.
Vid förnyad kontakt kunde jag inte komma i någon som helst förbindelse med
två av kvinnorna, vare sig via de mejl- eller mobiltelefonuppgifter jag fick vid
det första tillfället. Inte heller var det möjligt att hitta några andra kontaktuppgifter, i den händelse de bytt telefonnummer och mejladresser. I ett fall
kan förklaringen vara att personen vistades utomlands hos bekanta; ett av
hennes framtidsmål var att på sikt flytta till ett annat land för arbete eller
studier och bo med en av sina nära vänner. Två av de unga kvinnorna var
sjukskrivna av olika skäl och hälsade via gatekeepern att de inte hade
möjlighet att medverka på grund av detta. Den femte kvinnan och tre männen
kunde nås men bad mig vid flera kontaktförsök att återkomma senare. Efter
tre försök där de unga använde sig av en sådan uppskjutandestrategi eller inte
längre svarade på mina samtal gav jag upp ambitionen att få dem att delta en
andra gång. En möjlig förklaring kan vara att de upplevde att ”inget hade
hänt” sedan första intervjun och att det skulle kännas svårt att berätta än en
gång för mig om att de var kvar i samma situation, när de tidigare berättat om
att de haft andra planer som inte infriats av olika skäl. Det är rimligt att tro att
lusten att berätta om sitt liv för någon annan minskar om man lägger skulden
på sig själv för att ”livet står på väntan”, och inte ser att det finns andra
omständigheter som medverkar till situationen. En annan möjlig förklaring
kan vara att någon eller några av dem helt enkelt inte ville berätta vad de
sysselsatte sig med vid tidpunkten för den andra intervjun trots det tidigare
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löftet. Eftersom de fyra sistnämnda ungdomarna och de två som inte alls gick
att kontakta tillhör den grupp som stod längst ifrån arbetsmarknaden och
hade kortast utbildning kan tanken på en förnyad intervjusituation ha
upplevts som extra känslig. Bortfallet bedöms ändå inte påverka möjligheterna till besvara forskningsfrågorna även om det kan misstänkas ha förstärkt
det positiva urvalet i ett andra steg.
Intervjuerna
Alla intervjuerna skedde på deltagarnas hemorter och alltid i neutrala
offentliga miljöer, och oftast i avskilda rum på bibliotek eller utbildningslokaler, eller annan kommunal eller offentlig plats som inte var relaterad till
någon form av myndighetsutövning eller liknande. I samtliga fall fick
deltagarna komma med förslag eller bestämma vilken plats och tid de tyckte
var bäst för dem. I den andra intervjuomgången skedde intervjuerna ibland
på eller i närheten av deras arbetsplatser eller utbildningslokaler. Utifrån
forskningsfrågorna och den narrativa ansatsen genomfördes livsberättelseintervjuer vid två olika tidpunkter (jfr Karlsson 2006, Perez Prieto 1992). Den
första var mer heltäckande och behandlade de ungas liv genom skola och
övergångar till arbete fram till situationen vid intervjutillfället. I intervjun
ställdes frågor om nu-situationen, de intervjuades historia eller livsväg och
deras tankar om framtiden (bilaga 2). Den andra intervjun var dels av
uppföljningskaraktär och tog upp vad som skett i deras liv sedan föregående
tillfälle, och avsåg dels deras planer för framtiden (bilaga 3).
Vid intervjuerna användes också den så kallade livslinjen som stöd för
samtalet, ett pappersark med rubriken ”Vägen genom livet fram till idag” (se
Garpelin 1997; 2003, Lidström 2009, Nielsen 2015). På arket noterades
viktiga eller avgörande händelser, årtal och personer under samtalets gång
(bilaga 4).25 I normalfallet introducerades livslinjen en bit in i samtalet efter
en introduktion om vad forskningen gick ut på och vad de medverkandes
bidrag bestod av samt samtal om deras nu-situation. I de flesta fall ville
deltagarna att jag var den som skrev, vilket innebar att vi fyllde i Vägen genom
livet tillsammans, under berättelsens gång. Den linjära tidsdimensionen har
både kritiserats för att låsa fast och styra samtalet och utryckts vara fruktbar
samt stimulera till berättande (se t.ex. Nielsen 2015). För min studie fann jag
tidslinjen vara befrämjande och underlättade att ge struktur och överblick till
den långa tidsperiod som intervjuerna täckte. I samtalen, som också spelades
in, berättades mer utförligt om levnadsbanan genom skola till arbete, om
familjen, migrationen och om framtidsplaner.
Samtliga intervjuinspelningar lyssnades igenom av mig. De skrevs också ut
i sin helhet, delvis av mig och delvis genom utskriftshjälp. Totalt omfattade de
25 Noteringarna gjordes av intervjupersonen, mig eller oss tillsammans, beroende på vad som överenskommits.
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första tjugo intervjuerna 419 sidor, den andra omgångens intervjuer med tolv
personer 221 sidor. Efter den andra intervjun fick de intervjuade utskrifter av
den första intervjun för genomläsning. Vid den andra intervjun återkopplade
jag först till deras berättelser om sina levnadsbanor i första intervjun innan
samtalet inriktades på vad som skett under det senaste året. De unga ombads
också reflektera över vad som påverkat deras liv och vad de skulle vilja ändra
på om de hade möjlighet till det. Samtalet avslutades med frågor om vad deras
framtidsplaner var och vad som behövdes för att nå dit, förslag till förändringar i samhället om de hade makt att bestämma samt vad forskningsdeltagandet betytt för dem.

Bearbetning och tolkning av det empiriska materialet
Utskrifterna tillsammans med den nedtecknade livslinjen analyserades med
stöd av de analytiska begreppen från Hodkinson & Sparkes’ karriärvalsteori
och de skillnadsskapande begrepp som beskrivits i teoriavsnittet. Berättelser
ses här som ett uttryck för individens erfarenheter och förståelse av
verkligheten och för hur de identifierar, konstruerar och positionerar sig själva i förhållande till omvärlden. Med det som utgångspunkt kan berättelserna
med en noggrann analys möjliggöra att undersöka sambanden och relationerna mellan den individuella berättelsen och den sociala kontexten (Kohler
Riessman 2008, Somers & Gibson 1994). De ungas livsberättelser beskriver
vidare hur de förhåller sig till kategorier som kön, etnicitet och klass men
också till familjens migration som har en relation i tid och rum, både
materiellt som socialt. Det är således deltagarnas erfarenheter och inte enbart
händelserna som beskrivs. I min syn på människan som ett handlande subjekt
i relation till en vidare social kontext kommer erfarenheterna till utryck i
narrativen. Narrativen berättar om hur de unga ser på sig själva och vad och
vilka de kollektivt identifierar sig med, samtidigt som det är berättelser om det
sociala fält de lever i samt hur de förhåller sig till den tillskrivna kollektiva
identiteten som ”invandraren” (Anthias 2002). Jag har inte specifikt intresse
av språket i sig utan för det som kommer till språkliga uttryck i berättelserna
om bland annat social positionering och identitet, som tidigare beskrivits.
Vägledd av mina teoretiska och metodologiska perspektiv har jag riktat
intresset mot hur de unga uttrycker sig om sina positioner, framtidsplaner,
platsen eller rummet samt vad som uttrycks om invandrarskapet, brytpunkter, perioder av rutiner och om lärande på de olika fält de medverkar i. I
arbetet med det empiriska materialet, i pendlingen mellan att fokusera de
individuella berättelserna och helheten, har teman vuxit fram i den tolkande
processen och reflektionen med de teoretiska begreppen som struktureringsprincip (Kohler Riessman 2008). Medvetenheten om den socio-geografiska platsens betydelse är något som vuxit fram under analysarbetets
gång. Careership och andrafieringsbegreppet gav ökade insikter om det
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rumsligas betydelse i arbetet med det empiriska materialet. Teman följer till
en del de frågor som ställdes i intervjuerna; om skolgången, tiden efter skolans
slut och framtiden, men också det som framkommer i berättelserna som är
betydelsefullt eller påverkat deras levnadsbana på olika sätt.
De empiriska kapitlen är organiserade efter de teman som analyserats och
de centrala analytiska begreppen. De är delvis kronologiska och följer de
ungas livsberättelser: familjen som centrum, migrationens och den sociogeografiska platsens betydelse, erfarenheter från skoltiden, etableringsarbetet
samt handlingshorisonter och framtidsplaner. Ett urval av de ungas utsagor
får gestalta de teman som lyfts fram. Ibland används fallstudier för att
ytterligare fördjupa framställningen av olika teman eller perioder i de ungas
karriärutveckling. Sammantaget får läsaren bekanta sig mer med några
ungdomars berättelser än andra; även om alla kommer till tals så blir det i
olika stor omfattning. Fallbeskrivningarna som valts ut för att illustrera teman
eller olika skeden med några utsagor eller berättelser får också representera
andras berättelser, även de som inte kommer till tals lika ofta.

Etiska överväganden
Etikfrågor och maktbalansen mellan forskare och deltagare i forskning är
viktiga frågor att beakta. Hur används de berättelser som man som forskare
fått tillgång till? Den frågan blir än mer aktuell när forskningen görs publik
och berättarna tappar kontrollen över vad som händer med deras narrativ.
Kan de som deltagit bli igenkända? Hur framställs de som deltagit – som offer
för omständigheter eller som handlade subjekt? De som valt att delta med sina
berättelser och erfarenheter för att förbättra för andra kan förlora tilliten till
forskning om de känner sig utnyttjade eller utsatta för någon form av diskriminering (Squire m fl 2008). Jag har ansträngt mig för att ge de unga den
respekt de har rätt till genom att använda deras berättelser på ett seriöst och
ödmjukt sätt.
Mitt arbete har präglats av en strävan att följa de forskningsetiska principer
och riktlinjer som samlats och diskuteras i Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). Samtliga unga vuxna fick både muntlig information vid första
kontakten och en skriftlig sammanfattning av vad forskningsprojektet gick ut
på (bilaga 1). Samtycke handlar om att deltagaren har rätt att själv bestämma
om sitt deltagande i en studie. Av de som hade en avtalad tid för en första
intervju var det endast en som avböjde att medverka. Intervjupersonerna i
denna studie informerades vid varje intervjutillfälle verbalt och skriftligt om
deltagandets frivillighet och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande.
De unga har därför gett sitt samtycke vid två resp. tre tillfällen: i sitt första
accepterande inför intervjun samt när de kom till avtalade intervjutider och
genomförde intervjuerna. De deltagande har alla haft tillgång till kontaktuppgifter till mig så de kunnat ta kontakt med mig om och när de velat.
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Stor vikt har lagts vid att det inte ska vara möjligt att röja de medverkandes
identitet. De uppgifter som samlats in om de unga vuxna har endast använts
för forskningsändamål. Jag är den enda person som känner till de ungas
identitet och det inspelade materialet har förvarats inlåst så att obehöriga inte
kan ta del av det. I avhandlingen och i annan redovisning används genomgående fingerade namn och i vissa fall har intervjucitat ändrats med hänsyn
till individens anonymitet. Därtill namnges inte de orter eller kommuner som
de är boende i (detsamma gäller, av samma skäl, för hela projektet Osäkra
övergångar).
Forskning visar på det bekymmer det kan vara att överhuvudtaget få
kontakt med potentiella deltagare. Valet av gatekeeper och organisation är
viktigt eftersom individens tillit till gatekeepern och organisationen i sin tur
påverkar relationen till forskaren och möjligheterna att nå deltagarna (jmf
Lidström 2010). Där utfallet blev positivt framstår det som att det fanns ett
ömsesidigt förtroende mellan den unge och gatekeepern, vilket gällde studieoch yrkesvägledare på fyra av orterna och i ett fall en arbetsförmedlare som
specifikt arbetade med unga arbetslösa.
På gruppnivå har jag valt att använda kategorin migrationsbakgrund
istället för etnicitet. Det senare begreppet är problematiskt, som jag tidigare
redovisat, och i värsta fall kan forskning på ”etniska gruppers utsatthet”
medverka till ytterligare diskriminering eller stigmatisering. Jag har istället
valt att kritiskt undersöka skillnadsskapande, om det finns, och intresserat
mig för de deltagandes aktörskap utifrån de positioner de har i det sociala
rummet, och de villkor, begränsningar och möjligheter de levt och lever under.
Det har också ställt krav på mig att använda nyanserade uttryckssätt för
undvika förenklingar i beskrivandet av de komplicerade processer som sker
under de ungas levnadsbanor, och att ge rättvisa till det samspel som sker
mellan struktur och individ. Det har varit en utmaning och jag hoppas jag
bidragit till ge en fördjupat bild där individen ges rättvisa.
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Kapitel 4

De unga – en presentation
De tio unga kvinnorna och de tio unga männen har alla en ofullständig gymnasieutbildning, men hur mycket som saknas för ett fullständigt slutbetyg
varierar i hög grad. Migration är något som alla har gemensamt oavsett om
det är de själva eller föräldrarna som invandrat till Sverige. I övrigt skiljer de
medverkande sig åt på flera sätt bland annat ifråga om födelseland (deras
och/eller föräldrarnas), även om majoriteten har en bakgrund i något land i
Mellanöstern. Annat som skiljer är om de unga är födda i Sverige eller vid
vilken ålder de kommit hit, vilket ger olika förutsättningar främst för studierna i grundskolan. För att ge en överblick över deras olikheter och likheter,
villkor och förutsättningar presenteras de ungas demografiska bakgrund,
föräldrarnas utbildning och sysselsättning samt de ungas utbildningsgång
översiktligt i det följande.

Många ursprungsländer präglade av konflikter
Av hela gruppen om tjugo unga vuxna är åtta födda i Sverige och tolv i något
annat land. Fjorton av de unga har sina rötter i Mellanöstern, två i Ostrespektive Nordafrika, en kommer från ett sydostasiatiskt land och två är
födda i östeuropeiska länder. En person har en far från Mellanöstern och en
svensk mor (tabell 4.1). Ursprungsländerna har i hög grad präglats av krig och
konflikter; tydligast gäller det Mellanösternregionen inklusive Turkiet, som
många har anknytning till. Regionens konflikter har sedan 1980-talet medfört
att ett stort antal flyktingar lämnat området och flytt exempelvis till Sverige.
Femton av familjerna har också haft flyktingstatus, en familj har kommit till
Sverige som anhöriginvandrare, en familj har bildats genom anknytning
(giftermål) och för två familjer har det handlat om arbetskraftsinvandring. En
av de unga kom till Sverige som ensamkommande barn.
Som tidigare nämnts bor de tjugo unga vuxna vid intervjutillfällena i fem
olika städer och tätorter runt om i Sverige. Sjutton bor fortfarande hemma
och tre är gifta eller sammanboende med egen bostad. Majoriteten bor i
stadsdelar eller bostadsområden som härrör från 1960-talets miljonprogram.
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Tabell 4.1 Intervjupersonernas bostadsort, födelseland och ålder vid ankomst till
Sverige (N=20)
Kommuntyp
Storstad

Bostadsort
(män)
5 (2)

Större stad

4 (1)

Förortskommun

4 (2)

Mer än 25 000 inv.

4 (2)

Varuproducerande
kommun

3 (3)

Antal och
födelseland
4 Sverige
1 Irak
2 Sverige
2 Irak
2 Sverige
1 Etiopien
1 Albanien
3 Turkiet
1 Iran
1 Kosovo
1 Thailand
1 Syrien

Ålder vid
ankomst
till Sverige
3 år
11 resp. 12 år
10 år
14 år
2, 3 resp. 9 år
9 år
1 år
14 år
16 år

Föräldrarnas utbildning och arbete
De ungas föräldrar har generellt kort utbildning från hemlandet i jämförelse
med befolkningen i Sverige26 – i en del fall mycket kort eller ingen skolgång
alls, vilket oftast gäller mödrarna. Ibland ges förklaringen att mammorna inte
varit tillåtna att gå skola i hemlandet (figur 4.1).
Figur 4.1 Föräldrarnas utbildning i hemlandet. N= 40 (20 fäder och 20 mödrar)
18
16

Antal individer

14
12
10
8

Fäder

6

Mödrar

4
2
0
Ingen eller
förgymnasial < 9 år

Gymnasial

Högskola

Utbildningsnivå

26 Se SCB om befolkningens utbildning. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efteramne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/#c_undefined
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Nästan tre fjärdedelar av föräldrarna har maximalt 9 års skolgång och flertalet
betydligt kortare tid än så. Endast fyra föräldrar har någon påbörjad eller
avslutad högskoleutbildning från hemlandet. Föräldrarna har därmed betydligt kortare utbildning än genomsnittet för utlandsfödda i Sverige, och jämfört
med inrikes födda är skillnaden än större.27 Flera av föräldrarna har utbildat
sig sedan de kommit till Sverige, dock nästan uteslutande på yrkes- eller
arbetsmarknadsutbildningar. Endast en av de fyrtio föräldrarna, en av
mödrarna, har genomgått en högskoleutbildning i Sverige då hon avslutade
sin påbörjade utbildning från hemlandet.
Föräldrarnas sysselsättning
Av de fyrtio föräldrarna är det enbart tre av männen som är arbetslösa. Nio
av kvinnor är hemarbetande, oftast i stora familjer med 6-10 barn. Sju män är
egna företagare varav fyra har restauranger eller kiosker, en har eget taxiåkeri,
en person driver ett företag som arbetar med assistans och en har egen
resebyrå. Det är fler kvinnor än män som har en anställning och endast en
befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd (i form av praktik). Bland de
sex kvarvarande (”annat” i figur 4.2), är sysselsättningen okänd för tre av
föräldrarna. De befinner sig enligt de ungas uppgift troligen i hemlandet,
varav en är försvunnen under oklara omständigheter. Av de övriga tre är en
sjukpensionerad, en avliden och en bor kvar i hemlandet under mycket
knappa omständigheter (figur 4.2)
Figur 4.2 Föräldrarnas sysselsättning. N=40
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Antal individer

14
12
10
8
6

Kvinnor; 2

4
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0
Förvärvsarbete

Eget
företagande

Hemmaarbete

Arbetslöshet

Åtgärd

Sysselsättning
Blå stapel: män, röd stapel: kvinnor

27 Se t.ex. Ekonomifakta som bygger på uppgifter från SCB.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/
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Annat

Om man bortser från den stora gruppen hemarbetande kvinnor framstår
gruppens sysselsättningsgrad som relativt jämförbar med sysselsättningen för
befolkningen som helhet i Sverige. Av de 25 som tillhör arbetskraften har 21
anställning eller eget företag, 4 är arbetslösa eller i åtgärd. De nio hemarbetande och de sex övriga är utanför arbetskraften. Kvinnornas arbetskraftsdeltagande är lågt i föräldragruppen i jämförelse med befolkningen i stort och
ligger på ca 50 procent.28 Det beror på att andelen hemarbetande, nästan
hälften av kvinnorna, är mycket stor i jämförelse med befolkningen i stort och
närmast kan jämföras med situationen på 1950- och 60-talet i Sverige när det
fortfarande var relativt vanligt med hemarbetande mödrar.

Född i eller invandrad till Sverige
De tjugo unga kan delas upp i tre grupper om vi ser till hur lång skolgång de
haft i Sverige: (1) tolv som helt gått i skolan i Sverige (8 födda i Sverige, 4
invandrade i låg ålder), (2) de som kom till Sverige i 9-12 årsåldern och (3) de
som kom i tonåren i 14-16 årsåldern. Vistelsetiden är en viktig aspekt, speciellt
när det gäller utbildningsresultat. Elever som är födda i Sverige eller kommer
före skolstart får statistiskt högre betyg i grundskolan än de som kommer efter
skolstarten. Skillnaden är störst mellan de som kommit under de sista fyra
åren av grundskolan och övriga elever (Skolverket 2013c). Detta stämmer bara
delvis med förhållandena i den nu aktuella gruppen. De tre som invandrade i
tonåren (grupp 3) lyckades inte med att på så kort tid kvalificera sig till
gymnasieskolan. Tiden var för knapp att både lära sig ett nytt språk samt
hinna med att klara av att få betyg i tillräckligt många ämnen. De blev också
drabbade av åldersregeln som inte ger rätt till att påbörja ett gymnasieprogram i ungdomsgymnasiet från det år man fyller 19 (Skollagen, SFS
2010:800). Däremot var det ingen av de fem unga som anlände i 9-12-årsåldern (grupp 2) som saknade gymnasiebehörighet, men i grupp 1 saknade
hälften av de som var födda i Sverige sådan behörighet. Det finns med andra
ord andra skäl än vistelsetid som har betydelse för skolframgång i grundskolan och därmed behörighet till gymnasiet för den här gruppen (tabell 4.2).

28 Se t.ex. SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU).
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efteramne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/
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Tabell 4.2 Ankomstålder och gymnasiebehörighet (N=20)
Till Sverige

Antal (kv/m)

Ej behörig till
ungdomsgymnasiet* (kv/m)
4 (2/2)

Födda i Sverige

8 (5/3)

1-3 år

4 (3/1)

1 (1/0)

9-12 år

5 (1/4)

0

14-16 år

3 (1/2)

3 (1/2)

Totalt

20 (10/10)

8 (4/4 )

*Uppgifter från intervjutillfällena i 20-23 årsåldern

Totalt var åtta inte behöriga till gymnasiet, fyra män och fyra kvinnor. Vid
första intervjutillfället då de unga var 20-23 år saknade sex fortfarande
grundskolebehörighet. I det följande går jag något närmare in på skolgången
för de unga i de tre grupperna.
Födda i Sverige eller till Sverige som små
Åtta av deltagarna är födda i Sverige och fyra kom i tidig ålder. Alla påbörjade
följaktligen grundskolan i Sverige vilket statistiskt sett ger större möjligheter
att klara grundskolan. Av dessa påbörjade ingen av de fem storstadsungdomarna något gymnasieprogram eftersom de saknade behörighet. Två av
dessa började på Individuella programmet (IV)29 men blev inte klara med den
komplettering som krävdes för att bli behöriga utan valde att hoppa av
studierna för praktik eller arbete. En ung man blev omhändertagen enligt
Lagen om vård av unga (LVU) redan i sjunde klass, på grund av att han var
frånvarande från skolan. Han placerades sedan i olika hem. En ung kvinna
blev omhändertagen av myndigheterna under nionde årskursen på grund av
farhågor om hedersrelaterat våld. Den femte, en ung kvinna, fick enbart två
godkända betyg när hon gick ut grundskolan, vilket kan ha att göra med att
hon bestämt sig för att inte läsa på gymnasiet. De sju återstående påbörjade
gymnasiet med varierande resultat. Två hoppade av sina gymnasieprogram av
olika skäl medan de övriga avslutade gymnasiet med flera underkända betyg,
i några fall i mer än hälften av kurserna.
Anlände i 9-12 årsåldern
Fem av de unga kom till Sverige under den tid man normalt går på mellanstadiet. De började först i någon form av förberedelseklass för nyanlända barn
och efter ett halvt till ett år gick de över till en vanlig klass. De tre som kom
som 9-10 åringar gick över till fjärde klass och de två som kom som 11-1229 Individuella programmet (IV)och förberedelseklass för nyanlända (IVIK) är utbildningar inom
gymnasieskolan. Ändamålet med båda dessa utbildningar är att eleverna skall uppnå grundläggande
behörighet för gymnasiestudier. IV och IVIK har sedan 2011 ersatts med fem olika Introduktionsprogram.
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åringar började i sjätte årskurs i grundskolan. Alla fem påbörjade något
gymnasieprogram efter grundskolan. Fyra av dem blev behöriga till gymnasiet
direkt medan den femte fick läsa upp några betyg på IV under ett år för att
göra sig behörig. Tre av ungdomarna i denna grupp gick ut gymnasiet med
underkända betyg i några – upp till ett tiotal kurser. Två hoppade av sina
gymnasieprogram på grund av olika former av problem i skolan. Till detta
återkommer jag i kapitel 6.

Anlände som tonåringar (14-16 år)
De tre unga – två män och en kvinna – som anlände till Sverige som
tonåringar gick under perioder i förberedelseklass för nyanlända (IVIK) eller
på IV där de studerade svenska samt andra grundskoleämnen under ett till två
år. De två männen läste först svenska en period på vad de kallar Svenska för
invandrare (SFI) innan de påbörjade IVIK. Inga av de tre kunde sedan börja
på ett treårigt gymnasieprogram eftersom de hunnit bli 19-20 år. De har också
det gemensamt att de haft en oregelbunden och kort skolgång i hemlandet.
Det gäller speciellt den unga romska kvinnan och den unga mannen med
kurdisk bakgrund från Syrien som bara hade något års skolgång från
hemlandet. Sammanfattningsvis var de tre långt ifrån en avslutad
gymnasieutbildning när de var i 20-årsåldern.

Gymnasiestudier
Tolv av de unga vuxna blev behöriga till ett treårigt gymnasieprogram, medan
åtta av olika orsaker aldrig påbörjade ett sådant. Sex av de sistnämnda gick ett
till två år på Individuella programmet eller IVIK (figur 6.1). Nio av de tolv
ungdomarna som påbörjade ett gymnasieprogram gick alla tre åren men utan
att få ett fullständigt slutbetyg. Tre hoppade av sina gymnasiestudier vid olika
tidpunkter och av olika anledningar. Mönstren för och skälen till skolmisslyckandet varierar åtskilligt – se kapitel 6.
Avhandlingen bygger på upprepade intervjuer med de unga, på deras
retrospektiva berättelser om studier och arbete. I avhandlingen citeras återkommande utsagor från intervjuerna om skolerfarenheter och deras ansträngningar att ta sig in på arbetsmarknaden. I några av kapitlen illustreras
och fördjupas framställningen med hjälp av ett par enskilda informanter.
Avslutningsvis presenteras deltagarna med sina fiktiva namn och några
centrala demografiska data. Det handlar om födelseland, geografisk bakgrund, skälen till invandringen och aktuella bostadssituation. De som inte bor
kvar i föräldrahemmet är den ensamkommande som är sammanboende och
två med egen bostad som de delar med sin äkta hälft (tabell 4.3).
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Tabell 4.3 Deltagarnas kön, bakgrund, skäl till migrationen och aktuell
bostadssituation (fingerade namn)
IP
namn/kön
Yasmina/K

Födelseland och geografisk bakgrund
Sverige. Turkisk far och svensk mor

Skäl familjens
migration
Förvärvsarbete

Boende 1:a
intervjun
Föräldrahemmet

Leila/K
Donia/K

Irak.

Sverige. Palestinsk far och mor fr. Libanon

Kvotflyktingar FN

Föräldrahemmet

Flyktingar

Hamid/M

Egen bostad (gift)

Sverige. Palestinsk far och mor fr. Palestina

Flyktingar

Föräldrahemmet

Bilal/M

Sverige. Libanesisk far och mor fr. Libanon

Flyktingar

Föräldrahemmet

Sabrine/K

Irak.

Flyktingar

Föräldrahemmet

Zahra/K

Sverige. Far syrian och mor armenier från Turkiet

Kvotflyktingar FN

Föräldrahemmet

Maryam/K

Sverige. Mor och far syrianer från Syrien

Flyktingar

Föräldrahemmet

Zakariya/M

Irak.

Flyktingar

Föräldrahemmet

Nour/K

Sverige. Marockansk far och mor fr. Marocko

Förvärvsarbete

Föräldrahemmet

Alina/K.

Albanien. Far och mor romer från Albanien.

Ensamkommande

Sammanboende

Tesfay/M

Etiopien. Far från Eritrea och mor från Etiopien

Flyktingar

Föräldrahemmet

Aras/M

Sverige. Mor och far kurder från Turkiet.

Anhöriginvandring

Föräldrahemmet

Tara/K

Turkiet. Mor och far kurder från Turkiet.

Flyktingar

Föräldrahemmet

Hawa/K

Turkiet. Mor och far kurder från Turkiet.

Flyktingar

Egen bostad (gift)

Rezan/M

Iran.

Kvotflyktingar FN

Föräldrahemmet

Salim/M

Turkiet. Mor och far kurder från Turkiet.

Flyktingar

Föräldrahemmet

Andis/M

Kosovo. Mor och far kosovoalbaner fr. Albanien

Flyktingar

Föräldrahemmet

Chaiyawat/M

Thailand. Mor och far från Thailand. Dansk styvfar

Anknytning

Föräldrahemmet

Karzan/M

Syrien. Mor och far är kurder från Syrien.

Flyktingar

Föräldrahemmet

Irakisk far och mor

Irakisk far och mor

Irakisk far och mor från Irak.

Mor och far kurder från Iran.

Nästkommande kapitel kommer att behandla migrationen samt familjens
betydelse mer ingående.
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Kapitel 5

Familjen, migrationen och det rumsliga
Det här kapitlet baseras på de ungas berättelser om familjen, migrationens
och platsens betydelse. Som framgått av kapitel 1 har familjens betydelse för
ungas studieprestationer och livschanser uppmärksammats av många
forskare i termer av socialt samverkande strukturer som klass, kön och etnicitet (se t.ex. Dale 2010, Furlong & Cartmel 2007, Skolverket 2012b). Främst
har man påvisat samband mellan föräldrarnas utbildning och arbetsmarknadspositioner och de ungas studieframgång och etablering på arbetsmarknaden. Andra visar på att exkluderande strukturer, diskriminering och etnisk
segregering bidrar till ojämlika villkor för utbildning och på arbetsmarknaden
för både unga och vuxna (Dahlstedt m fl 2007). Familjen och dess betydelse i
en rad avseenden är något som är centralt och återkommande i de ungas
berättelser, även i de enstaka fall föräldrarna inte är närvarande i deras
vardagsliv. Familjen påverkar de ungas studier och arbete, och ger trygghet
och stöd i vardagen. Det kan också finnas sådant som är problematiskt i
relation till familjen. Familjen beskrivs många gånger som det viktigaste av
allt i de ungas liv, och särskilt mamman tillmäts stor betydelse. Familjens eller
den egna migrationen till ett nytt land har på olika sätt påverkan på
ungdomarnas uppväxt och liv. De flesta bor i områden som i politik och debatt
beskrivits som utsatta eller segregerade. Segregationen visar sig genom
frånvaro av det svenska, andrafiering och diskriminering. Att inte ses som
svenskar av omgivningen är del av de ungas vardag. Stadsdelen är ”hemma”
men också etnifierad eller rasifierad, och med problem som följer av
skillnadskapandet (Molina 1997). En del av de unga menar att de egna
uppväxt- och skolerfarenheterna kan komma till nytta när de själva får barn i
framtiden men också för andra som har liknande uppväxtvillkor som de själva
haft.
Familjerna är oftast intakta, med två föräldrar och många gånger med stora
syskonskaror (jfr kapitel 4). Arton av ungdomarna har levt tillsammans med
både mor och far (i ett fall styvfar) under större delen av sin uppväxt eller
under den tid de befunnit sig i Sverige. Sjutton bodde i föräldrahemmet vid
första intervjun, två var gifta och hade eget boende och en var samman/inneboende. Bland de tolv som deltog i den andra intervjun bodde nio i
föräldrahemmet vid första tillfället och cirka ett år senare bodde sex
fortfarande kvar där. Tre hade eget boende och var gifta, varav en hade två
barn, två var sammanboende medan en var ensamstående i egen lägenhet.
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Familjen är ryggraden
Fjorton av de tjugo ungdomarna säger att familjen betyder allt, även om
ordvalen varierar: ”alltid nummer ett”, ”familjen är min ryggrad”, ”utan familj
har man inget”, ”familjen är prio ett”, ”Allt, hundra procent – två hundra”. Det
sista uttalandet gör Karzan som flydde på egen hand och återförenandes med
familjen i Tyskland. Fem menar att familjen betyder mycket men inte allt,
medan förhållandet till familjen är annorlunda för den ensamkommande
Alina – se det följande. I de allra flesta fall är familjen och släkten navet i de
ungas liv. Släktingar och äldre syskon med familjer finns i närområdet, och de
unga umgås ofta, i många fall dagligen, med familj och släkt. Majoriteten av
de unga, även de som vuxit upp i Sverige, talar också föräldrarnas och
släktingarnas språk. Det enda egentliga undantaget från att ha levt nära sin
familj är den ensamkommande unga romska kvinnan Alina som har ett
problematiskt förhållande till sin mamma och sin ”styvfar” som är dömd för
övergrepp på den unga kvinnan. Mamman fick henne mycket tidigt, i 14-års
åldern, och Alina blev bortlämnad till farföräldrarna under sina första år
innan mamman kom och hämtade sin dotter, dock för att senare överge henne
igen. Pappan verkar dessutom inte ha varit närvarande under hennes unga år.
Vid andra intervjun hade hon återetablerat kontakten med sin biologiska
pappa som fanns kvar i hemlandet och som hon skickade pengar till för att
hjälpa honom ekonomiskt.
Några beskriver att de upptäckte familjens betydelse när de höll på att
förlora den. Andis hade inlett en kriminell karriär under högstadiet. På
fritiden blev han inblandad i brottslighet tillsammans med ett gäng äldre
ungdomar. Det slutade med att Andis häktades och fördes till polisstationen.
Föräldrarna kallades dit och var mycket ledsna när de insåg vad som hänt.
Den händelsen beskriver han som en vändpunkt som medförde att han gjorde
genomgripande förändringar i sitt liv. Leila blev omhändertagen av de sociala
myndigheterna i nionde klass på grund av risken att hon skulle utsättas för
hedersrelaterat våld. Hon berättar om hur hon upptäckte betydelsen av
familjen när hon inte kunde eller inte tilläts hålla kontakten med mamman
och de nio yngre syskonen.
… jag har aldrig uppskattat dem så mycket som när jag var nära att förlora dem, det
var då jag uppskattade familjen. Och nu jag gör allting för familjen. (Leila)

Också Hamids historia handlar om familjens betydelse och stöd trots stora
besvärligheter. I sjunde klass blev han omhändertagen av sociala myndigheter
efter omfattande frånvaro från skolan och en påbörjad kriminell karriär. Efter
att ha varit omhändertagen drygt fyra år återvände Hamid hem men blev ett
år senare dömd till två års fängelse. Vid intervjun bor han hemma och
praktiserar på farbroderns bilverkstad. Familjen har hela tiden funnits kvar
för honom och det var inga problem att flytta in i föräldrahemmet efter hans
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ofrivilliga bortavaro. Familjen är det viktigaste för honom; ”om man inte har
familjen kvar, då har man inget”.
Familjen har mycket stor betydelse i vardagen, i synnerhet för de som
fortfarande bor kvar i föräldrahemmet. Alina uttrycker saknaden efter sin
pappa i hemlandet. Frånvaron av en familj och den trygghet som följer med
familjen återkommer i intervjuerna med henne. Hon har vid den andra
intervjun återknutit kontakten med pappan, och han beskrivs nu som en av de
få viktiga personerna i hennes liv.
Min pappa är i Albanien. Som tur är har jag ju fått kontakt med min pappa nu så jag
har ju typ nästan, nästan ett år tror jag. (Alina)

Tesfay som kommit till Sverige med sin pappa berättar med sorg i rösten om
sin försvunna mamma i det krigshärjade hemlandet. Han vet inte vad som
hänt henne men han är bestämd med att han senare i livet skall ge sig iväg för
att leta efter henne.
Flera uttrycker en längtan efter andra personer i släkten och då främst moreller farföräldrar, som finns i hemländerna eller på andra håll i världen, och
som en del har kunnat hälsa på medan andra inte haft möjligheter att göra
det.
Ekonomi – boende och arbete
Att bo i föräldrahemmet framstår som en självklarhet för majoriteten. De som
har eget boende bor nästan undantagsvis i samma bostadsområde som
föräldrarna, och träffar sina familjer dagligen, den ensamkommande Alina
undantagen. Att så många bor i föräldrahemmet eller i dess närhet verkar ha
både sociala och ekonomiska skäl. De flesta ungdomarna har inte ekonomiska
resurser som möjliggör en egen bostad, antingen för att de saknar/har en låg
inkomst av förvärvsarbete, studerar eller har ett relativt lågt försörjningsstöd.
De som har egen bostad har arbetsinkomster, och bor oftast tillsammans med
en äkta hälft som bidrar ekonomiskt. Zahra som bor i egen lägenhet vid den
andra intervjun har en trygg anställning och har köpt sin bostad av en släkting,
i närheten av sin mamma och sina syskon. Samtidigt som det verkar vara en
självklarhet att de unga bor kvar hemma beskriver några av kvinnorna att det
finns ett motstånd i deras familjer, särskilt hos papporna, mot att de ska flytta
till eget boende utan att vara gifta.
Cirka hälften av de unga har bidragit till familjens ekonomi genom att
arbeta vid sidan om skolgången, ibland redan från 12-13 års ålder. Totalt åtta
av de tolv ungdomar som började ett gymnasieprogram jobbade vid sidan om
skolan – ett par redan under högstadiet men alla åtta under gymnasietiden.
Det gäller oftast arbete i familjens, släktens eller bekantas företag i familjens
nätverk. Det förefaller naturligt att bidra till familjens försörjning på det sättet
men det har också haft sitt pris. Exempelvis medförde Taras arbete på
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pappans restaurang under gymnasiet stor frånvaro och flera icke godkända
betyg i slutbetyget. På frågan om hur viktig familjen är svarar hon:
Den är så viktig att jag har missat mina studier. Men alltså vi är så, kulturen är så,
man håller ihop. Det spelar ingen roll, om mina föräldrar skulle vara just så där
taskiga, eller du vet hur de än är. Man skulle ändå ställa upp för dem, det är bara så.
(Tara)

Aras, som under andra året i gymnasiet bidrog till familjens ekonomi genom
att arbeta på en restaurang på helgerna, är ett liknande exempel. Det
resulterade i ett ofullständigt slutbetyg. Aras säger att det ändå var värt det
pris han fick betala.
Jag har aldrig ångrat det heller. Jag kunde inte bara tänka på mig själv då heller när
jag var i den sitsen. Antingen var det min utbildning eller familjens framtidsutsikter.
(Aras)

Zahra, som är en av de fem som hade en heltidsanställning vid första intervjun, förklarar hur hon tänker kring ekonomi i relation till familjen.
Ja, jag bidrar ju med en viss fast summa varje månad. Sedan blir det väl oftast att det
blir mer beroende på hur det ser ut. Men så länge man klarar sig man tänker alltid på
familjen, så länge det går runt. (Zahra)

Hela familjens väl och ve ses som betydelsefull, vilket sannolikt påverkar de
ungas handlingshorisonter och deras val att bidra med arbete och pengar till
familjens försörjning.
Mamman närvarande – pappan frånvarande
Mamman beskrivs i flera fall, och speciellt av de unga kvinnorna, som den
viktigaste personen och som den som alltid ställer upp. Exempelvis konstaterar Sabrine om sin mamma ”hon är min stjärna”, som alltid finns där för
henne. Mamman beskrivs som den mest närvarande av föräldrarna, den som
frågat om skolarbetet, stöttat och som funnits hemma. Mamman är också den
som tar strid för sitt barn vid olika svårigheter. När Nour hade problem och
var utsatt för diskriminering och rasism på gymnasiet, var det mamman som
såg till att hon kunde byta skola. Nours mamma är en av de få mödrar som har
en högskoleutbildning och arbetade som gymnasielärare. Vanligast är dock att
mamman varit hemarbetande under de ungas uppväxt, vilket ofta hör
samman med stora familjer med fem till tio barn och att fäderna i högre grad
haft en anställning eller drivit företag (se kap. 4). Pappan karakteriseras oftare
som den frånvarande under uppväxten, den som alltid arbetar eller är borta
från den dagliga omsorgen av andra skäl. De som har egna företag i
restaurang- eller servicebranschen jobbar många timmar. När Aras berättar
om den frånvarande pappan relaterar han det även till migrationen. Han talar
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om pappan som ”vilse” i det nya landet och att han därmed inte kunde vara
ett stöd för sina barn i uppväxten.
… Jag kan bara säga hur det var när jag var liten. Jag fick aldrig se pappa till exempel,
för han var tvungen att jobba dygnet runt för att kunna försörja oss. Och det slutade
med att vi fick växa upp helt enkelt utan pappa. Men de kunde ändå inte göra nånting
för de hade själv kommit till ett främmande land och det var ett främmande språk. Så
det var mycket jobb för mamma… Hade pappa varit född här och uppvuxen här. Då
hade han säkert gett oss massa råd om vad vi ska göra i livet och allting annat. För
då hade han själv gått igenom det. Men tyvärr var det här nytt för honom och han var
själv lite vilse. (Aras)

Hawa beskriver att hon och hennes sju syskon i stort sett har vuxit upp utan
en närvarande pappa. Han valde under hennes gymnasietid att flytta tillbaka
till hemlandet för att gifta sig med annan kvinna. Hawa säger att pappans
frånvaro, i hennes fall, gav henne och hennes syskon mer frihet än andra
invandrade familjer från samma land. Hennes föräldrar fick en del
undervisning sedan de kom till Sverige bland annat Svenska för invandrare
(SFI), men det har varit svårt för dem båda att komma in det svenska
samhället och mamman hade dessutom ett stort hushåll att ta hand om. Hawa
reflekterar över vad det kan ha betytt för henne och hennes syskon.
Så dom har alltid haft alltså försörjningsstöd. Så det är mycket. Vi har aldrig sett att...
våra föräldrar går ut och jobbar och… Därför har man kanske inte tagit skolan så
seriöst. Men nu idag som jag tänker, när jag ser bakåt jag känner ångest. Inom mig.
(Hawa)

Aras och Hawa relaterar föräldrarnas arbetsmarknadspositioner till migrationen på olika sätt. Aras framhåller att pappan inte kunde ge råd om viktiga
frågor och om framtiden till Aras och hans syskon när de växte upp. Pappan
kände inte till det svenska samhället och visste till exempel inget om
utbildning och arbetsmarknad, medan mamman var upptagen med att både
jobba som städare och ta hand om alla i familjen. Att Hawa inte tog sina
studier på allvar menar hon kan ha ett samband med föräldrarnas mycket
svaga arbetsmarknadssituation i Sverige – båda har kort utbildning från
hemlandet – och att hon aldrig såg någon av dem gå till ett arbete.
Syskonen
Syskonen utgör en stor del i de ungas berättelser om familjen och beskrivs
ibland stå dem mycket nära. En del av syskonen är betydligt äldre och har egna
familjer som därmed inte varit del av de ungas uppväxt på samma sätt som
mer jämnåriga. De som har äldre syskon är många gånger redan moster,
faster, morbror eller farbror. Syskonbarnen är föremål för omsorg och kärlek.
Jag och min syster umgås lite mer, sedan har hon en liten son som är tre år som är
med mig nästan hela tiden. Han gråter varje gång jag ska lämna honom hemma. Han
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sover ju hos mig varje helg. Jag har inte vågat ta med honom på jobbet ännu, när han
blir lite äldre ska han få följa med också. Det är därför han får gå hem på vardagarna
och vara hos mig på helgerna. Familjen känns som det är det enda som kommer
stanna med en hela livet. Vänner kommer att komma och försvinna; kollegor kommer
att komma och försvinna; jobb kommer att försvinna och komma; familjen är de enda
som måste vara med hela livet. (Bilal)

Tolv av de intervjuade tillhör stora familjer med fyra till tio barn. I gruppen
som helhet ligger genomsnittet på nästan fem barn per familj, vilket kan
jämföras med den svenska ”normalfamiljen” med 1,7 barn (SCB 2014). Det är
också flera av de unga som talar det om ansvar de fått ta under uppväxten för
yngre syskon, ofta kombinerat med hushållsarbete där de hjälpte mamman.
Tydligast gällde detta de unga kvinnorna, som i Hawas fall. De som fortfarande bor i föräldrahemmet vid intervjutillfällena berättar om ett alltjämt
omfattande ansvar för de yngre syskonen. Maryam beskriver det på följande
sätt:
Ja men det blir ju så eftersom att jag ju är äldst. Och mamma och pappa. Ja, pappa
är på jobbet hela tiden och då blir jag tvungen att hjälpa mamma. Ganska mycket med
matlagning, städning och läxor hit och dit. Kolla vart alla håller hus och träningar och
sånna grejer. Det blir så automatiskt. (Maryam)

Hawa tycker att det kan läggas alltför stort ansvar på de lite äldre syskonen
och hon jämför det med att svenska barn och ungdomar inte har det så.
Hos er är det såhär du vet. Nu ja okej, men en åtta-nio-tioåring ska inte behöva ta
hand om sin syster. Det är inte hennes ansvar. Men hos oss är det en självklarhet
alltså. ”Det är dina småsyskon. Det är väl klart att du ska ta hand om dem.” Vakta
dom medan din mamma gör något annat eller så. (Hawa)

De unga männen beskriver inte samma dubbla ansvar som de unga kvinnorna.
De talar om att hålla ordning på yngre syskon och bland annat se till att de går
till skolan på morgonen men inget om hushållsarbete. Maryam anser att en
kille ”hade sluppit att göra mat och städa och sådana grejer”.
Både de unga kvinnorna och männen stödjer eller ”pushar” sina yngre
syskon så att det inte skall hamna i samma situation som de själva. Det kan
handla om att se till att småsyskonen kommer iväg till skolan på morgonen,
gör läxorna och liknande. I några fall får man ta på sig mer arbete i familjens
företag eller i hemmet och så att säga ”skydda” det yngre syskonet som
därigenom kan satsa mer tid på skolarbetet än de själva kunde. En del berättar
att det fungerar bra eller mycket bra för deras yngre syskon i skolan medan
andra inte känner sig så framgångsrika i att påverka sina yngre syskon. Yngre
bröder beskrivs oftare ha svårt att sköta skolan. Leila, som är äldst i en
syskonskara på tio, försöker använda sina egna erfarenheter av att inte ta
skolan på allvar och hamna efter de jämnåriga när hon stöder sina yngre
syskon.
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Det är nu, verkligen nu jag har insett det är viktigt. Det gjorde jag aldrig innan. Jag
får riktigt stor ångest när folk tar studenten, för jag har aldrig tagit den. Det är därför
jag försöker ge allt, pushar mina syskon, hjälpa dem så att de inte hamnar i min
situation. (Leila)

Andis känner ett liknande ansvar för alla sina syskon och engagerar sig
speciellt i sin lillebror som han inte vill skall hamna på den kriminella banan
som han själv gjorde i tonåren. Han beskriver det som att han ”mutar” sin
yngre bror med eftertraktade saker, såsom en dator och fotbollsskor, mot att
brodern ser till att få bra betyg. Också Andis använder sina egna erfarenheter
från skolan bland annat genom att ställa krav som han själv saknade under
skoltiden, använda humor och belöna brodern när han gör något bra.
Jag vet ju hur det är att vara 17 och tycka kompisarna är bäst, och är roligast att
umgås med dem och hitta på hyss. Jag har också varit där. Han har ju åkt dit för
misshandel i alla fall, när han var 17, förra året. Så han försöker jag få honom till den
bra sidan … Det här ska göras; och sedan lite humor – måste det finnas någon
belöning, speciellt i den åldern (Andis)

Familjestorleken har tidigare ansetts ha stor betydelse för framgång i
utbildning och arbetsliv. Nyare forskning visar emellertid att individens
långsiktiga framgång i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden inte
påverkas av antalet syskon, utan att andra bakomliggande faktorer har större
betydelse, främst föräldrarnas utbildningsnivå och inkomster. Det finns dock
ett statistiskt samband mellan att ha fem eller fler syskon och lägre slutbetyg
i grundskola och gymnasium, och med lågutbildade föräldrar blir effekterna
större (Grönqvist & Åslund 2007). Intervjuerna med de unga illustrerar att
trångboddhet i stora barnfamiljer kan vara en bidragande orsak till lägre
studieresultat, liksom kravet att ta hand om syskon och bidra i hushållsarbetet. Exempelvis berättar Maryam, som har fyra yngre syskon, om svårigheter att studera eller göra läxor hemma; med många barn i familjen går det
inte att få lugn och ro. Vid intervjutillfället läser hon deltid på Komvux och
hon har lärt sig att se till att vara på någon annan plats än i hemmet när hon
behöver koncentrera sig på studierna och inläsning inför prov.
… jag sitter inte hemma för det funkar inte. Vi bor ganska trångt också så jag brukar
gå antingen till biblioteket eller hem till någon kompis eller någonting. Alltså där jag
vet att det är lugn och ro. Så får vi våra saker gjorda. (Maryam)

Maryam har ansvar för de yngre syskonen samt hjälper till i hushållsarbetet.
Sammantaget har hon varken nu eller tidigare haft särskilt mycket egen tid för
sina studier.
Ungefär hälften av de unga är äldst i syskonskaran. Av deras berättelser
framkommer att de haft större eller mindre ansvar för de yngre syskonen. Om
man lägger till den ensamkommande unga kvinnan är det totalt tio som varit
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den första i familjen att göra erfarenheten att gå i svensk skola, välja gymnasium m m (figur 5.1).
Figur 5.1. Plats i syskonskaran (N=20)
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Någon forskning som belyser sambanden mellan att vara den äldsta eller den
första i en migrerad familj som går i det nya landets skola och föräldrarnas
utbildningsnivå med studieframgång har jag inte kunnat finna. Det kan dock
antas att avsaknaden av både utbildningskapital i familjen, vilket är det
vanliga för gruppen, och avsaknad av kunskap om och erfarenheter av de nya
landets utbildningssystem, vilket främst gäller de äldsta syskonen, är en
försvårande omständighet för individen.
Problematiska familjerelationer
Även om familjen betyder mycket så finns sådant som kan vara problematiskt
i relation till den, vilket i synnerhet framgår av flera av de unga kvinnornas
berättelser. Det gäller både praktiska aspekter som att hjälpa till i familjen
med hushållsarbete, ta hand om syskon eller arbeta i familjens företag som
beskrivits tidigare. I några fall beskrivs också det problematiska att familjen
traditionellt har rätten att lägga sig i ungdomarnas liv och att det ibland kan
vara svårt att hitta en balans mellan familjens behov eller krav, skolarbete och
annat viktigt i livet, till exempel tid med pojk- och flickvänner eller andra
intressen såsom idrott. Tara berättar om hur föräldrarna inte förstod att det
blev ett problem för henne att kunna kombinera studierna med att jobba på
kvällarna i pappans restaurang.
… Man kan inte jobba, de tror man är robot, det funkar inte, du kan inte gå i skolan
och sen gå och jobba. De förväntar sig att när man är i skolan då är det bara skolan,
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när du kommer hem har du inga läxor. Men det är inte så, där lär du dig, när du
kommer hem det är då det börjar, det är då du ska ta tag i det. (Tara)

Några av de unga kvinnorna berättar, som tidigare nämnts, om motstånd från
fäderna gällande att flytta från familjen för att bo på egen hand utan att vara
gift. Tara ser fram emot att flytta till en annan ort när hon kompletterat sin
gymnasieutbildning i en nära framtid, för att studera, träffa nya människor
och få ett självständigt liv. Hennes mamma backar upp att hon ska flytta för
att studera på högskola, men Taras pappa har ett motstånd mot att hon flyttar
på egen hand.
Men alltså de säger såhär: ”Nej, ska du bo själv?” Det är svårt att släppa du vet. Man
har alltid funnits hemma och sådär. Och sen typ deras jobb: ”Vem ska jobba?” och
sådär du vet. Men kommer jag in… Min mamma säger bara att ”När du väl har
kommit in så kan han inte säga så mycket.” (Tara)

Leila, som blev omhändertagen av sociala myndigheter under nionde årskursen för att hon ansågs löpa risk att utsättas för hedersrelaterat våld, berättar
om otryggheten hemma som en orsak till ”skolmisslyckandet” och att hennes
liv sedan blivit komplicerat. Allt berodde på att hon och pappan inte kom
överens. Om hon gjorde fel enligt hans åsikt, eller inte följde hans regler blev
hon fysiskt bestraffad, vilket hände allt oftare i högstadieåldern. Hawa, som
bor i en av de mindre städerna, beskriver att ”invandrartjejer” som tillhör
hennes etniska grupp alltid måste tänka på vad de gör med tanke på att
nyheter sprids fort i den lilla staden. ”Alla känner alla”, vilket gör att unga
kvinnor måste akta sig så föräldrarna, släktingar och bekanta inte får veta det
man vill hålla hemligt, till exempel att åka till en annan stad med en ”hemlig”
pojkvän.
Alltså det måste vi hela tiden tänka på. Om jag gör det här, vad blir konsekvenserna?
… Om jag åker hit, tänk om de träffar mig på tåget eller bussen eller vad det är.
(Hawa)

En del av de unga kvinnorna tycks ha fler regler och restriktioner i sina
familjer att förhålla sig till som främst är relaterade till fädernas uppfattningar
om vad som är tillåtet eller inte. Flera beskriver också ett större ansvar i
hushållet och för syskon och syskonbarn i jämförelse med de unga männen.
De unga kvinnorna menar sig också ha mindre utrymme för självständigt
agerande än de unga männen, vilket rimligen påverkar deras handlingshorisonter och olika former av val gällande studier, arbetsliv och framtid.

Migrationen
Migrationen är en brytpunkt som de unga inte själva kunnat påverka. Det har
varit föräldrarnas beslut om när, hur och till vilket land migrationen skedde.
Det är faktum i deras liv oavsett om de är födda i Sverige eller inte, eller om
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de beskrivs som första eller andra generationens invandrare. Kort vistelsetid
eller högre ålder för invandring är något som har negativ betydelse för
utbildningsresultat och behörighet till gymnasieskolan (Skolverket 2012c).
Tidigare svenska studier har visat att den kritiska åldern är 9 år. De som
kommer senare får avsevärt lägre betyg i slutbetyg i grundskolan. Studier visar
också den kritiska invandringsåldern är högre för barn till europeiska
arbetskraftsinvandrare än för elever födda i Sydamerika, Mellanöstern och
Afrika som kommit som flyktingar (Böhlmark 2008). Det visar sig inte helt
stämma för de unga deltagarna i studien och speciellt inte för de som är födda
i Sverige (se kapitel 4). För utbildning och etablering på arbetsmarknaden
visar också forskning att det skiljer mellan första och andra generationens
invandrare. Amerikansk forskning baserad på stora datamängder (Cortes
2006, Rumbaut & Komaie 2010) visar att etableringen med eget boende,
arbete, inkomst och avslutade gymnasiestudier (high school) samt högre
studier, giftermål och bildande av familj markant skiljer sig åt mellan första
och andra generationen. Den senare lyckas betydligt bättre än den första på
alla områden. Till den första generationen räknas unga från 13 år och uppåt.
Den andra generationen är födda i USA med utlandsfödda föräldrar. De som
invandrat senast vid 12 års ålder kallas generation 1,5. Den gruppen klarar sig
också betydligt bättre än den första generationen. Det här mönstren varierar
beroende på etnicitet och socioekonomisk status liksom anledningen till
migrationen (flyktingskap, arbetskraftsinvandring, gästarbetare) och inte
minst på medborgerlig status.
I en jämförelse med de unga i min studie är den medborgerliga statusen
inget hinder som är aktuellt; alla har permanent uppehållstillstånd. Vad gäller
obligatorisk skolgång samt påbörjad eller inte påbörjad gymnasieutbildning
finns dock intressanta likheter och skillnader. De tre i gruppen som invandrat
från 13 års ålder, den första generationen enligt ovan nämnda terminologi, har
haft större svårigheter än de övriga och blev heller inte behöriga till någon
gymnasieutbildning, vilket försvårat senare etablering. De nio som var mellan
1-12 år när de kom till Sverige, 1,5-generationen, lyckades betydligt bättre med
den obligatoriska skolgången. Åtta blev behöriga och påbörjade en gymnasieutbildning även om ingen av dem gick ut med fullständiga betyg. Gruppen
unga som är födda i Sverige visar betydligt sämre resultat gällande den
obligatoriska skolgången där fyra av åtta inte blev behöriga och heller aldrig
påbörjade ett gymnasieprogram. Sammantagna visar resultaten att orsakerna
bakom svårigheterna är mer komplexa än vistelsetid eller om man tillhör
första eller andra generationens invandring, och troligen har att göra med
andra konsekvenser av migrationen samt föräldrars utbildning och arbetsmarknadsposition.
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Indirekt påverkan
I berättelserna av de unga framkommer andra aspekter som har med
familjens migration att göra. Det handlar om bostadsorten eller bostadsområdet de växt upp på och i många fall bor kvar på men också olika former
av bemötande de fått i sina liv. I flera fall nämns att de mött diskriminering
och i några fall rasism i skola och arbetsliv som påverkat dem, vilket kommer
att belysas närmare i de påföljande kapitlen om skoltiden och etableringsarbetet på arbetsmarknaden. Några, främst de som bor i de större städerna
eller förorterna, beskriver ett hårdnande klimat mot ”invandrare” eller de som
inte ser ut svenska ut. Bilal berättar att det blivit ett ökat inslag i hans tillvaro
där han nästan dagligen behöver diskutera det som av omgivningen definieras
som problemet med ”invandrare”. Han tycker att klimatet har blivit sådant att
han drabbas av diskriminering och generaliseringar i vardagen och dras in
situationer genom sitt icke-svenska utseende, trots att han inte ser sig själv
som invandrare utan som svensk och dessutom är född och uppvuxen i
Sverige. Han ger exempel på hur han betonar sin svenskhet, genom att återge
dialog han haft med en (svensk) arbetskamrat på hans arbetsplats.
Ja men du hur fan ska jag göra? Jag är ju flykting i Libanon och jag är invandrare
här. Hur gör jag då? Är jag en människa utan land då eller?” – ”Ja, det är du väl.” –
Nej, jag är svensk. Alltså jag ska ta ett exempel. Hade det blivit krig mellan Sverige
och Libanon och jag skulle gå med i någon armé. Jag hade gått med i svenska armén.
– ”Det hade du inte alls gjort.” – Jo, garanterat, utan tvekan. Jag hade inte tänkt en
sekund på det. Det är helt självklart, det är ju det landet som har hjälpt mig (Bilal).

Bilal tvingas förhålla sig på en individuell nivå till ett kollektivt ”invandrarskap” som omgivningen tillskriver honom, i detta fall som någon som inte
skulle ta ansvar, om än exemplet handlade om en extrem situation. Han
beskriver att omgivningens syn på honom medför att han ”alltid kommer vara
gäst i detta land”. Andra är vana att höra ”jävla blatte” eller ”de jävla svartskallarna”. Alina, den romska unga kvinnan, upplever sig ofta diskriminerad
och att det ”snackas skit” bakom hennes rygg och att de som gör det inte
känner henne personligen. Återigen tvingas man att individuellt hantera en
situation där ”invandrarskapet” konstrueras som ett socialt problem av andra
(Trondman 2007). Oftast har de till skillnad mot Bilal som strategi att undvika
situationerna och ignorera andras yttranden. De vet, några av egen erfarenhet,
att det kan innebära ännu större problem. Nour, som har en nordafrikansk
bakgrund, beskriver andra situationer när ”invandrarskapet” blir till ett
hinder.
… jag har inte haft så svårt som andra har haft, eftersom jag är född här. Hade jag
inte varit född här, vet jag, att jag hade haft det jättesvårt. Jag vet det, för att jag vet…
jag märker själv. Och sen är det också namn, mitt namn är inte svenskt. Du vet, när
folk ska läsa ditt cv till exempel, så läser de namnet och blir man lite så här… vad är
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det här för namn? Alltså, och typ när man ska ut i stan och ska skriva in sig på
gästlistan. Då tar de inte med dig för att ditt namn inte är … (svenskt). (Nour)

Nour refererar till sitt namn som kan vara ett hinder både när hon söker jobb
men också när hon går ut på nöjesställen i staden. Föreställningen om
”invandrare” kan alltså vara ett problem både i arbetslivet och på fritiden.
Något som blir tydligt i de ungas berättelser är att det är i förhållandet till det
svenska och svenskar som andrafieringen sker, de vill säga att kollektivt
kategoriseras och betraktas som ett problem. Det innebär att vara föremål för
maktutövning av många gånger okända människor – att inte behandlas
jämlikt på grund ett annorlundaskap i förhållande till den dominerande
svenska majoriteten, Sverige och det svenska. Intressant i sammanhanget är
att få talar om diskriminering i vardagen och i bostadsområdet. Det kan bero
på att det råder ett annat majoritetsförhållande i ungdomarnas multikulturella eller mångkulturella stadsdelar, där det svenska närmast är i minoritet
och det multikulturella i majoritet. Ingen av de unga intervjuade ”försvarar”
dock förorten med positiva historier eller framhåller att den är bäst att bo i
och liknande som vissa studier visat (Sernhede 2007). Bostadsområdet eller
stadsdelen ses istället som den trygga platsen, där man har familj och nätverk
och där man är ”hemma”. Forskning visar att just trygghet och tillgång till
nätverk är viktiga argument för unga människor i förorten för att gå kvar på i
skolan där. Ytterligare argument för att avstå från att pendla till en annan, ofta
centralt belägen skola, med gott rykte och med många svenska elever är att
undvika ensamhet och bli sedd som annorlunda i en okänd skolmiljö (Bunar
2010b). Nour är den enda i gruppen som valde att pendla till en gymnasieskola utanför kommunen. Under det första året upplevde hon sig mobbad
av två av lärarna, som hon ansåg vara rasistiska, och bytte gymnasieskola två
gånger med hjälp av sin mamma. Hon gick det sista året på en gymnasieskola
på den egna orten.
Identitet
Som framgår ovan är det uppenbart att flertalet unga positioneras av omgivningen som ett problem genom sin icke-svenska bakgrund, vare sig de vill
det eller inte. Trots flera berättar om omgivningens negativa syn på dem som
”invandrare”, verkar emellertid alla ha ett oproblematiskt förhållande till sin
etniska identitet. De ser sig med självklarhet tillhöra samma etniska grupp
som föräldrarna gör, genom de bakgrunder eller hemländer de har, men också
som svenskar, om än i varierande grad. Majoriteten av de unga ger uttryck för
att kunna ha flera etniska identiteter samtidigt, att vara ”både och”, även om
det i något fall talas om att det också kan ge en vilsenhet. Det ligger i linje med
en förståelse att kulturell identitet är något som skapas, omskapas och
konstrueras i specifika sammanhang, och alltid är i förändring. Det beskrivs
som hybriditet eller multikulturell identitet (Hall 1990, Bhaba 1994, Ålund
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1997). Några beskriver att de aldrig kommer att bli svenskar, vare sig de vill
det eller ej, och att deras barn inte heller kommer att bli det. Andra menar att
deras barn möjligen kommer att bli det, speciellt om de får barn med en
svensk. Det problematiska ser ut att vara omgivningens syn på ”invandrarskapet” och tvivel på om de unga också kan vara svenskar, som ges exempel
på ovan. Att ses som problemet kan också uttryckas som en frånvaro av ett
erkännande – att bli sedd och erkänd som en fullvärdig individ i det samhälle
man lever i. I skolsammanhang kan en sådant icke-erkännande leda till skolk
eller till att leva upp till andras nedlåtande bedömningar (Trondman m fl
2014). ”Invandrarskapet” etiketteras oftast genom synliga kännetecken som
hudfärg, hårfärg, namn eller dylikt, oavsett om de unga är födda i Sverige eller
inte, och kopplas till en tankepraktik om ”invandrare” som problem. Den
strukturella nivån ser ut att reproducera den föreställningen och därmed göra
det svårare för de unga att också se sig som ”svenskar”, eller ”tillåtas” av andra
att göra det. För många är det trots det inget problem med dubbla identiteter
även om det ibland innebär att vara mitt emellan.
Det är inte så att, nej jag är kurd och inte svensk och så där, men jag tycker att jag är
både är svensk medborgare, bor i Sverige, men ändå är jag kurd… Jag känner mig
inte utanför, varken här eller där. (Salim)
När jag åker till Turkiet är jag väl svensk enligt dem och när jag kommer hit då är jag
väl kurd. Men jag själv, jag känner både och. Det är väl hälften-hälften, jag vet inte,
fortfarande jag känner mig inte helt-helt, men det kommer väl någon gång. (Tara)

Några tänker framåt, på om och när de själva får barn. Även om det sker en
anpassning till det svenska samhället är det den etniska identiteten som
fortsatt kommer att vara viktigast, enligt Hawa, eftersom det är den hon mest
identifierar sig själv med.
… Vi försöker också anpassa oss i samhället. Men vi vill inte heller släppa hela våran
kultur. Jag vet… Alltså jag kommer aldrig bli svensk. Och jag vill aldrig heller alltså
bli helt svensk heller. Och jag kommer inte uppfostra mina barn till svenskar heller.
För vi är inte det. Vi är inte det. ( Hawa)

Tesfay, som kommer från Östafrika, uttrycker att han upplevt mycket av
rasism relaterad till sin hudfärg, både i gymnasiet och när han sökt jobb, och
är besviken på Sverige som land. Hans identitet är starkt kopplad till
föräldrarnas båda hemländer i Östafrika och han känner sig inte svensk även
om han är svensk medborgare. Han vill absolut inte att hans eventuella barn
skall bo kvar i Sverige eftersom han ser det som ett rasistiskt land. Han tänker
sig flytta till något annat land där han lättare kan få ett arbete, innan han får
barn.
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Alltså i Sverige det är stort rasism. Alltså Sverige, dom leker det är alla ska ha rätt,
alla. Men det stämmer inte … Man ser alla på en kam, man lägger alla på en kam. Det
är dålig, mycket dåligt. (Tesfay)

Sammanfattningsvis har majoriteten en stark relation till den egna och
föräldrarnas etniska identitet, problemet är istället omgivningens syn på deras
icke-svenska bakgrund som signalerar en brist på ett erkännande som
fullvärdiga samhällsmedlemmar. Flera möter också diskriminerande uttryck
på individuell nivå och blir positionerade som ”invandrare” även om
majoriteten också ser sig som svenskar eller svenska medborgare med annan
bakgrund.
Platsen och frånvaron av det svenska
Platsens betydelse för människors möjligheter och villkor är något som
uppmärksammats alltmer i forskningen. I utbildningsvetenskaplig forskning
har boendesegregation och ökade skillnader mellan skolor och elevresultat
uppmärksammats allt mer på senare år (Trumberg 2011, Kallstenius 2010)
som en följd av utbildningssystemets omorganisering – av- och omregleringar, decentralisering och tilltagande marknadisering (Bunar 2010b,
Lundahl m fl 2013). Forskning visar också att skolvalsreformen i sig, och inte
enbart boendesegregationen bidrar till ökande resultatskillnader mellan
skolor. Det sker genom att svenskfödda föräldrar och medelklassgrupper
väljer bort skolor med växande andelar synliga minoriteter (Andersson m fl
2010).30
Som tidigare beskrivits kommer de unga i min studie från fem olika städer
och tätorter runt om i landet. Jag har besökt samtliga orter och där intervjuat
de unga. Majoriteten av dem bodde vid tiden för intervjuerna i områden med
i huvudsak hyreslägenheter. I den minsta orten är hyreshusområdena mindre
omfattande och bostadstyperna mer varierande med bostadsrätter,
hyresrätter och småhus. De fyra andra bostadsområdena härrör
huvudsakligen från 1960- och 70-talens miljonprogramsområden som
domineras av hyreslägenheter. Tre av de fem områdena som de unga bodde i
ingår också i så kallade urbana utvecklingsområden, som särredovisas i den
offentliga statistiken och följs upp gällande bland annat andel sysselsatta,
utbildningsnivå, försörjningsstöd och behörighet till gymnasiet.31 De
30 Begreppet synliga minoriteter har kanadensiskt ursprung och används i statiska sammanhang (se
diskussion i Socialstyrelsen 2006) men är också omstritt. Argument för begreppet är att vissa grupper löper
större risk att bli diskriminerade i en västerländsk kontext, främst på bostads- och arbetsmarknaden, på
grund av sitt utseende. Den kanadensiska definitionen lyder: Visible minorities includes persons who are nonCaucasian in race or non-white in colour and who do not report being Aboriginal (Statistics Canada):
http://www.statcan.gc.ca/eng/concepts/definitions/minority01a
31 URBAN 15 är de 15 stadsdelar i nio kommuner som från 2012 omfattas av regeringens urbana utvecklingsarbete. LUA är 23 stadsdelar i 15 kommuner som hade lokala utvecklingsavtal med staten fram till 2012. SCB
fick genom ett regeringsbeslut 5 februari 2009 uppdraget att redovisa registerstatistik för att belysa utvecklingen av integration på nationell och lokal nivå http://www.scb.se/sv_/Hittastatistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration/
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karakteriseras som stadsdelar med utbrett utanförskap eller socioekonomiskt
utsatthet och boendesegregation, med högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå, lägre andel behöriga till gymnasiet och högre grad av fattigdom än
andra stadsdelar i landet. Uppföljningen syftar till att redovisa utvecklingen
och visa på positiva och negativa trender som underlag för politiska insatser
(se Arbetsmarknadsdepartementet 2012; 2013). Många av dessa utvecklingsområden har också stor andel utlandsfödda och personer med utländsk
bakgrund (Edling 2015).
De ungas rörlighet i Sverige har varit mycket begränsad. De bor nästan
undantagslöst i samma område där de vuxit upp, förutom de tre sent invandrade. Majoriteten ser bostadsområdet och orten som ”hemma” och har
inte planer på att flytta därifrån. Arton av de tjugo bor vid tiden för intervjuerna kvar på orten där de gick i högstadiet och gymnasiet. De som flyttat
hemifrån bor som tidigare beskrivits i närheten av föräldrar och i många fall
släktingar. Dessa områden har också relativt många andra invånare med
migrationsbakgrund. Trots att flera av dem ofta, av myndigheter och andra
utomstående, beskrivs som utsatta, är det få de unga som talar om områdena
som mindre bra att bo på eller studera i. Den typen av frågor ställdes heller
inte direkt vid intervjuerna eftersom fokus var inställt på deras egen livsresa,
främst i termer av utbildning, arbete och framtid. Istället relaterar flera av de
unga frågor som rör platsen – området och orten – främst till familjen men
också till frånvaron av det svenska som i sin tur kan ha påverkat skolgången
och andra livsvillkor. Aras säger att om han vuxit upp någon annanstans hade
livet kunnat se annorlunda ut.
Ja, först och främst så skulle jag kanske ha svenska vänner då. Och då skulle man vara
mer insatt i det här svenska livet. Svenska traditioner och då kanske skolan blir till och
med bättre också. Hela skolgången fram till gymnasiet. Ja men det har stor betydelse
vart man bor och var man är uppväxt. (Aras)

Zakariya berättar att när han får egen familj vill han inte låta barnen växa upp
där han själv levde som barn. Han skulle välja att bo där det finns fler svenskar
så att barnen därmed lättare kan få svenska vänner. Det skulle innebära att
det skulle gå bättre i skolan och i livet i stort för dem. Han har ibland kritiserat
föräldrarna för att de bosatte sig på en ort där så många andra som invandrat
bor. Han tycker det borde ändras så att inte så många som kommer till Sverige
bor på samma ställe. Han menar att andra som han känner, som flyttat till
andra orter med fler svenskar, lyckats bättre än han att lära sig svenska, få bra
jobb och komma in i samhället.
Fortfarande så tycker jag att (ortens namn) är inget för mig. Varför, vet jag inte. Men
jag, du vet, nu är man går i skolan i (närliggande ort). Då är det ett annat liv. Då man
ser, alltså det här är Sverige. Förstår du? Jag vet inte, jag har den här tanken
fortfarande på att flytta…(Zakariya)
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Svenska språket beskrivs också av flera som frånvarande. Exempelvis menar
Sabrine att området som hennes familj bor i inneburit ”inga svenska grannar,
inga svenska klasskompisar” vilket gjort att de inte pratat svenska så mycket
hemma. Några beskriver orter och områden utanför den egna stadsdelen med
att ”det är Sverige” till skillnad mot det de ser i vardagen. Zakariya, Maryam
och Sabrine, som alla kommer från samma mångkulturella stadsdel tillhör de
relativt få som talar om att flytta från hemorten i framtiden. De anser också
att det troligen skulle gått mycket bättre för dem att komma in i det svenska
samhället om de bott i en stadsdel med fler svenskar. De framhåller att många
i den egna stadsdelen inte lärt sig tala svenska särskilt bra, och att äldre
släktingar inte behöver prata svenska i vardagen. Också flera andra av de
intervjuade beskriver goda kunskaper i svenska som en grundförutsättning för
att det skall gå bra i skolan och för att få bättre arbeten. Andis fyller på med
vikten av att alla med utländsk bakgrund inte bor på samma ställe samt att
samhället skall ställa krav på dem som invandrat. Ingen skall bara ”gå hemma
och få socialbidrag” utan att göra något, poängterar han.
Orten kan ses som problematisk på andra sätt, som en riskfylld miljö att
växa upp i. Nour berättar om sin oro för en yngre bror som tidigt ”hamnade
snett”, i fel sällskap. Vid tiden för intervjun var han arton år och satt häktad
för rån, inbrott och innehav av narkotika. Genom att han nu blivit myndig
riskerade han nu ett längre fängelsestraff. Hon hoppas att det trots allt kan
vara bra att ”han ska få fängelse så att han lär sig”. När han som 13-åring
började med kriminalitet visste föräldrarna inte vad de skulle göra och
skickade därför honom till släktingar i hemlandet för att klippa kontakten med
bostadsområdet och dem han umgicks med men det hjälpte inte. Han fortsatte
sitt gamla liv när han kom tillbaka. Pappan, som är egen företagare, köpte
bostad i annan stadsdel för att sonen skulle komma ifrån den negativa miljön
men även det blev resultatlöst. Inget har hjälpt och han har återgått i det
kriminella mönstret och umgänget när han kommit tillbaka efter behandlingshem och omhändertagande enligt Lagen om vård av unga (LVU).
Allting började med att det var äldre killar, de kallas flygare, det betyder att min
lillebror flyger åt dem och det betyder att han går och snor åt dem, gör han inte det så
får han stryk. Så det var så, han torskade och kunde inte säga vem det var som hade
tvingat honom, får då får han stryk. Så han gjorde såna grejer hela tiden, och sen blev
det, du vet, mer och mer. Och sen blir det knark. (Nour)

Familjen har använt sina resurser för att bryta mönstret genom byte av ort
men inte kunnat stoppa sonens kriminella karriär och val av umgänge. Nour
menar att broderns problem har att göra med den kriminalitet som finns i
stadsdelen och som hennes lillebror tidigt drogs in i. Exemplet visar hur äldre
killar effektivt rekryterar unga pojkar till en kriminell karriär. Andis och
Hamid berättar liknande historier från sin uppväxt. Också de hamnade i
pojkgäng och kom in i kriminella banor tidigt, redan under högstadietiden,
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karriärer som de sedan lyckats lämna. Karzan, som invandrade till Sverige
som sextonåring, är glad för att han kom till en mindre stad med mindre
problem. Han menar att om han att hade kommit till en storstadsmiljö istället
skulle sannolikheten att han blivit kriminell vara ”hundra procent”. Genom
det kaos, de krig och konflikter han har vuxit upp med i hemlandet hade han
inte blivit ”duktig på att prata” utan att det istället blev ”händerna som svarar”.
Han tror inte att det hade varit bra för honom att vara i en miljö med mycket
människor och problem när han kom till Sverige. Nu har han blivit bättre på
att prata, är lyckligt gift och familjefar med två barn. Det var viktigt för honom
att han tidigt träffade kvinnan som han nu har barn med och är gift med. Det
hindrade honom att göra ”fel saker” och gav honom ansvar för andra än sig
själv, framhåller han. Avslutningsvis kan noteras att ingen av de unga kvinnorna talade om egna erfarenheter av att deltagit i kriminella aktiviteter.
På frågan om vad de skulle ändra på i samhället i stort om de hade möjlighet
och makt, ger de unga förslag på förändringar och förbättringar som rör den
egna orten eller bostadsområdet. Det man vill förändra rör oftast frånvaron
av det svenska och svenska språket samt situationen på arbetsmarknaden för
de som bor på området inklusive föräldrar. Många vill generellt förändra
bostadssituationen så det inte ser ut som där man själv bor, med en koncentration av ”invandrare” till vissa områden. Med en mer blandad befolkning skulle
inflyttande få bättre möjligheter att komma in i det svenska samhället och
snabbare lära sig svenska. Om Bilal hade makt att förändra skulle hans första
åtgärd vara att minska invandringen eftersom han tycker att Sverige ”inte
klarar av det”, och sedan menar han att det viktigt med bostadsområden som
både har insats- och hyreslägenheter. Då kan ”blandningen” ske av sig själv
även om alla inte har råd att köpa en bostadsrätt.
Sen hade jag spridit ut på folket. Om jag hade varit politiker så hade jag spridit ut på
folket. Inte bara invandrarna, utan allmänt allt folk… Och det säger jag att det måste
vi ju göra, blanda (Bilal).

Istället för att trängas och vara arbetslösa i städerna, bör människor också
flytta till andra platser runt om i hela Sverige där det finns arbete, menar Bilal.
Även Rezan pratar om vikten av arbete, att ”invandrare” får jobb och något att
göra och exemplifierar med att det är många i hans bostadsområde som
saknar sysselsättning.
Det finns så många invandrare som är arbetslösa liksom. Som då inte, är bara hemma
liksom och tar emot socialbidrag och sånt där liksom.. Det är liksom ett problem i
samhället att de behöver vara som utan…. Att försöka liksom, fixa nåt enkelt. Nåt bra
jobb, där man inte behöver behärska svenska språket för att kunna få ut nån lön i alla
fall. Ge dem en aktivitet som kan… nån aktivitet så de har nånting att göra liksom
(Rezan)
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Hawa, som är inne på liknande tankar, menar att det är viktigt att fler kommer
in på den vanliga ”svenska arbetsmarknaden” där man kan utvecklas som
människa och förbättra språket, stället för att arbeta inom restaurangbranschen, som många med invandrarbakgrund hon känner gör.
Ja, det tycker jag. Plus att mångas svenska utvecklas snabbare genom det sättet. Ut i
arbetsmarknaden. Inte bara stå i restaurang och säga ”Smaklig måltid!” Faktiskt.
(Hawa)

Sammanfattande reflektioner om familjen, migrationen,
platsen och frånvaron av det svenska
Familjen betyder mycket för de unga människorna och är det som skapar
trygghet för majoriteten, undantaget den ensamkommande unga kvinnan.
Familjen är navet i deras vardag. Modern tillmäts extra stor vikt som stöd i
vardagen och i samband med olika svårigheter, medan fadern är den
frånvarande, ofta på grund av långa arbetsdagar. Majoriteten av ungdomarna
bidrar med självklarhet med arbete och pengar till familjens försörjning. Mer
än hälften började tidigt att arbeta vid sidan om skolan, vilket bland annat
tagit tid från skolarbetet. De flesta lever i stora familjer med många syskon
vilket medför ansvar för yngre syskon och svårigheter att finna studiero hemma. Hälften av de unga är den första i familjen som gått i skola i Sverige vilket
innebär att de inte kan dra nytta av föräldrars eller äldre syskons erfarenheter.
Några av unga kvinnorna beskriver också komplicerande faktorer i förhållande till familjen. Ansvaret för syskon och hushållsarbete är tidskrävande,
särskilt i kombination med ytterligare arbete, vilket exempelvis tar tid från att
göra läxor. De unga kvinnorna har också mer restriktioner gällande fritiden
och mindre möjligheter att välja fritt vad de vill göra, hur och med vem och att
flytta hemifrån på egen hand. Det påverkar deras handlingshorisonter, tydligast i förhållande till studier. Exempelvis beskriver Maryam hur hon måste
planera sina dagar noggrant för att kunna förena ansvar för hushållsarbete
och syskon med deltidsarbete och vuxenstudier. Tara beskriver pappans
motstånd mot att hon ska flytta till en annan ort för att bedriva högskolestudier som ett hinder som hon tvingas förhålla sig till men hoppas kunna
övervinna med moderns hjälp. Ingen av de unga männen beskriver liknande
faktorer som påverkar deras självständiga handlingsutrymme eller horisonter.
Avsaknad av kunskaper om och erfarenhet av det svenska utbildningssystemet tillsammans med ett ringa utbildningskapital i familjen, många
syskon och mycket ansvar ger rimligen svårare förutsättningar att klara av
studier än många andra. Valet att migrera och tidpunkten för migrationen är
något som de unga inte kunnat påverka. Om de är födda i Sverige, eller
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migrerade till Sverige som barn eller unga har påverkat deras utbildningskarriärer på olika sätt. För de tre som kom i tonåren har den korta vistelsetiden haft negativa effekter för möjligheten att slutföra gymnasial utbildning
vilket också ligger i linje med tidigare forskning (Bunar 2010, Rumbaut &
Komaie 2010). För de övriga ungdomarna verkar vistelsetiden haft mindre
betydelse för skolprestationerna eller skolmisslyckandet. Andra faktorer
såsom föräldrarnas utbildningsnivå och arbetsmarknadspositioner kan antas
ha betydelse, vilket jag återkommer till i kapitel 6 och 7.
Identitetsuppfattningen ser inte ut att vara ett problem för de unga kvinnorna och männen. Den etniska identiteten framstår som självklar för
majoriteten av dem och hänger tydligt samman med familjens geografiska och
kulturella bakgrund. De allra flesta förstår och pratar dessutom föräldrarnas
modersmål. Nästan alla ser sig också som svenskar i olika hög grad eller som
någon med annan bakgrund och med svenskt medborgarskap, vilket visar på
olika grader av hybrididentitet eller att vara både och, exempelvis libanes och
svensk. De unga lever i Sverige och har en bakgrund i ett annat land men
verkar hantera sina "dubbla identiteter" utan problem, även om vissa säger att
de aldrig kommer att bli ”helt svenska”. Deras identiteter är med Halls (1990)
ord ”in production”, och ingår i en föränderlig formeringsprocess inom
personen som utvecklas i samspel med omgivningen. Kulturell identitetsproduktion har också en relation till platser och tid och är i ständig förvandling.
Cultural identity … is a matter of' becoming' as well as of 'being'. It belongs to the
future as much as to the past. It is not something which already exists, transcending
place, time, history and culture. (Hall 1990, s.225)

De ungas identiteter är således inte essentiella eller historiskt sammanbundna
med deras eller föräldrarnas geografiska bakgrund. Istället utvecklas identiteterna i samspel med de ungas historia, samtid och framtid, med deras levda
verklighet och de maktförhållanden de lever under. Identitet är något som
omgivningen positionerar individen i samt något som individen väljer att
positioneras som i förhållande till den egna historien. Det problematiska är
alltså inte hur de unga ser på sig själva utan hur de blir sedda. De som berättar
om diskriminering och rasism beskriver att de blivit orättvist behandlade och
som annorlunda utifrån synliga kännetecken som hudfärg, hårfärg eller
namn. Uttryckt på ett annat sätt, uppvisar de brister i ”svenskhet” och
positioneras som avvikande från majoriteten eller den normativa normaliteten (se t.ex. Hertzberg 2003, Gruber 2007). Hall menar, med utgångspunkt från Said (1989), Foucault (1971) och Fanon (1986) att den koloniala
historien bidragit till ett annorlundaskap som konstruerats utifrån
dominerande maktförhållanden. Med hänvisning till Saids begrepp "Other”,
den Andre, menar Hall utifrån sina egna karibiska erfarenheter, att svarta
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människor konstruerats som annorlunda och som den Andre. Västvärldens
tidigare dominerande makt- och kunskapsmonopol, vilket inkluderade
hierarkiska föreställningar eller diskurser om ras utifrån ett rasbiologiskt
tänkande, har varit kraftfullt. De som konstruerats som den Andre har också
delvis internaliserat den synen på sig själva. Denna inre expropriation av den
kulturella identiteten kan förlama och deformera den egna självuppfattningen, menar Hall (1990). Det senare verkar dock inte gälla de unga männen
och kvinnorna i denna studie. Deras kulturella eller etniska identitet är stark,
och för de flesta står den inte i motsättning till en identitet också som svensk.
Flera beskriver det som Bhabha (1994) kännetecknar en process som sker i
mötet mellan kulturella olikheter: ett ”tredje rum”, en plats där nya perspektiv
växer fram och utveckling sker. Vad som utmärker sådana tredje rum är deras
hybriditet, ambivalens och frånvaro av förenklade uppdelningar mellan vita
och svarta, vi och dom. Utifrån de ungas berättelser är det i just i det mötet
med det svenska, det olika, som det uppstår problem. Några talar om ett
motstånd från omgivningen att ”tillåtas” att också ses som svenskar, trots att
de själva gör det. Hybriditeten i deras identiteter möts av en essentialistisk
och oföränderlig syn på etnisk identitet. Deras levda erfarenheter visar att det
sker en andrafiering, att de påskrivs ett ”invandrarskap” som ses som socialt
problem.
Å andra sidan talar de unga om frånvaron av det svenska i sina stadsdelar
och bostadsområden, som huvudsakligen utgörs av miljonprogramsområden.
Skillnaden mot mer välmående bostadsområden är slående. De levda erfarenheterna däremot är rikliga och mångkulturella och har relationer till stora
delar av världen genom familjernas ursprung och transnationella nätverk. I
urbana områden liknande dem som de unga lever i har över tiden färre
svenskar och fler med invandrarbakgrund bosatt sig i jämförelse med andra
bostadsområden i svenska städer (Molina 1997). Under 1960- och 70-talet var
det främst svenskar som flyttat till storstadsområdena av arbetsmarknadsskäl
och arbetskraftsinvandrare från olika delar av Europa som bodde i dessa
områden. Dessa stadsdelar har efter hand förändrats till att i allt högre grad
vara bebodda av människor från olika delar av världen, i många fall
invandrade som flyktingar. Utvecklingen mot en alltmer etniskt segregerad
bostadsmarknad med en hierarkisk uppdelning mellan olika upplåtelseformer
har ökat. Invandrare, speciellt de med icke-europeisk bakgrund, koncentreras
i allt högre grad till områden som redan före deras ankomst är märkta med
låg socioekonomisk status. Molina (1997) drar slutsatsen att det pågår en
process där bostadsmarknaden delas upp efter rasmässiga markörer, en
process av rasifiering av staden där ansvaret för segregationen tenderar att
läggas på de som invandrat, genom att hänvisa till deras ”fria val” att bosätta
sig i sådana områden.
Nyare kulturgeografiska rapporter gällande Stockholms och Skåne län visar
att boendesegregationen under perioden 1995-2010 fortsatt att öka.
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Arbetslöshet, lägre utbildning och fattigdom samlas i allt större utsträckning
till samma bostadsområden vilka i allt större omfattning domineras av
utlandsfödda. På motsvarande sätt skapas områden med en koncentration av
olika slags kapital. Så kallade synliga minoriteter koncentreras dessutom i
ökad utsträckning till platser där det redan bor många sådana. För nyanlända
sker en liknande koncentration till vissa områden (Östh m fl 2014, Niedomysl
m fl 2015). Mönstret med ökade inkomstklyftor och en socioekonomisk
segregation mellan stadsdelar syns inte bara i större städer utan också på
nationell nivå. I jämförelser med andra länder inom OECD-området hade
Sverige den största ökningen av inkomstskillnader mellan 1985 och 2012.
Från att vara det land som hade minst skillnader har Sverige närmast sig
mittskiktet gällande skillnader i hushållens disponibla inkomst av OECDländerna (OECD 2014). Skillnaden kan också uttryckas i etniska termer, där
svenskfödda boende i utsatta storstadsområden lyckas bättre än utrikesfödda
på arbetsmarknaden. Dessutom sker en polarisering inom gruppen utlandsfödda, där en grupp blir kvar i arbetslöshet medan andra lyckas etablera sig
på arbetsmarknaden över tid (Hedberg 2009). Flyktingskap, geografiskt
ursprung från Mellanöstern och diskriminering försenar också inträdet
(Hedberg 2012). En rad kvalitativa studier visar att såväl den etniskgeografiska isoleringen och den stora koncentrationen av utrikesfödda och
barn till utrikesfödda leder till stigmatisering och en känsla av stå vid sidan
om samhället (Bunar 2001, 2010b, Haglund 2005, Gustafsson, 2006,
Sernhede 2007).
När de unga gör jämförelser med andra bostadsområden så noterar de att
färre svenska grannar och färre svenska klasskamrater resulterar i att det
pratas mindre svenska i deras områden. Det ”svenska livet” är någon
annanstans. Några ungdomar som beskriver vari skillnaden bestått om de
hade vuxit upp i någon annan stadsdel talar om en närvaro av ”det svenska”
som skulle kunnat underlätta skolgången och ge bättre kännedom om svenska
förhållanden. Det svenska språket beskrivs sålunda som frånvarande, som en
konsekvens av det bor så få svenskar i bostadsområdena. Frånvaron av det
svenska språket är också relaterad till en avsaknad av en ”svensk arbetsmarknad” eller, som någon uttrycker det, ”svenska jobb” där svenska talas.
Exempel ges från café- och restaurangbranschen, där det är lättast att få
arbete, men där svenskan inte utvecklas utan stannar vid standardfraser.
Ungdomarna beskriver inte bara en frånvaro av det svenska utan närmast en
frånvaro av Sverige i de flesta av bostadsområdena de lever i. Deras förslag för
att ändra situationen handlar om skapa blandade bostadsområden, med både
hyresrätter och bostadsrätter och med svenskar och ”invandrare. Det handlar
också om att fler får arbete och meningsfull sysselsättning på en ”svensk
arbetsmarknad”. Genom dessa förändringar skulle både människor och det
svenska språket utvecklas, menar de.
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Mot bakgrund av ovanstående finns det anledning att närmare undersöka
sambandet mellan rumslig ojämlikhet och sociala orättvisor, en ojämlikhetens
geografi, och förstå vad det har för betydelse för unga kvinnor och män med
utländsk bakgrund och deras familjer (Harvey 2006). Genom de ungas levda
erfarenheter sätts ord på betydelsen av att leva i det rum som deras
bostadsområden utgör. I det rummet är familjen det viktigaste för de unga,
även om det kan finnas det som är komplicerat samtidigt med det som står för
samhörighet och trygghet. Familjen står också för ett sammanhang och en
relation, i rummet och över tiden, som har samband med de ungas etniska
identitet. Samtidigt beskriver uppföljande undersökningar och statistik de
bostadsområden där de flesta bor, eller liknande platser, som utsatta eller
segregerade och som stadda i utveckling mot en ökad ojämlikhet. De ungas
villkor uppfyller nästan alla de kriterier som ingår i analys och beskrivning av
segregation. Deras föräldrar har huvudsakligen kort utbildning, majoriteten
har en utomeuropeisk bakgrund och tillhör därmed gruppen synliga
minoriteter. De bor i områden med lägre sysselsättning och högre fattigdom,
även om det inte alltid gäller deras egna familjer. De tjugo ungdomarna saknar
fullständig gymnasieutbildning och relativt många, åtta av dem, var inte
behöriga till gymnasieskolan. Genom deras levda erfarenheter och deras
berättelser är det uppenbart att rumslig ojämlikhet spelar och har spelat en
roll i deras uppväxt, deras skolgång och etablering på arbetsmarknaden, deras
livschanser. Jag återkommer till den sociala platsen betydelse i den
övergripande analysen i kapitel 8.
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Kapitel 6

Berättelser från och om skoltiden
Grundskolan, gymnasiet och motsvarande utbildning för unga kan ses som
ett fält där aktörerna har olika tillgång till ekonomiskt, socialt och kulturellt
kapital (Bourdieu 1995, Hodkinson & Sparkes 1997, Hodkinson 2008). De
viktigaste aktörerna på ”skolfältet”, förutom de berörda eleverna själva, är
lärarna och föräldrarna/familjen men också skolkamrater, rektorer, lärare
och annan skolpersonal som den unge interagerar med, bland annat genom
allianser, förhandlingar och konflikter. Här kan också ett skillnadsskapande
ske med utgångspunkt från de ungas migrationsbakgrund (se kapitel 5). I
skolan och de andra fält som de unga är del av tas beslut som påverkar deras
levnadsbanor på olika sätt, ibland egna beslut och ibland beslut som tas av
andra. Det senare kan exempelvis gälla att flytta, byta skola eller bli omhändertagen. Övergången mellan grundskola och gymnasium är en institutionell/strukturell brytpunkt eftersom den berör praktiskt taget alla
ungdomar i den svenska skolan. Vid denna brytpunkt sker skol- och utbildningsval – val som starkt begränsas om man har låga eller ofullständiga betyg
från grundskolan, vilket var fallet för många av de intervjuade. Ålder kan
utgöra en annan begränsning; tre av de intervjuade som kom till Sverige först
i tonåren hann inte påbörja ett gymnasieprogram innan de överskred den
åldersgräns som gäller för tillträde till ungdomsgymnasiet, och var därför
hänvisade till vuxenutbildning. Skoltiden kan också ses som perioder av
informellt karriärlärande, vid sidan om de det lärande som kan relateras till
ungdomsskolans formella läroplaner och andra styrdokument, ett lärande
som sker i de mellanliggande rutiner som skoltiden utgör. Karriärer konstrueras och utvecklas gradvis i individers deltagande i skolan som fält och ett
lärande är oundvikligt under den processen (Hodkinson 2008). De ungas
livsvillkor vid sidan om skolan har också betydelse för skolgången visar all
forskning (se Socialstyrelsen 2010, SOU 2013, European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014). Det är sammantaget centralt för att förstå
de pragmatiskt rationella karriärbeslut som unga tar i relation till skolan.
Som beskrivits i kapitel 1 baseras en stor del av den internationella forskningen om ungas övergångar mellan skola och arbete på stora mängder data
och strävar efter att ge mer generella förklaringar av ungdomars skilda
karriärmönster och framgångar att ta sig in på arbetsmarknaden. Olika
bakgrundsfaktorer som kön, social bakgrund, etnicitet, och funktionshinder
är relaterade till skillnader i sysselsättning, inkomster och tillträde till
arbetsmarknaden (Wolbers 2007, Saar m fl 2008). Redan låga betyg och
ofullständiga betyg från grundskolan ses som riskfaktorer för senare
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arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad i framtiden i en svensk kontext
(SOU 2013:74). I både den internationella och svenska forskningen finns en
samstämmighet om att avhopp eller oavslutade gymnasiestudier är tydliga
indikatorer på att en ungdom riskerar att få problem i framtiden. Forskning
visar att dessa ”skolmisslyckanden” är ett komplext och mångbottnat
problem. Dessutom betonas att skolmisslyckanden eller avhopp inte är en
enskild händelse utan en långvarig process med interagerande strukturella
och individuella faktorer. Samstämmig forskning visar tydligt att ungas
sociala bakgrund och utbildningsnivå är relaterade (Rumberger & Lim 2008,
McGrath 2009, Dale 2010, Socialstyrelsen 2010, SOU 2013:74). Statistik visar
samtidigt ett ökat antal unga som inte blir klara med sina gymnasiestudier på
normal tid. 2014 var det drygt 30 procent av alla elever som inte nådde
fullständiga slutbetyg på gymnasiet på normal tid och för elever med utländsk
bakgrund var andelen ca 50 procent (Skolverket 2015).
Det här kapitlet ägnas åt de ungas erfarenheter från grundskolan, övergången till gymnasiet och gymnasietiden eller motsvarande period, och den
interaktion som äger rum mellan för ungdomarna betydelsefulla aktörer i
skolan. I de ungas berättelser om skoltiden framkommer främst deras
upplevelser av hur det var att gå i grundskolan och gymnasiet, hur studierna
gick och vad som gjorde att de inte blev klara med dem. Vad de upplevde som
svårt är återkommande element men också ljuspunkter under skoltiden
liksom hur de efteråt ser på sin egen insats. Till stor del är tiden i skolan också
relaterad till den unges familjesituation som berörts i föregående kapitel. De
unga har även idéer om förändringar för att underlätta för andra ungdomar i
framtiden, vilket uttrycks som det viktigaste skälet till att de deltog i studien.
I kapitlet går jag närmare in på några av de medverkandes berättelser för att
på ett fördjupat sätt illustrera skeenden samt de komplexa och mångfacetterade processer som skolmisslyckanden utgör.

Grundskolan
Longitudinella skoldata visar att de elever som är födda i Sverige med utländsk
bakgrund har ett något lägre meritvärde än elever med svensk bakgrund, men
att skillnaderna har minskat under senare år. För utlandsfödda och de som
har invandrat efter skolstarten har skillnaderna däremot ökat, framförallt
under de senaste åren (Skolverket 2012a, 2014b). Internationell forskning
visar att föräldrarnas stöd och engagemang har stor inverkan på elevernas
prestationer i skolan och kan bidra till färre avhopp. Forskning pekar också på
vikten av att skolpersonal inser att föräldrar med utländsk bakgrund oavsett
kulturell bakgrund och position har viljan att engagera sig och hjälpa sina barn
med skolarbetet (Bunar 2010a). Lärarna är centrala aktörer för skolframgång
och en lyckad integrering för nyanlända, men studier visar på att det mer
handlar om individuella aktörer i skolans värld som ställer upp, engagerar sig
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och hjälper till än om skolan som institution (Trondman & Bunar 2001,
Cederberg 2006, Trondman m fl 2014).
Erfarenheter från grundskolan
Mina respondenter har, som tidigare nämnts, haft mycket olika förutsättningar för sina grundskolestudier beroende på när migrationen har ägt rum.
Liksom för andra ungdomar handlar deras erfarenheter från skoltiden bland
annat om skoltrötthet, svårigheter att sitta still, problem med vissa ämnen
som matte eller engelska och om det svåra att flytta till annan ort och att börja
en ny skola. De handlar om att vara ensam. Men det finns också historier som
skiljer ur sig och som är relaterade till den migrationsbakgrund som förenar
de tjugo deltagarna.
De som gått hela eller större delen av grundskolan i Sverige beskriver att
det fungerat bra eller relativt bra i skolan upp till högstadiet. Hamid, som efter
omfattande frånvaro från skolan blev omhändertagen av sociala myndigheter
redan under årskurs 7, utgör ett undantag. Också för de fem som kom till
Sverige i mellanstadieåldern gick det bra även om det var svårt med språket i
början. De gick först någon form av förberedelseklass för nyanlända barn och
övergick sedan till en vanlig klass, ett halvt till ett år senare. Under
högstadietiden börjar bekymren för många men inte för alla. Flera berättar
om att man blivit mindre engagerad i skolarbetet, om skolk och ibland
beskriver de sig själva som ”stökiga”. Andra delger sina erfarenheter av att
vara på skolan under skoltid men utan att närvara vid lektionerna, ibland för
att vara med sina kompisar eller ”gänget”, i stället för att vara på lektionen.
Två av deltagarna, Salim och Bilal, var nästan inte närvarande på några
lektioner alls under 9:an och fick därmed mycket få godkända betyg. Hawa, å
andra sidan, berättar om att det fungerade riktigt bra i grundskolan där hon i
9:an hade MVG och VG i betyg, skötte sina läxor och pluggade varje dag, även
om hon hade en period då hon inte tog skolan riktigt på allvar.
Det finns också flera berättelser om viktiga lärare som engagerade sig och
fick ungdomarna att sköta skolan. För Tara gick grundskolan bra även om hon
var lite ”stökig” på högstadiet, som hon själv beskriver det. Tara berättar
speciellt om en lärare som alltid ställde upp för henne, såg om hon mådde
dåligt, pratade, lyssnade, stödde och samtidigt ställde krav på henne.
Ja, hon ställde alltid upp. Sånt som jag inte kunde prata med någon annan, kunde jag
stå och prata med henne. (Tara)

Flera andra berättar om betydelsefulla och engagerade lärare som hjälpte dem
att hantera och slutföra grundskolan. Dessa lärare gav dem struktur och stöd.
Som Andis beskrev det: läraren tog honom på allvar, såg honom som individ
och förklarade tydligt konsekvenserna av olika val.
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Nja, jag var ju knappt där på lektionerna i sjuan-åttan. Det var ju ingen lärare som
brydde sig, men till slut så var det en lärare som tog tag i mig i slutet på åttan, i början
på nian. Jag hade väl 30 poäng när jag började nian och slutade med 165 i alla fall…
Han tog ansvar för mig, och visade att någon brydde sig – innan dess var det ju ingen
som brydde sig: ”han har dåliga betyg, xxxxx, men det är inget mer vi kan göra åt det”
..- han jämförde mig med några pack – pundare – i stan som inte hade några liv.
Hade inget boende eller bilar eller pengar eller någonting… Ja, ”där kommer du
hamna, om du fortsätter så här” så tydlig var han. … han fick med mig helt enkelt.
(Andis)

Dessa båda exempel visar på lärarinsatser med ett personligt engagemang och
på hur enskilda aktörer kan lyckas att vända utvecklingen för elever som
riskerat vara på väg mot ett skolmisslyckande. Liksom i tidigare forskning
framstår individuella insatser i skolan som betydelsefulla för de unga för att
få dem att slutföra grundskolan och bli behöriga till vidare studier.
Föräldrar
Föräldrar och familj är närvarande i alla de ungas narrativ, också i relation till
skolan. Flertalet beskriver att föräldrarna vill att de skall studera och få ett
bättre liv än vad de själva haft i hemlandet. Detta kommer tydligast till uttryck
i familjer med en flyktingbakgrund, vilket är fallet för flertalet deltagare i
studien (för liknande resultat se Bunar 2015, Högdin 2007). Flera unga
uttrycker också att föräldrarna vill att deras barn skall få det bättre i Sverige
än de själva gällande arbete och inkomster. Tydligast framkommer det i de
familjer som har egna småföretag eller arbetar i något serviceyrke som till
exempel taxichaufför eller på restaurang. Gemensamt för den typen av
verksamheter är att de ofta innebär många arbetstimmar. Det är med stor
sannolikhet det som föräldrarna menar att deras barn kan undvika genom att
studera längre. Å andra sidan framkommer att föräldrarna inte kunde hjälpa
dem med skolarbetet och inte förstod hur den svenska skolan fungerade.
Hawa beskriver det som att om man har föräldrar som inte utbildat sig, då vet
man mindre. Hon jämför med sina svenska klasskompisar:
Alltså dom har föräldrar som har gått mer utbildning. Dom har gått skolan, dom har
fått mer jobb, eller hjälp hemma. Jag kom hem. Ingen hjälpte mig. Ingen visste vad
det ena eller det andra var. Alltså förstår du? (Hawa)

Rezan var skoltrött och ”stökig” på högstadiet. Han hade en viktig lärare som
tog tag i honom i 9:an och förklarade vad det skulle innebära om han inte
pluggade. Han skulle inte bli behörig till gymnasiet och det individuella
programmet (IV) skulle vara det enda alternativet. Han pluggade hårt och
lyckades få betyg så han kunde söka in på gymnasiet. Han beskriver att hans
familj hela tiden ville att han skulle lyckas i skolan och stödde honom hela
skoltiden. Samtidigt kunde de inte hjälpa honom i skolarbetet. Han betonar
språkets roll för hans föräldrars begränsningar.
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För det första kunde de liksom inte hjälpa att ”du ska göra si och sådär med läxor” för
de kan inte språket. För det andra så har de varit väldigt viktiga, för att gå klart
skolan. (Rezan)

Sabrine kom till Sverige som 11-åring som flykting med sin familj. Också hon
berättar om hur hårt hon kämpat med skolan och som det äldsta syskonet i
familjen fått klara väldigt mycket själv, och som den första i familjen som gick
i svensk skola gjort alla skolerfarenheter först. Hennes mamma har varit
mycket engagerad och hjälpt Sabrine så mycket hon kunnat med studierna.
Det var bara hon som förstod vad Sabrine ville och följde allt som hon gjorde
i skolan. Trots mammans engagemang, och trots att hon var en av få mammor
med gymnasieskoleutbildning, beskriver Sabrine att varken hon eller pappan
förstod hur den svenska skolan och det svenska utbildningssystemet
fungerade. Föräldrarnas starka önskan var först och främst att hon och hennes
yngre bröder skulle få ett bättre liv och utbildning.
De ville ändra. De ville inte att vårt liv ska bli samma som dem. För de kom inte vidare.
När de kommer nu här till Sverige utan utbildning, så de vill inte att vi ska leva samma
liv som dem. (Sabrine)

Föräldraengagemanget, inklusive föräldrarnas förväntningar, är en viktig
faktor för skolframgång (se t ex Rumberger & Lim 2008, Kristjánsson &
Sigfúsdóttir 2009). I de flesta narrativen framkommer att föräldrarna är
engagerade i att det ska gå bra för deras barn men samtidigt, på grund av
språksvårigheter och ringa kunskap om hur den svenska skolan fungerar,
saknar de verktyg som kan hjälpa dem att ge praktiskt stöd. Dessutom har
majoriteten av föräldrarna själva kort skolgång, vilket gör det svårt att bidra
med hemläxor och liknande. I några fall ges konkreta exempel på bristande
kommunikation mellan skola och föräldrar, inte minst vid omfattande
frånvaro. Andis och Bilal berättar till exempel om att de själva undertecknade
frånvarorapporter som de skulle ta hem för underskrift av föräldrarna.
Exemplen tyder på bristande samarbete mellan hem och skola. Flertalet av de
unga talar väldigt lite om samarbetet mellan skola och hem. Den avsaknaden
kan tyda på att samarbetet var ringa men också att de unga bekräftar ett
avstånd i relationen mellan skola och familj som styrks av annan forskning
(Bouakaz 2007, Bunar 2010). Det skulle ha varit önskvärt med ett
föräldraperspektiv för att belysa den delen bättre men ett sådant faller utanför
den här avhandlingen.
Leilas exempel
Ett ”skolmisslyckande” beskrivs i forskningen som en komplex och
mångfacetterad process (Dale 2010); det är ingen enskild och plötslig
händelse, vilket styrks av de ungas utsagor. Att det är fråga om både strukturella och individuella processer, inom och utom skolan, framkommer än
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tydligare i narrativen om den senare skolkarriären i gymnasiet. Leilas historia
har både gemensamma drag med andra unga i studien men också annorlunda
inslag, främst genom det myndighetsingripande som skedde genom skolans
anmälan till sociala myndigheter i 9:e årskursen.
Leila som kom som 3-åring till Sverige som flykting med sin familj. Hon bor
tillsammans med sina nio yngre syskon och mamma. Pappan träffar hon inte
numera och han bor inte med övriga familjen efter Leila blev omhändertagen
av 9:e årskurs. Hon hjälper mamman, som varit hemma och tagit hand om den
stora familjen så gott hon kan med småsyskonen sedan de kom till Sverige. Leila
har haft stort ansvar för sina yngre syskon under uppväxten och så är det
fortfarande.
Mamman arbetade som sjuksköterska i hemlandet och pappan var militär. I
Sverige har pappan haft olika servicejobb inom vården, startat eget och senast
haft arbete som taxichaufför. Leila märkte först sin ”invandrarbakgrund” när
hon flyttade med familjen från ett mångkulturellt bostadsområde i en storstad
till en mindre stad. Tidigare hade många i grannskapet rötterna i något annat
land än Sverige och det var det normala. I den mindre staden var hon nästan
ensam med utländsk bakgrund i skolan hon gick i. Viktiga personer är mamma
och hennes nästan jämnåriga syster men hon säger sig inte ha någon som hon
kan prata med om viktiga saker. Vid intervjutillfället bor hon med mamman och
syskonen som flyttat tillbaka till storstaden och det tidigare bostadsområdet.
Leila studerar på något som kallas ”second chance” utbildning32, motsvarande
Grundvux men med mer lärar- och socialt stöd, och läser grundskoleämnen
engelska och matte för att bli klar med grundskolan. Framtidsplanerna är att
hon vill jobba med ungdomar som har hamnat i problem där hon kan använda
sina egna erfarenheter.
För Leila fungerade det bra i grundskolan till dess att familjen flyttade. På
den nya orten var hon och hennes syskon nästan ensamma med invandrarbakgrund och hon kände ett ansvar att skydda dem mot andra barn, när hon
märkte att andra barn behandlade dem illa. Hon kände sig väldigt ensam till en
början men fick svenska kompisar med tiden och det gick bra i skolan en period.
På högstadiet var hon glad att ytterligare unga med migrationsbakgrund, eller
”invandrare”, som hon själv beskriver det, kom till hennes skola. De drogs till
varandra och bildade ett gäng och Leila började skolka från lektionerna för att
kunna vara tillsammans med de andra. Hon och gänget gjorde som de ville trots
lärarnas försöka att ingripa mot skolket. Samtidigt började Leilas svenska
vänner ta avstånd från henne. Skolan började gå alltmer dåligt men hon skyller

32 Second Chance School är ett projekt som initierades av Europeiska Kommissionen 1997 för att bekämpa
ungdomsarbetslöshet. Projektet vänder sig till ungdomar, 20-30 år, som saknar betyg och kvalifikationer och
därför riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Second Chance Schools (E2C) finns idag i flera
europeiska länder. Se http://www.e2c-europe.org/
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inte på skolan eller lärarna utan på sig själv och att hon hade det otryggt
hemma.
Ja alla, lärarna också, alla hade ögonen på mig, det var jättejobbigt men sen… jag
förstår varför… jag kom och gick när jag ville. För vi hade olika rast, alltså olika, jag
och de här eleverna. Så vi sket i, allihopa, så vi var tillsammans. Lärarna kom på oss,
de tog oss in till klasser och sen gick vi ut igen och så… vi gick på samtal och sånt … vi
kände typ att vi ägde allting, vi gjorde som vi ville. Badass status och sånt… För alla
svenskar du vet de är vana att gå på sina lektioner, komma exakt i tid och så, sen när
de såg oss när vi gjorde som vi ville, då blev de så här… typ de gör vad de vill, vi måste
akta oss från dem, vad som helst kan hända oss, typ så. Och det var jättesynd
egentligen, för då började alla mina svenska kompisar lämna mig, nästan alla. …
Egentligen har det inte med det att göra, bara. Det har med familjen att göra, alltså
hemmet. Har man inte tryggt hem, så vill man känna sig trygg i skolan och då måste
man bygga upp sin trygghet, och jag gjorde det på fel sätt. Jag hade det inte bra
hemma och jag hade ilska inom mig så jag kom till skolan och tog ut min ilska. (Leila)

I Leilas fall framkommer att skolan engagerar sig för att vända utvecklingen.
Hennes historia visar emellertid på hur komplexa livssituationerna kan vara
för elever i och utanför skolan. Det har i Leilas fall först och främst att göra
med kamratskap och familjesituation att göra, där hon uttrycker ett sorts
utanförskap som ensam ”invandrare”, men också att hon har ett otryggt hem.
För henne blev lösningen att identifiera sig med andra som hon upplevde sig
dela något med, i det här fallet ett gemensamt ”invandrarskap”, där Leila och
de nya vännerna positionerar sig mot skolans regler och normer. Förlusten av
de svenska vännerna var ett av resultaten. Kamratskap är en del i de sociala
relationer, tillsammans med lärare och föräldrar, som nämns som ett starka
element i processer av ”skolmisslyckande” eller avhopp där tillhörigheten eller
identifiering med andra kamrater kan medföra ett avståndstagande till
lärarna och skolan (McGrath 2009).
Leila gick inte färdigt grundskolan. Hon hade ett komplicerat förhållande
till sin pappa som straffade henne regelbundet vilket gjorde att hon inte ville
gå hem från skolan överhuvudtaget. Hon blev hämtad varje dag av sin pappa
så hon säkert skulle komma hem istället för att gå någon annanstans. Under
nian blev hon akut omhändertagen av de sociala myndigheterna då hon
ansågs löpa risk för att utsättas för hedersrelaterat våld. Skolan meddelade de
sociala myndigheterna efter personal fått veta att hon och pappan skulle åka
på semester till hemlandet för att reda ut deras relation. Leila vet fortfarande
inte om det var rätt eller fel att hon blev omhändertagen, men att det som
hände påverkade hennes skolgång. Hon tror att hon klarat grundskolan om
hon hade fått gå kvar.
... jag hade vaknat upp, jag tar åt mig när folk pratar med mig, och så mycket som
lärarna kämpa, och rektorerna och kuratorn, och ville mitt bästa, jag hade klarat mig,
med deras stöd, deras hjälp. (Leila)
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Istället för fortsatta studier följde placeringar på en lång rad familje- och HVBhem. Leila nämner inget om studier under denna tid utan berättar om vantrivsel och rymningar. Boende på HVB-hem har rätt till undervisning, men
denna har visat sig vara undermålig till omfattning och kvalitet (Skolinspektionen, 2010). Leilas livshistoria visar på komplexa processer där hon
”straffar ut sig” från skolan genom att tillsammans med vännerna strunta i
lektionerna och lärarna samt om skolans försök att förändra situationen.
Leilas ”stökiga” skolkarriär på högstadiet delar hon med andra unga i studien
men det abrupta avbrottet av grundskolan genom omhändertagandet är
ovanligt i materialet. Däremot visar det hur nära livet i skolan sitter samman
med omständigheter utanför skolan, i det här fallet främst relationen med
pappan, och processen i Leilas fall kulminerade genom omhändertagandet
med betydande konsekvenser för Leilas fortsatta utbildning.
Alla skolkarriärer som slutar med avhopp, eller ett skolmisslyckande,
utspelar sig i specifika sammanhang som bidrar till att forma det enskilda avhoppet. Det finns alltid strukturella och individuella faktorer bakom beslutet
eller händelsen. Det är ett samspel som involverar familj, social bakgrund,
erfarenheter av och skeenden i skolan. Det är kulmen på en i regel lång process
som ofta inleds innan en ung människa börjar skolan. I många fall är flera
riskfaktorer närvarande och sammansatta problem ökar avsevärt risken för
negativa utfall (Dale 2010). I Leilas fall finns många sådana risker närvarande
tillsammans med ett ”invandrarskap” som medför ett avståndstagande från
skolan.
När grundskoletiden tog slut var elva av de tjugo ungdomarna behöriga till
gymnasiet och påbörjade något gymnasieprogram. Nio var inte behöriga och
i tre av fallen berodde det på att de kommit till Sverige i tonåren, i 14–16
årsåldern, och därför inte hunnit med att göra sig behöriga. Två blev
omhändertagna av myndigheter i högstadieåldern och hade därför inte haft
möjlighet att studera på normalt sätt.

Övergången till gymnasiet
Under de senaste decennierna har förutsättningarna för att välja utbildning
förändrats dramatiskt. Tidigare studier och rapporter visar på ett heterogent
studie- och yrkesvägledningslandskap, vilket medför otydliga uppdrag, brister
och stora skillnader i hur mycket kommunerna prioriterar studie- och yrkesvägledningen. Vidare framkommer att skolorna inte aktivt arbetar för att
motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social
eller kulturell bakgrund (Lundahl & Nilsson 2009, Skolinspektionen 2013,
Skolverket 2013b, Hjort m fl 2014).
Unga med utländsk bakgrund uttrycker större oro inför gymnasievalet och
ser både föräldrarna och vägledare som viktigare än vad svenskfödda
ungdomar gör (Dresch & Lovén 20o3; 2010). Vägledarna har tendenser att
både sänka ambitioner, ”cooling down”, och få unga med utländsk bakgrund
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att göra det ”rätta valet”, samtidigt som föräldrarna tillskrivs stereotypa egenskaper och ses som problematiska (Hjort m fl 2014, Sawyer 2006).
Gymnasievalet
Av de elva direkt behöriga till de nationella gymnasieprogrammen valde sju
teoretiska och fyra yrkesprogram (tabell 6.1). De unga berättar om olika
faktorer för vad som var avgörande för valet av program. Det var intresse för
området, mål att läsa på högskolan, jobbmöjligheter efter utbildningen men
också i ett par fall äldre syskons programval. Några valde också som de
närmaste kompisarna. En av de unga valde ett program som han inte trodde
var så ansträngande eftersom han var skoltrött. Tre valde med föräldrarnas
mer eller mindre starka medverkan. Betydelsen av föräldrar, syskon,
kamrater och även den utvidgade familjen under gymnasievalsprocessen
beskrivs i flera tidigare studier (Lovén 2000; Dresch & Lovén 2010; Sandell
2007).
Det som ”sticker ut” är att de unga ofta beskriver sig som ensamma
alternativt självständiga i sina val. I två av de tre fallen där föräldrarna tydligt
medverkade så tycktes vidare de unga uppfylla föräldrarnas önskan om val av
studieprogram, inte sitt eget.
Lärare och studie- och yrkesvägledare
Lärare och studie- och yrkesvägledare framstår bara undantagsvis som
aktörer i de ungas val av gymnasieutbildning och därmed i förlängningen
deras yrkesval. I föregående avsnitt beskrevs enskilda lärare som centrala för
att fullfölja studierna. Rezan är en ytterligare en av de unga som berättar om
en lärare som var engagerad och ville hans bästa under högstadietiden då han
var skoltrött.
Han ville mitt bästa och såhär hela tiden du vet. Vi kunde snacka om allting sådär,
han var jättetrevlig såhär du vet… Han var väldigt bestämd faktiskt sådär du vet. På
ett väldigt positivt sätt alltså. … Så han kunde mig liksom. Och jag tänkte inte på det
liksom sånna grejer som han pratade om. Du vet att man kan hamna i IV, där finns
inga möjligheter, det blir svårt att komma ikapp och lite sånt där… Och han var som,
man kan kalla han pappa nästan. Alltså han var så bra liksom. (Rezan)

Valet handlar i det här fallet om att klara av grundskolan eller ej. Läraren
upplyste Rezan att om han inte klarade att få tillräckligt många betyg för att
vara behörig till gymnasiet, så då återstod bara Individuella programmet, där
man ”hamnar” om man inte klarar studierna. Rezan liknar honom vid en sorts
ställföreträdande förälder som ställde krav på honom. Rezan återberättar,
som framgår av citatet ovan, med inlevelse om denna lärare och hans stöd för
att Rezan skulle bli behörig till gymnasiet, men säger inget om att han fick
något stöd för själva valet av utbildning. Han valde istället det gymnasieprogram som enligt vänner och syskon var det enklaste programmet med

83

minst arbete och minst läxor. Han var skoltrött och hade egentligen inte velat
studera vidare just då, om han haft något annat val.
Studie- och yrkesvägledarna har det specifika uppdraget att underlätta
valet av utbildning och framtid för eleverna på grundskolan, men de är
närmast osynliga i de ungas narrativ från grundskoletiden liksom i samband
med valet inför gymnasiet. Endast en av de elva ungdomarna som var
behöriga att välja gymnasieprogram nämner studie- och yrkesvägledaren som
betydelsefull vid valet. Också Zakariya tar upp studie- och yrkesvägledaren
när han skulle välja program, men i kritiska ordalag som en som hindrade
honom från att överväga andra alternativ än Naturvetenskapsprogrammet.
… på grundskolan så var studie- och yrkesvägledare inte så mycket, hon sa att jag
kunde välja natur till exempel, jag fick inte fler alternativ… Först så ville jag söka på
omvårdnadsprogrammet, och då sa hon att hon tycker inte, det är bara tjejer där. Det
är inget fel, man går på omvårdnad, det är gymnasieskola, förstår du. Jag tyckte
också att det var ingen med mig, jag kände inte nån (där). (Zakariya)

Zakariyas berättelse är både exempel på motsatsen till ”cooling down” och om
att göra det ”rätta valet”. En anledning till att vägledaren styrde Zakariya, en
sorts ”pushing up”, kan ha att göra med vägledarens vetskap om att Zakariyas
båda föräldrar var högskoleutbildade. Detta och en ökande tendens mot en
teoretisk utbildningsnorm vad gäller val till gymnasiet (jfr Hjort m fl. 2014)
skapade ett svårt dilemma för Zakariya.
Föräldrarna
Föräldrarna framstår oftast som passiva aktörer i samband med
gymnasievalet, som några som står vid sidan om under valprocessen. Flera av
de unga vuxna berättar att föräldrarna inte kunde hjälpa till med valet
eftersom de inte hade någon kunskap om det svenska utbildningssystemet.
Rezan, som tidigare betonat att språket förhindrat föräldrarna att hjälpa
honom i skolarbetet, beskriver det som att de hade ”noll kunskap” och inte
heller någon aning om vad som till exempel skulle hända om han inte fått
behörighet till gymnasiet. Hawa tycker att hon var okunnig inför valet och
relaterar det till föräldrarnas utbildning. Hon säger inget om att skolan gett
henne kunskaper om de möjligheter som fanns eller hur man väljer. På frågan
om vad som gjorde att hon valde Samhällsvetenskapsprogrammet svarar hon:
Alltså man var väl... Jag vet inte. Alltså vi var väl rätt så okunniga den tiden. Sen den
tiden, du vet, det hade kommit upp lite såhära... Jag vet inte alltså, när man har
föräldrar som inte har utbildat sig det... man vet mindre. (Hawa)

Andis kommenterar sina föräldrars svårigheter att hjälpa till vid valet med "de
förstår inte och det är inte förvånande". Han syftar på att föräldrarna inte är
uppvuxna i Sverige, har det svårt med språket och att det svenska
utbildningssystemet är svårt att förstå. Tara ger en liknande beskrivning:
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Ingenting, de vet inte ens samhälls är. Om jag hade sagt naturvetare, då hade hon
sagt: vad blir man, ah läkare sån dära, då hade hon sagt ta den. (Tara)

Det finns också ett par exempel på hur föräldrarnas mer aktiva stöd och
önskan att deras barn skall få det bättre har inverkat på gymnasievalet. Också
här framkommer att föräldrarna saknar kunskap om svensk utbildning och
samhälle, men på ett annat sätt. I båda dessa fall har familjerna kommit som
flyktingar till Sverige, och de två ungdomarna var i 11-12 årsåldern när de
började i svensk skola. Zakariya skildrar stödet som både något positivt men
också en form av ett ansvar att bära, vilken var besvärligt när studierna på
gymnasiet inte gick så bra. När den unge mannen ser tillbaka på sina studier
ser han det som relaterar till ett felval av program som hade betydelse för att
han inte fick betyg i alla kurser. Han valde Naturvetenskapsprogrammet till
stor del för att uppfylla föräldrarnas önskan att han skulle bli läkare,
tandläkare, ingenjör eller liknade yrken som har status i hemlandet (jfr
Lundqvist 2010). Han fick inte heller stöd av vägledaren för sitt intresse för
att välja Omvårdnadsprogrammet, som framgår av citatet ovan. Zakariya är
den enda av respondenterna där båda föräldrarna har en högskoleutbildning.
Föräldrarnas egen utbildning kan alltså ha haft betydelse för valet av
naturvetarprogrammet, men Zakariyas egen analys är att de trodde att det var
den enda gymnasieprogrammet som kunde ge en bra framtid, vilket enligt
honom berodde på okunskap om livsförhållandena i Sverige. Nu i efterhand,
genom att Zakariya diskuterat det hemma, förstår de att man kan ha ett gott
liv och klara sig bra ekonomiskt utan ett statusyrke i Sverige. Han har också
värnat om att hans yngre syster skulle få välja studier efter eget intresse, vilket
föräldrarna hörsammat. Detta exempel illustrerar också att platsen i syskonskaran är betydelsefull; Zakariyas lillasyster drog fördel av de erfarenheter
som gjordes av den äldre brodern och föräldrarna när han skulle välja program.
Sabrine berättar om hur hennes föräldrar valde att fly till Sverige för hennes
och hennes yngre bröders skull, för att de skulle få en bättre framtid och en
bättre utbildning än de själva fått. Hon ville visa att hon kunde leva upp till
deras önskan och kände ett ansvar att lyckas med studierna. Hon valde också
det naturvetenskapliga programmet och upplevde i efterhand att det var ett
felval. Hon klarade trots det alla ämnen utom ett, engelska, tack vare stora
egna insatser. Sabrine är den i materialet som var närmast ett behörighetsgivande slutbetyg.
Det är en anledning att jag ska visa att de inte hade fel. Att vi flyttade. Vi ska visa dem
att det var den rätta valet, när de flyttade. Att de lämnade deras hemland och deras
släktingar och föräldrar och hem. Allt. Deras bakgrund. (Sabrine)

Sabrine uttrycker det stora ansvar hon kände gentemot föräldrarna att visa att
de gjort rätt som lämnat allt för sina barn. I efterhand är hon glad över det
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stora stöd för studierna hon fått av föräldrarna, speciellt av mamman som
hjälpt henne med allt det hon kunnat. Samtidigt säger Sabrine att Samhällsvetenskapsprogrammet hade varit det rätta för henne eftersom hon inte
gillade naturvetenskapliga ämnen. Hon kände inte till det programmet vid
valtillfället utan följde föräldrarnas, speciellt mammans, önskan att hon skulle
gå det bästa och bredaste programmet. Både Sabrine och Zakariya beskriver
en avsaknad av bra information på högstadiet inför valet av program. De visste
inte så mycket om det program de skulle börja på, berättar båda två. Zakariya
efterlyser också att skolorna skall använda sig av gymnasieelever som kan
berätta hur de upplever att gå på gymnasiet, vad som är svårt eller inte på
deras program och vad man behöver för kunskaper från grundskolan. Hans
förslag är någon form av undervisning med information med syfte att
underlätta valet till gymnasiet. Sabrines och Zakariyas narrativ belyser
ytterligare svårigheter vid valet till gymnasiet än enbart okunskap hos föräldrarna. Alla exempel visar dock på behovet av stöd, undervisning och
information inför valet av utbildning. Ingen av deltagarna berättar att de varit
med om någon form av organiserad vägledning som skulle kunna vara till stöd
för valet. Det framkommer inte heller att det förekommit något samarbete
mellan skola och föräldrar inför övergången mellan grundskola och gymnasium.33

Gymnasiet
En fullständig gymnasieutbildning är närmast en grundförutsättning för att
ha möjlighet etablera sig på arbetsmarknaden idag. Gymnasieutbildningen
har blivit en form av grundkompetens trots den frivilliga utbildningsformen.
Personer utan fullständig gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade
bland arbetslösa, försörjningsstödsberoende och förtidspensionerade.
(Bäckman & Nilsson 2011; Olofsson m fl 2014, SOU 2013:74). Etnicitet som
kategori är något som unga med utländsk bakgrund måste förhålla sig till i
gymnasiet som i andra sociala sammanhang (Ålund 1997). De unga tillskrivs
ett invandrarskap som konstrueras i samspel mellan aktörer i skolan men
också i förhållanden i samhället och på arbetsmarknaden i övrigt som ”spiller
över” i skolans vardag, och som de unga behöver positionera sig till (Gruber
2007, Lundqvist 2010).
Gymnasiet – ett osäkert steg i utbildningskarriären
För det flertal av ungdomarna som började på gymnasiet utmärks gymnasietiden av ökad frånvaro. Låg motivation, jobb bredvid studierna och andra
33 I den här studien har inte föräldrarnas perspektiv studerats och inga föräldrar har heller intervjuats.
Forskning på hur föräldrarna med migrationsbakgrund ser på studier, samarbetet mellan hem och skola och
övergångar från grund- till gymnasieskolan saknas i stort sett (se Bouakaz 2007; 2012). Sådan studier skulle
kunna tillföra viktig kunskap om hur samarbetet mellan skola och föräldrar ser ut, inte minst kring val av
studievägar.
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intressen som går före skolarbetet beskrivs som orsaker. För två av de tre som
hoppar av studierna nämns trångsynta, fördomsfulla eller till och med
rasistiska lärare som skäl till avhoppet. Till skillnad från högstadietiden är det
sällsynt med lärare som viktiga personer och stöd i de ungas skildringar från
sin gymnasietid. Fler av de unga kvinnorna hjälper till mycket hemma, vilket
tar tid, och de har fler regler att följa än de unga männen – regler som inverkar
både på skola och fritid. Två unga kvinnor berättar om övergrepp som påverkat dem och därmed studierna i hög grad.
Tolv av ungdomarna påbörjade ett nationellt gymnasieprogram, varav nio
följde gymnasiets samtliga årskurser men utan fullständiga slutbetyg. Resultaten varierade i hög grad. De fanns de som saknade godkända betyg i cirka
hälften av kurserna medan några bara var ett par godkända betyg ifrån att få
ett fullständigt slutbetyg. Åtta av de tjugo deltagarna började inte på något
treårigt nationellt gymnasieprogram överhuvudtaget (figur 6.1).
Figur 6.1 Gymnasieprogram och tid i gymnasiet
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Röd stapel: inga gymnasiestudier el. individuellt program/IVIK. Blå stapel: treårigt
gymnasieprogram.

Sex av de unga gick på Individuella programmet (IV) eller på Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella
program (IVIK)34, varav en som efter ett år på IV påbörjade ett ordinarie
gymnasieprogram. Fem blev av olika skäl inte behöriga till något treårigt
gymnasieprogram. Slutligen var det tre ungdomar som inte alls började på
någon form av gymnasieutbildning. Två av dem hade under högstadietiden
blivit omhändertagna av myndigheter och gick inte i skolan under en längre
34 Ändamålet med båda dessa utbildningar är att eleverna, under längre eller kortare tids studier, skall uppnå
grundläggande behörighet för gymnasiestudier. IV och IVIK har sedan 2011 ersatts med fem olika
Introduktionsprogram (se Skolverket).
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period av olika placeringar i familjehem och HVB-hem. Den tredje valde att
inte alls börja gymnasiet.
Fem av de intervjuade avbröt sina gymnasiestudier vid olika tidpunkter och
av olika skäl. I två av fallen berättar de om diskriminering eller rasism som en
av anledningarna till avhoppet. Ytterligare två hoppade av efter ett år på IV. I
det femte fallet gavs stöd av skolan på grund av skolk men efter att han bytt
program en gång valde han sedan att hoppa av gymnasiet.
Av tabell 6.1 framgår att elva av de tjugo unga hade påbörjat någon form av
utbildning efter gymnasietiden eller motsvarande, vid den första eller andra
intervjun. Vad gäller de åtta som inte deltog vid den andra intervjun kan det
finnas flera som påbörjat någon form av utbildning men det är okänt. Att så
många påbörjat utbildning efter gymnasieåldern indikerar att det inte främst
var inlärnings- eller andra individrelaterade problem som var orsaken till att
de inte blev klara med sina gymnasiestudier utan mer handlar om andra socialt relaterade eller konstruerade faktorer. Jag återkommer till vuxenutbildning som en möjlig väg till etablering på arbetsmarknaden i kap 8.
Tabell 6.1 Gymnasieutbildning samt utbildning efter gymnasieskolan
IP namn/kön

Avbrutit skolan
(tidpunkt)/fullföljt

Program på gymnasieskolan

Utbildning efter
gymnasieskolan

Yasmina/K
Leila/K

IV 1 år sen avhopp
Ej klar med grundskolan

IV 1 år - ej behörig
Omhändertagen. Senare IV

Ingen
Vux.utb, grundsk.

Donia/K
Hamid/M
Bilal/M
Sabrine/K
Zahra/K
Maryam/K
Zakariya/M
Nour/K
Alina/K
Tesfay/M
Aras/M
Tara/K
Hawa/K
Rezan/M
Salim/M
Andis/M
Chaiyawat/M

Ej klar med grundskolan
Gick ej skolan från årskurs 7
IV 1 år sen avhopp
Fullföljt gy.ej betyg Eng A/B, 200p
Fullföljt gymn, ej betyg 1200p
Fullföljt gymn, ej betyg 1200p
Fullföljt gymn, ej betyg ca 400p
Fullföljt gymn, ej betyg i ca 1200p
T Sverige i 14-årsåldern
Avbröt årskurs 2 -avhopp
Fullföljt gymn, ej betyg 5- 600p
Fullföljt gymn, ej betyg 5-600p
Fullföljt gymn, ej betyg 5-600p
Fullföljt gymn, ej betyg 5-600p
Ej fullföljt-avhopp åk 2
Ej fullföljt- avhopp under åk 1
Kort skolgång i hemlandet - till
Sverige när han var 14 år

Påbörjade inte gymn
Omhändertagen – ej behörig
IV 1 år – ej behörig
Naturvetenskapligt (NV)
Samhällsvetenskap/ek. (SP)
Samhällsvetenskap (SP)
Naturvet.pr. (NV)
Påbörjat Sam.pr (SP) 3 ggr
IVIK. Inget – ej behörig
Specialutf pr., inr ljudteknik
Byggprogrammet (BP)
Samhällsvetenskap (SP)
Samhällsvetenskap (SP)
Handelsprogrammet (HP)
IV 1 år. SP 1 år/BF 1 år
Industriprogrammet (IP)
IVIK. Inget – ej behörig

Vux.utb, gymn
Ingen
Ingen
Komvux kompl.gymn.
Komvux kompl.gymn.
Komvux kompl.gymn.
Komvux. Yrkeshögsk.
Ingen
Vuxenutb: Omvård
Ingen
Ingen
Komvux kompl.gymn
Ingen
Komvux kompl.gymn
Ingen
Ingen
Grundvux, grundsk.

Karzan/M

Kort skolgång i hemlandet - till
Sverige när han var 14 år

IVIK. Inget – ej behörig

Arbetsmarknadsutb
till svetsare
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Gymnasiekarriären – skolk, jobb och frihet
Åtta av de tolv som påbörjade ett gymnasieprogram beskriver mer eller mindre stor frånvaro under gymnasietiden, ofta med början under andra årskursen.
Motsvarande berättelser om skolk på högstadiet är betydligt färre bland de
tolv ungdomarna. Förutom låg motivation framkommer flera skäl till frånvaron på lektionerna under gymnasiet. En oväntad och framträdande orsak är
arbete vid sidan av studierna. Totalt berättar åtta av de tolv som började på ett
gymnasieprogram att de har jobbat vid sidan om skolarbetet, i en del fall redan
från högstadiet. Fem av de unga har arbetat i stor utsträckning vid sidan om
studierna. En av dem startade ett eget café under gymnasietiden. Redan som
15-åring började Sabrine jobba extra på caféer och var uppskattad för att hon
var duktig och tog ansvar. På uppmuntran från tidigare chefer och med stöd
av pappan startade hon ett eget företag, ett café med mat, under sista året på
gymnasiet. I efterhand ser hon det beslutet som mindre bra. Caféet tog mycket
tid från skolarbetet och bidrog till att hon saknade betyg i två kurser i engelska,
vilket gjorde henne obehörig för vidare studier. Hon beskriver arbetet med
caféet som slitsamt, samtidigt som företaget inte gick så bra; finanskrisen
gjorde att caféet fick mindre kunder. Hon sålde företaget efter ett år.
Nour började tidigt att hjälpa sin pappa med hans kiosk och har sedan 12års åldern alltid haft jobb vid sidan om skolan. Under senare delen av
gymnasiet jobbade hon som servitris på restaurang och som bartender på
helgerna, vilket inverkade menligt på studierna. Nour har alltid tyckt om att
jobba. Erfarenheterna har inte alltid varit positiva men hon har haft lätt att få
ett nytt arbete.
Ja, jag har alltid haft jobb. Jag har kompisar som aldrig jobbat i sitt liv, aldrig, de vet
inte hur det är. Och jag, sen jag var liten, det känns konstigt att inte ha ett. Men jag
har alltid varierat, om jag inte trivs på ett ställe så slutar jag för att jag känner, jag
bryr mig inte om pengar. Om jag inte trivs så vill inte jag vara kvar, så enkelt är det.
(Nour)

Under andra året i gymnasiet började Tara få problem med frånvaro i skolan.
Pappans startade då oväntat en restaurang, vilket innebar att hon och övriga
i familjen behövde hjälpa till i företaget både vardagar och helger. Också Aras
berättar han under andra årkursen började jobba fredag-söndag på
restaurang. Det var något han valde att göra för att bidra till familjens
ekonomi trots att pappan hellre ville att han skulle studera. Både Tara och Aris
beskriver att de inte orkade upp på morgnarna och missade en eller flera
lektioner då det blev sent på kvällarna. En ond cirkel utvecklades. Det var
ingen idé att berätta för lärarna – de skulle ändå inte förstå.
Nä. Jag kommer ihåg att jag kunde inte gå på religion för att det krockade med mitt
skift på jobbet. Jag var rädd att säga till läraren och du vet, så jag sa inte. Så jag fick
IG i religion och i Svenska A. Svenska A började direkt efter. Ibland hann jag med men
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det var så långt efter, så jag fick bara utskällning för varje gång jag var där. De
förstod aldrig min historia. (Aras)

Frånvaron beskrivs som en konsekvens av att de unga arbetar, inte minst sent
på kvällarna, men är också något som det verkar svårt att berätta om för lärare
på skolan. För både Tara och Aras har arbetet en ekonomisk orsak (se kapitel
6); de arbetar för att bidra till familjens försörjning. I Taras fall är det mer
påtvingat medan Aras valde det själv för att han ansåg att det var nödvändigt.
Det valet är inget han ångrar. Han beskriver det som att han inte bara kunde
tänka på sig själv och att valet stod mellan hans utbildning och familjens
framtidsutsikter. För Aras och Tara blev resultatet att de inte fick betyg i vissa
kurser. Aras funderar hur det skulle varit om hans familj hade haft bättre
villkor att leva under.
Visst mitt liv hade sett annorlunda ut om mina föräldrar hade varit till exempel
svenskar, eller varit födda och uppvuxna här men man vet ju aldrig. Men det hade
kunnat vara värre. Det hade kunnat vara värre. (Aras)

När Aras reflekterar över sitt val och familjens situation refererar han till att
det kunde varit på ett annat sätt om familjen istället varit svensk. Han kopplar
samman familjens migration med pappans ständiga frånvaro från hemmet för
att försörja familjen. Om det varit annorlunda hade Aras kanske inte behövt
ställas inför det beslutet att bidra till familjens ekonomi. Studier visar att de
som invandrat är överrepresenterade när det gäller eget företagande och i
branscher med lägre marginaler än svenskfödda. De har lägre medelinkomster, vilket är speciellt uttalat i Norra Europa (Andersson Joona & Wadensjö
2005, Baycan-Levent & Nijkamp 2009). Vid sidan om att invandrargrupper
har en hög grad av egenföretagande visar tidigare forskning att egenföretagare
med migrationsbakgrund anställer landsmän i mycket hög utsträckning,
tydligast i hotell- och restaurangbranschen, vilket riskerar att medföra låga
inkomster även för de anställda och vara en återvändsgränd istället för en
språngbräda till den regulgära arbetsmarknaden. (Andersson Joona &
Wadensjö 2009; 2012).
Personer födda utomlands är tillsammans med ensamstående särskilt hårt
drabbade av fattigdom. Deras barn växer därför upp under avsevärt svårare
ekonomiska förhållanden än barn till sverigefödda föräldrar. Andelen barn i
(absolut) fattiga familjer med två utrikesfödda föräldrar är cirka 20 procent
2010, cirka tio gånger högre än bland barn med båda föräldrarna födda i
Sverige.35 Barnfattigdomen har också blivit alltmer koncentrerad till familjer
35 Måttet absolut fattigdom är relativt i så måtto att vad som betraktas som skäligt beror på levnadsnivån i
det omgivande samhället. Det hamnar därför på olika nivåer i olika länder och speglar både tidsperiod och
landets konsumtionsmönster för undersökningen. Socialstyrelsen (2013) använder sig av ett mått på låg
inkomststandard baserat på den socialbidragsnorm som gällde 1985–1995 och med uppskrivning för
konsumentprisindex (KPI). Socialbidragsnormen definierar en skälig konsumtion utifrån en ”korg” av
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där föräldrarna har en svagare anknytning till arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2013). I jämförelse med tre andra europeiska länder arbetar relativt
få barn upp till 17 år i Sverige, ca 14 procent. För de barn och unga som har
egna arbetsinkomster blir det mindre tid för skolarbete och fritidsaktiviteter
(Socialstyrelsen 2013). Flera studier visar på att sannolikheten för studieavbrott ökar med 50 procent vid mer än 20 timmars arbete vid sidan om
studierna (Rumberger & Lim 2008). I Taras, Aras och Sabrines fall berättas
om omfattande arbete, troligen mer än 20 timmar per vecka, som ibland till
och med krockar med lektioner och som har lett till att de också haft betydligt
mindre tid för hemuppgifter.
Hawas historia
Hawas berättelse om skolgången visar på de komplexa processer som leder till
ett ”skolmisslyckande” i gymnasiet medan det i Hawas fall gick bra i
grundskolan. Många faktorer samspelar där migrationsbakgrund och
socioekonomiska förhållanden bara är en del av de förhållanden som är av
betydelse (Rumberger & Lim 2008, Dale 2010). Sociala relationer och
maktförhållanden inom och utom skolan har också betydelse i den kumulativa
process som kan resultera i avhopp eller skolmisslyckande.
Vid första intervjutillfället jobbar Hawa på ett daghem sedan ett år tillbaka,
först på ett nystartsjobb i sex månader och är sedan anställd på kortare vikariat
i omgångar, där hon har nytta av både modersmålet och svenskan. Hon ser sig
som en brobyggare mellan föräldrar, barn och övrig personal. Hon gick ut
gymnasiet med ofullständiga betyg och hade betyget IG på nästan hälften av
kurserna. Sedan avslutningen på gymnasiet knappt fyra år tidigare har hon
försörjt sig själv med olika jobb. Hon är gift och bor sedan några år tillbaka
tillsammans med sin man i egen lägenhet. Hawa är positiv inför framtiden.
Framtidsplanerna innefattar en trygg anställning och sedan barn.
Hawa tillhör en stor familj; hon är född i mitten av en syskonskara på åtta
barn. Familjen är flyktingar och hon var tre år när de kom till Sverige. Hennes
föräldrar har, enligt Hawa, aldrig gått i skola i hemlandet. Det är oklart vad de
arbetade med där. I Sverige har föräldrarna alltid haft försörjningsstöd och
Hawa och hennes syskon har aldrig sett dem gå hemifrån till ett jobb. Under
Hawas gymnasietid valde pappan att flytta tillbaka till hemlandet där han gifte
om sig. Viktiga personer är hennes bästa vän sedan skoltiden och hennes make.
Hawa beskriver sig som invandrare. Hon menar att ”vi invandrare försöker
anpassa oss” men vill samtidigt inte släppa den egna kulturen. Hon säger att
hon varken vill eller kommer att bli ”helt svensk”.

produkter – en sorts ”fattigdomsgräns”. Se Socialstyrelsen 2013, bilaga 3 för en diskussion om begreppet och
definitionen.
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Det fungerade riktigt bra i grundskolan. Hawa skötte sina läxor, studerade
varje dag och fick bra betyg. På gymnasiet valde hon Samhällsprogrammet,
mest för att hennes syskon hade valt det. Under andra året började problemen
med frånvaro, delvis därför att hon jobbade, men framför allt för att hon
träffade kompisar och killar istället för vara på lektionerna. Det är en berättelse
som hon delar med några av de andra unga kvinnorna. Hawa beskriver hur det
gick till när hon och hennes kompis ”halkade efter med studierna”:
... Ibland kunde man bara skolka. Ibland kunde jag gå och jobba emellanåt. Förstår
du? Och sen man blev trött, man jobbade, man blev trött. Ja det blev en ond cirkel som
vi... på ett och annat sätt vi tog inte tag i det… … Det var såhär också, ibland det kunde
va tio minuter för sent och så. Så vi: Fan. Vi skäms. Man skäms att gå in du vet. Det
är inte en gång, det är inte två gånger, det är inte tre gånger. Det höll på sådär. Så
man skämdes, så man bara, ”Skit samma. Vi hoppar över det här och tar nästa
lektion.” (Hawa)

Under skoldagarna träffade de båda unga kvinnorna kompisar, killar och ibland
åkte de iväg till någon närliggande stad med någon som hade bil. Sådant som
svenska tjejer får göra redan på högstadiet, menar Hawa. Hon beskriver
skoldagarna som en tid utan vuxnas kontroll. Ingen hemma fick veta, det var
mycket viktigt. Hawa hade som ung kvinna strängare regler att förhålla sig till
än de unga männen, samtidigt som hon hade mycket ansvar hemma, något som
de unga männen inte beskriver. Regler som innebar att man ska vara hemma
på kvällarna, att ta hand om syskon och hjälpa till i hushållet. Hon talar också
om en skillnad gentemot ”svenskarna”, ”en kulturkrock”.
... Sen som du säger, du vet, svenskar dom får göra mycket mera. Plus att vi är
samhälle där det är två kulturer. Det blir kr... automatiskt kulturkrock. Alltså ibland
dom får göra saker, små saker som inte vi får göra. Och då blir det såhär så att man
tänker varför? Det är ingenting. Vi gör den saken under skoltiden. Alltså bara. Det
kan bara vara som att åka till en annan stad. Dom tror att man ska gå dit och göra
du vet. Men dom har inte. Alltså dom säger att dom har förtroende för en, sina barn.
Men många har inte det. Utan det är bara för att dom ska tro att, liksom att mina
föräldrar har tro på mig. Men så stort förtroende har dom inte. Och, alltså, vill man
göra saker, alltså det behöver inte vara att gå och träffa killar. Alltså det kan bara
vara att göra nånting skoj. Alltså då tar du ut det på skoltiden. Då är det i skolan och
ingen (vet), förstår du? (Hawa)

För att kunna göra sådant som hon och hennes vänner ville var Hawa tvungen
att undanhålla information och ljuga lite för föräldrarna, vilket gav henne dåligt
samvete. Att hålla livsvärldarna isär har inte varit lätt, men Hawa har också lärt
sig av erfarenheterna och hon kommer inte låta sina framtida barn behöva vara
med om det. De kommer att få mer frihet och ansvar än vad hon fick. Hon tror
att de med mer tillit kommer att vara ärligare mot henne än vad hon kunde vara
mot sina föräldrar. För att beskriva hur hennes dilemma sett ut använder Hawa
metaforen med en burfågel som är instängd och sedan plötsligt blir frisläppt.
Den flyger iväg till en frihet men det får konsekvenser.
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Ja och sen, som som jag sa vi var unga, man ville mycket. Förstår du? Mer än vad
man fick … Men den skiten får jag ta idag... Men jag kan också säga så hära:
gymnasietiden var den bästa tiden i våra liv. (skrattar)… Ja från sjuan ända till
gymnasiet. Jag kan säga också att det var den bästa tiden i våra liv. (Hawa)

Hawas historia om gymnasietiden handlar om skoldagarna som en plats i tid
och rum där det funnits ett handlingsutrymme för henne, en sorts frihetzon
som hon och hennes vänner tog tillvara men som hade ett pris. Det kostade
frånvaro på lektionerna och ett ofullständigt gymnasiebetyg, men det var enligt henne den bästa tiden i hennes och vännernas liv. Tidigare forskning har
uppmärksammat att både kvinnor och män med utländsk bakgrund har fler
restriktioner än unga med svensk bakgrund. Flickor med utländsk bakgrund
uppger att de har fler begränsningar och regler gällande sociala aktiviteter och
relationer till de motsatta könet att följa än pojkar. Skillnaderna är störst för
utlandsfödda, och visar också på ett samband med föräldrarnas utbildningsnivå (Högdin 2007). Unga kvinnor med bakgrund i Afrika och Asien
inklusive Mellanöstern tycks ha flest restriktioner. Deras dilemman – frågor
om traditioner och konservativa värderingar i förhållande till utbildning och
relationer – har studerats och problematiserats av forskare (Sjögran 1998,
Ostberg 2003, Fornebu 2005, Pantea 2011). De unga kvinnorna och männen
kan antas ha både lika och olika strategier för att möta motstridiga krav från
familj och skola, mellan olika normer eller diskurser. Det kan handla om att
följa eller bryta med hemmets normer, att hålla de olika världarna skilda åt
och inte berätta för familjen, som i Hawas fall, eller att integrera de båda
livsvärldarna (Högdin 2007, Cense 2014). Detta ser Hawa som en möjlighet
för sina framtida barn.
Diskriminering och rasism
Andis, Nour och Tesfay berättar att de mött diskriminering eller rasism från
lärare och rektorer under gymnasietiden. Tesfay, en av de två unga i studien
med afrikansk bakgrund, menar att han hoppade av gymnasiet under andra
årskursen främst på grund av hur lärarna bemötte honom. Tesfay var inledningsvis duktig på gymnasiet men började tappa motivationen på grund av
lärarna, kom sent och skolkade mycket till slut. Det slutade med att han
bråkade med rektorn och att ”hon tog ut mig”. Rektorn tvingade Tesfay att
sluta på programmet. Han beskriver att rektorn orättvist lade all skuld på
honom för problemen i skolan och att det hade med hans hudfärg att göra.
Tesfay menar att lärarna och rektorn var rasister och han som den ende, som
han säger, ”svartskallen” i klassen blev utpekad som skyldig till problemen i
skolan och klassen, medan andra som var del i problemen slapp undan. Han
beskriver med besvikelse Sverige som ett rasistiskt land, att i Sverige så ”leker
man det att alla ska ha rätt” men att det inte stämmer med verkligheten.
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Det stämmer inte. Alltså att vara, jag har ju, jag är svart. Jag är svart i... Men det
spelar ingen roll. Vi har samma hjärta som dunkar. Vi har samma lungor samma näsa
samma ögon. Jag kan se. Du kan se… Så tänker inte ni. Eller, förlåt. Sverige samhället.
Det är sant alltså. Jag tycker det är många rassar. Om jag var i din klass nu och var
alltså... och jag skulle komma dit jag vet inte hur du skulle bemöta mig. Jag vet... jag
känner inte dig. Men här i Sverige: Jag kan inte jobba i hotell om jag är svart. (Tesfay)

Tesfays analys är att han var utsatt för rasism när han tvingades sluta på
skolan. Diskrimineringen möter man överallt, menar Tesfay, om man är svart;
hudfärgen används som hinder och det finns rasister både i skolan och på
arbetsmarknaden.
Nour, född och uppvuxen i Sverige med marockanska föräldrar, beskriver
en besvärlig gymnasietid med tre byten av skolor av olika orsaker. Hon
berättar att hon direkt på första gymnasieskolan blev illa behandlad av sin
mentor och en annan lärare som också var biträdande rektor. Nour upplevde
att hon blev ”mobbad” av båda två utan att hon egentligen förstod varför. Hon
beskriver att mentorn dök på henne för minsta lilla grej – ”hon hackade på
mig som in i helvete” – och att den andra läraren pratade illa om henne med
andra elever. Hon menar att båda var rasistiska och att hon inte kunde stanna
kvar på den skolan.
Det var min mentor, och sen så biträdande rektorn. Ja vad ska jag säga emot dem, jag
har ingen chans. Jag vet själv, stannar jag kvar där så kommer jag inte komma någon
vart, de kommer ge mig IG i vad jag än gör. Och jag vet hur lärare är. Så mamma
fixade in mig på (namn på annan skola). (Nour)

Nours mamma, som utbildat sig till gymnasielärare i Sverige, hjälpte henne
att byta till en annan skola. Där påbörjade Nour ett förhållande med en ung
man som redan efter en kort tid misshandlade och tryckte ner henne psykiskt.
Detta tillsammans med hög frånvaro gick ut över studierna. Nour avslutade
relationen och bytte till en tredje skola för att komma ifrån expojkvännen,
men han fortsatte att förfölja henne och studierna blev fortsatt lidande. Hon
orkade inte upp på morgonen och var inte så mycket i skolan under sista året.
Hon berättar också om att hon fick ”massor av chanser” av lärarna på den sista
skolan och att hon skäms över att hon inte klarade av få betyg på flera kurser.
Nour nämner att hon hade perioder av depression under gymnasietiden på
grund av allt som hände.
Andis berättar om lärare som var ”väldigt trångsynta” och som påverkade
hans studier. Det var nästan bara svenskar på gymnasieskolan och han var
ensam invandrare i sin klass. Han beskriver skolan som en med bara
yrkesprogram där ”alla körde Volvo och hade sydstatsflagga” och att lärarna
var ovana vid invandrarkillar eftersom ”de gick ju oftast på IV”. Andis blev ofta
kallad ”svartskalle” av andra elever. Det fanns allt som allt tre elever med
invandrarbakgrund på skolan. Om något hänt – misshandel, stöld eller
liknande – blev de alltid utpekade, trots att de inte umgicks med varandra.
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Andis upplevde att, om någon var högljudd eller störde i klassrummet, så fick
han ofta skulden av läraren.
… På gymnasiet så var jag ju inte den killen som var stökig eller busig och så där, utan
då hade jag lyft tag i allting – men då kände jag att det är ingen idé. (Andis)

Andis kände då att det inte fanns någon mening att gå kvar på skolan. Han
ville hoppa av redan efter några månader, men efter diskussioner med rektorn
blev lösningen att han skulle prova på att studera hemma och bara vara i
skolan någon dag i veckan. Det gjorde han i några månader och sedan blev det
enbart praktik en period innan han valde att hoppa av programmet genom att
skriva in sig på IV. Avhoppet har också en relation till Andis´ dåvarande
kriminella liv och användning av droger. Under gymnasietiden blev han
häktad och förd till polisstationen, vilket också blev vändpunkten på hans liv.
Efter den händelsen hoppade han av studierna helt, lämnade den kriminella
banan och lyckades skaffa sig ett jobb istället.
Jag hoppade av februari kanske, 2008, och under den tiden höll jag på med droger
också och kriminalitet. Så jag umgicks inte med så bra människor. Men så hade jag
hållit på innan högstadiet – inte droger så tydligt … men det kom ju på högstadiet.
Vändpunkten kom väl när jag satt på polisstationen och blivit häktad – och båda mina
föräldrar satt och grät; då kände jag att: nej, det här är ingenting för mig. (Andis)

Andis´, Tesfays och Nours upplevelser från gymnasiet tyder på att diskriminering förekommer, i ett fall i mer allvarlig form. Deras beskrivningar av
lärarna och rektorer på gymnasiet står i bjärt kontrast till högstadiet där vissa
lärare var engagerade och centrala för att de skulle få betyg och bli behöriga
till gymnasiet. Dessa tre berättelser kan inte påvisa att det verkligen skett en
diskriminering och inte heller att det är ett större generellt problem i gymnasieskolan. Skolpersonalens beskrivningar av samma situationer är okända
och skulle med stor sannolikhet se annorlunda ut. Frågor som har göra med
elevernas studiemotivation och gymnasiet som en frivillig skolform kan också
spela in. De ungas upplevelser kan å andra sidan inte bortses ifrån och kan
vara exempel på ett mer osynligt strukturellt problem. Flera svenska forskare
har visat på den åtskillnadskultur som finns i svenska skolor, där fokus är på
brister och problem och vad ”invandrareleverna” inte är. Svenskheten blir till
norm och måttstock (Runfors 2003, Gruber 2007; 2008). Lärare tenderar att
bortse från den makt och det tolkningsföreträde de äger och kan således
ignorera den diskriminering och åtskillnad som görs och som de unga påtalar.
I stället individualiseras problemen och det är eleverna som behöver åtgärdas
(Granstedt 2006, Cederberg 2006, Elmeroth 2008). Kategoriseringen i skolan
som institutionell praktik har en relation till det övriga samhället och är
således något som de unga tvingas hantera både i utbildningssammanhang
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och på arbetsmarknaden. Studier visar också på hur unga i skolan genomskådar skillnadsskapandet och hanterar det med bland annat en disidentifikation med invandrarskapet för att på så sätt desarmera de negativa karakteristika som tillskrivs kategorin ”invandrare”. Möjligheten att göra detta
varierar beroende på de sociala spelfält och positioner som de unga har
tillgång till och kan förhandla om. Den maktordning som råder i skolan, som
bygger på förställningar om etnicitet, klass och kön, har de dock svårt att
rubba i någon större omfattning (Gruber 2007, Lundqvist 2010). Enskilda
lärare och klasskamrater kan å andra sidan befrämja studierna och begripliggöra förväntningarna på vad en ”god elev” anses vara i en svensk skolkontext. En stark studiemotivation räcker inte alltid om skolan underlåter att
synliggöra den ”kulturella grammatiken” som elever med utländsk bakgrund
har svårt att avkoda och tolka. En osynlig pedagogik med svag klassifikation
och svag inramning kan ur ett svenskt etniskt skolperspektiv uppfattas som
en normalitet, som inte behöver tydliggöras, men för elever med andra
erfarenheter och referensramar kan det vara avgörande för studieframgång
eller studiemisslyckande (Cederberg 2006). Ytterligare kan lärares erkännande eller icke-erkännande förhållningssätt betyda skillnaden mellan
studiemisslyckande eller studieframgång (Trondman m fl 2014)
Skolpersonalen på gymnasiet ur de ungas perspektiv
Från gymnasietiden saknas, till skillnad från grundskoletiden, berättelser om
betydelsefulla och engagerade lärare som hjälpte dem att hantera och klara av
att slutföra studierna. Tesfay gör en jämförelse mellan lärarna på grundskolan
och gymnasiet.
Jag hade bra lärare. Dom var, dom stödde. Såhär stödje.. Dom ringde ”Ey du vet det
handlar om dig”. Inte. Det var... Dom fick mig att kämpa. Men gymnasiet det känns
som att ingen bryr sig. Kommer du så kommer du. Kommer du inte så kommer du
inte. Vem bryr sig… (Tesfay)

Zakariya beskriver gymnasielärarrollen det på det här sättet – ”I gymnasiet så
har läraren nästan inte med eleverna att göra, utan han kommer, gör sitt jobb
och sen går ut”. I berättelserna om gymnasiet beskrivs andra aktörer, i
negativt hänseende som rektorerna i exemplen ovan, och i mer positivt
avseende några studie-och yrkesvägledare. Vägledarna beskrivs i några fall
som viktiga som stöd under studierna men är också involverade gällande
situationer vid hög frånvaro där eleverna får erbjudanden eller krav på att gå
om en årskurs. Salim berättar om att han ställdes inför ett sådant ultimatum
två gånger på grund av skolk, där han vid det andra tillfället valde att hoppa
av helt. Tesfays, Andis, och Salim hoppade av eller tvingades hoppa av
gymnasiet under första eller andra årskursen.
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Lärarna och övrig skolpersonal beskrivs bara undantagsvis som huvudorsak till de ungas ”studiemisslyckande”, som i Karzans och Andis beskrivningar av diskriminering. Ibland ses personalen som en bidragande orsak till
att studierna inte gick bra. I Sabrines fall resulterade ständiga vikarier i
undermålig undervisning, och i andra fall saknade lärarna engagemang och
hjälpte inte de som hade problem.
IV och IVIK ledde oftast inte vidare
Bilal och Yasmina gick ett år på IV men hoppade sedan av. Yasmina ”hamnade
på” IV eftersom hon inte hade betyg i matte och engelska. Hon berättar att
hon hade speciellt svårt för matte i grundskolan. Hon tror att om hon hade
fått extra hjälp på högstadiet så kunde hon ha klarat av studierna, men det var
stora klasser och få lärare så hon gav upp och satt bara av mattelektionerna.
Efter ett år på IV hade hon fortfarande inte betyg i matte och engelska och
kunde därför inte söka in på det program som hon ville gå. Hon valde att helt
hoppa av IV och istället börja praktisera på ett hunddagis som sedan gav en
provanställning i sex månader. Anställningen förlängdes dock inte. Bilal, som
hade mycket hög frånvaro i nian och få betyg, gick också ett år på IV men valde
att hoppa av helt eftersom han kunde börja jobba på pappans resebyråföretag
med god lön. Erbjudandet var för bra för att tacka nej till även om han
egentligen inte ville bli beroende av pappan, berättar Bilal.
Alina, Karzan och Chaiyawat, som kom till Sverige i 14-16-årsåldern,
beskriver andra typer av komplexa processer. De följde IVIK under ett till två
år och läste svenska och andra grundskoleämnen. De två männen läste först
svenska på SFI en tid innan de började på IVIK. Ingen av de tre kunde sedan
påbörja ett vanligt gymnasieprogram eftersom de hunnit passera åldersgränsen för ungdomsgymnasiet. Alla tre har kort skolgång från hemlandet, i
Karzans och Alinas fall mycket kort. Karzan gick i skolan i hemlandet endast
fram till han var sju år då det utbröt ” krig och kaos”. Karzan fick mycket stryk
av läraren, ”det gick inte en enda dag utan stryk”, och kände att lärarna inte
ville att han skulle gå i skolan. Enligt Karzan berodde det på att han tillhörde
en etnisk minoritet i hemlandet.
Alinas historia om migration och diskriminering
Alinas bakgrund handlar om migration från Albanien, om en trasslig uppväxt,
fattigdom och avsaknad av utbildning. – en historia om migrationen som
möjlighet, som var vanligt förekommande i Sverige under tidigt 1900-tal men
som svenskarna sedan i stort lämnat bakom sig.
Vid första intervjutillfället studerar Alina på en vuxenutbildning i omvårdnad
sedan en period tillbaka. Hon har tidigare sökt jobb via Arbetsförmedlingen och
haft praktik utan att lyckats få jobb. Hon ser utbildningen som en möjlighet att
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få ett arbete även om hon är osäker om det kommer att hjälpa. Hennes
framtidsplaner är att få ett arbete, bli oberoende och få ett självständigt liv.
Alinas tidigare skolgång är mycket begränsad. Mamman var 14 år när hon
födde Alina. Alina berättar om en splittrad uppväxt i hemlandet i en mycket
fattig familj där föräldrarna skildes tidigt. Hon bodde periodvis med olika
släktingar, till en början med pappans familj, och flera år senare hos mammans
familj efter hon blivit hämtad av sin mamma. Alina har knappt gått i skola
eftersom hon flyttat runt mellan olika släktingar och för att det är svårt för
romer att överhuvudtaget få möjlighet, eller ha råd, att gå i skola. Hon beskriver
också att hon rymt hemifrån och blivit hämtad tillbaka av mamman mot sin
vilja. Alina hade sammanlagt gått cirka en termin i skolan innan hon kom till
Sverige. Efter en resa genom flera länder i Europa kom hon så småningom till
Sverige med mamman och ”styvpappan”. Hon bodde inledningsvis illegalt i en
Stockholmsförort där hon sen blev hon omhändertagen av polisen vid ett
ingripande. Alina, som är den enda som är ensamkommande av deltagarna,
berättar om det svåra att vara ensamkommande och ung kvinna.
Det är helvetet för en ensamkommande tjej, du vet jag är tjej, flicka, det är jättesvårt.
Ingen tar dig seriöst, du har ingen familj, du har ingenting, du har inget hem, du har
inget liv, vem ska ta dig seriöst. Jag tror folk tar mig seriöst, men de gör inte de, de
leker bara, de ljuger bara. Hela mitt liv har jag blivit lurad. (Alina)

Alina blev placerad på ett boende där hon väntade på uppehållstillstånd och
därefter på ett hem för unga ensamkommande flyktingar. Skolerfarenheterna
från IVIK är relaterade till den senare perioden och beskrivs som fragmenterade. Senare blev det en rättegång för de övergrepp hon tidigare varit utsatt
för av den man hon kallar styvpappan, och hon blev placerad på behandlingshem i samband med det. Under hela den period som Alina funnits i Sverige har
mamman befunnit sig i landet inofficiellt, men beskrivs inte som ett stöd. Alina
berättar om ett komplicerat förhållande till sin mor som har att göra med att
mamman inte fanns till hands när Alina var liten. Alina uttrycker en tydlig
romsk identitet och beskriver att hon är diskriminerad bara genom att vara
”zigenare”.
Snälla du, diskriminering det är överallt. Jag är en zigenare, därför jag har stor
diskriminering. Du vet ingen tycker om dem. Det är en grej för att jag är zigenare…
och kan du tänka dig, jag har sett min pappa, jag som ett litet barn gick hand i hand
med min pappa, han ska gå och söka jobb, kan du tänka dig, han blev spottad (på)
framför mig… Det gjorde inte ont då, men det är nu när jag tänker på det.
Diskriminering, om du tycker att diskriminera att folk snackar skit om mig hela tiden,
bakom min rygg utan att de känner mig, det är diskriminering, det är mobbning. Jag
hör det överallt, jag känner igen det, det är diskriminering överallt (Alina)

Diskrimineringen sker överallt, i hemlandet och också i Sverige. Alina beskriver en komplicerad familjesituation; om mamman som inofficiellt befinner sig
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i Sverige, om ”styvpappan” som sitter i fängelse i Sverige och pappan som bor
kvar i hemlandet. Hon berättar om sin tid i Sverige som utsatt och ensam där
hon återkommande möter omgivningens föreställningar om den romska
folkgrupp hon tillhör.
De omhändertagna
De två unga som blev omhändertagna kunde inte påbörja gymnasiet i normal
tid, vare sig på ett treårigt nationellt program eller på IV. Hamid blev omhändertagen enligt Lagen om vård av unga (LVU), i sjunde klass på grund av att
han inte var i skolan. Alla försökte få honom att gå i skolan men han ville inte,
säger han. Han berättar också att han höll på med kriminella aktiviteter vid
sidan av, tillsammans med det kamratgäng han vuxit upp och umgicks med.
Han placerades först i fosterhem och senare på ungdomshem under fyra års
tid. Enligt Hamid satsade man mycket på skolan under hans placeringar, men
det var inte på riktigt utan ”de lekte skola”. Leila, som blev omhändertagen
under nian och var placerad på åtta, nio olika hem under drygt ett år, rymde
sedan och bodde hos mammans släktingar i ett arabiskt land under två år. När
Leila var 18 år flyttade hon hem till mamman som nu var skild. Leila började
först då på IV och läste grundskoleämnen till och från under en tvåårsperiod.
Hon blev inte klar med alla grundämnen innan hon blev för gammal för ungdomsgymnasiet.
Valde att inte börja i solidaritet med systern
En av deltagarna valde att inte alls börja gymnasiet och inte heller på IV. Donia
gick ut grundskolan med betyg i två ämnen. Hon gillade aldrig att sitta stilla
och lyssna. Det fungerar ändå ganska bra fram till årskurs 8. Hon umgicks
med ett gäng som skolkade mycket och säger att de hade roligt istället, ”för
mycket roligt”. När hon började skolka tillsammans med kompisarna i gänget
och inte brydde sig om skolarbetet, så gav det också en sorts frihet under
skoldagarna eftersom hon hade andra regler att följa hemma.
… Jag brydde inte mig om det. Jag tänkte bara vad vi skulle göra nästa dag vid skolan.
(skratt)… Jag vet inte, för när vi kom hem från skolan, vi fick inte gå ut, vi fick inte gå
ut och träffa vänner eller något. Antingen var jag med min mamma eller med min
syster, eller så kommer de hem till mig, men vi fick inte gå ut. Så jag tyckte att vi går
till skolan. (Donia)

Donia berättar att lärarna kände till skolket men inte gjorde något annat än
att sätta henne och hennes kompisar i ett annat rum. Därifrån brukade de
smita ut och till exempel gå till torget eller närmaste kiosk. Gänget fick ett
smeknamn av lärarna, arabligan.
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Nej, det enda de gjorde var, vi tjejer och killar som brukade skolka, alla var araber, så
de brukade kalla oss arabligan och sånt. Så de har gjort oss till en liten grupp och så
brukade vi sitta i det andra klassrummet och jobba där. De visste att vi inte jobbade,
vi gjorde någonting annat. (Donia)

Vid sidan av skolket var ett skäl till Donias dåliga resultat i grundskolan att
hon hade bestämt sig för att inte gå gymnasiet. Hennes äldre syster fick inte
fortsätta till gymnasiet eftersom föräldrarna var oroliga för att hon skulle vara
borta från den egna stadsdelen under skoldagarna. Närmaste gymnasium låg
i stadens centrala delar, en bra bit från hemmet. Donia fick välja själv men
ville inte börja gymnasiet, i solidaritet med systern. Hon säger sig inte ångra
det valet vid intervjutillfället men ångrar däremot att hon inte tog studierna
på högstadiet på allvar och skyller det på sig själv. Liksom Hawa säger hon att
det var en rolig tid.
Jag har ångrat det jättemycket, för om jag hade gått till skolan och hade jobbat och
fått mina betyg då skulle jag för länge sedan varit klar med allting, men nu har jag
börjat allting från början… Vi hade roligt… Ja det var roligt, men vi hade för mycket
roligt.

Om det egna skolmisslyckandet och förslag för att andra skall
lyckas bättre
Flera av deltagarna lägger skulden för skolmisslyckandet på sig själva även om
det inte gäller alla. Donia är långt ifrån ensam om att uttrycka ånger för något
som inneburit en fördröjning av studierna och därför försvårat att få ett jobb
och börja livet som vuxen. De borde pluggat mer, varit mindre lata, skolkat
mindre, tagit skolan mer på allvar är exempel på hur de unga uttrycker sig.
Det Donia säger om att hon samtidigt hade det bra återkommer också hos
andra som lägger ansvaret på sig själva, när de ser tillbaka på skoltiden. Att
vara med kompisar, att ”leva livet”, göra det man vill och inte följa regler. Att
ha någon form av makt över sin tid verkar vara en ljuspunkt i backspegeln.
Erfarenheterna av den egna skolgången är dock på att man till slut får stå sitt
eget kast. Bilals råd till en ung kille eller tjej som är i slutet av högstadiet och
som har en migrationsbakgrund liknande hans egen är tydligt och pragmatiskt.
En 15-16åring som går här på stan med invandrarbakgrund. Det bästa rådet är:
sköter du dig kommer det gå bra för dig; sköter du dig inte får du skylla dig själv.
(Bilal)

De unga har också förslag till förbättringar på skolans område som relaterar
till deras erfarenheter. Ett återkommande önskemål är att skolan ska ge bättre
stöd, inte minst i gymnasiet, och ha mer engagerade och bättre lärare. Vikten
av extrahjälp om man har det svårt i något speciellt ämne beskrivs i flera fall.
Ett annat förslag är att erbjuda läxhjälp i bostadsområdet för de som inte kan
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få hjälp av föräldrarna hemma eller saknar lugn och ro hemma på grund av
stora familjer och trångboddhet. De unga efterlyser bättre kontakt mellan
skolan och föräldrarna, speciellt vid hög frånvaro. De framhåller vikten av att
höja lärarnas status genom högre löner, som gör att fler vill bli lärare, också
de ”riktigt begåvade människorna som har ledaregenskaper och som kan
konsten att lära ut”. Mer engagemang av lärarna på gymnasiet förespråkas
av flera. Zakariya menar att lärarna och föräldrarna delar på ansvaret för att
få unga att förstå att det är viktigt med utbildning.
Det ska vara mer på lärarna också, samtidigt som föräldrarna. För att alltid när man,
vi brukar säga att utbildningen är 50/50, eleven har inte med det att göra, så bara att
föräldrarna, mina föräldrar tycker att vi har en hög utbildning, du måste också få en
utbildning, du måste jobba, du måste kämpa, det här är skolan, och samtidigt är det
skolan också. Så när eleven ser att, nej nu måste jag plugga, nu måste jag göra något
bra av mitt liv, jag får inte göra si och så… (Zakariya)

Sabrine instämmer i att det skall ställas tydliga krav och läraren behöver vara
både stöttande och bestämd. Hon menar att läraren behöver vara personlig
engagerad och dessutom vara mer tillsammans med eleverna för att ge det
stöd som behövs, speciellt för barn till familjer som invandrat.
… och vi behöver de här goda lärarna som hjälper. Man är mer beroende än en svensk,
vanlig, etablerad familj. (Sabrine)

Allianser och positioneringar på skolans fält
I de ungas berättelser framträder olika samspel och positioneringar på skolans
fält. De främsta aktörerna förutom eleverna själva är lärare och föräldrar.
Även skolkamrater, rektorer, studie- och yrkesvägledare och någon kurator
framträder i deras beskrivningar om skoltiden. Andra aktörer som sociala
myndigheter och kamratgäng utanför skolan kan också spela roll. För två av
de unga kvinnorna påverkas studierna mycket negativt av de båda män som
utövar våld och förtryck mot dem.
Allianser i skolan förekommer mest med skolkamrater. Den typen av allianser begagnas bland annat i samband med skolk, ibland vid ”vanliga” försovningar men också i samband med olovliga ”utflykter” under skoltid. Allianser
med föräldrarna eller familjen beskrivs också som viktiga och ibland viktigare
än skolan, av ekonomiska och ibland andra tvingande skäl. Allianser med
lärare på högstadiet framkommer i de ungas berättelser om situationer där
det skapas tillit och förtroende som påverkar studierna positivt, medan sådana allianser med lärare på gymnasiet är sällsynta. Förhandlingar som beskrivs
på gymnasiet är till exempel ultimatum eller erbjudanden att gå om årskurser
eller anpassad skolgång med hemstudier. Vid avhopp och skolbyten sker
också någon form av förhandling där konflikter av olika slag ligger som grund.
De tydligaste konflikterna i deltagarnas berättelser är fallen där diskriminering eller rasism beskrivs som orsak till att studierna misslyckades. Andra
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konflikter som kommer fram är skillnaden mellan familjens regler och unga
kvinnors önskan om mer frihet att bestämma över sig själva. I berättelserna
beskrivs hur de försöker lösa konflikten med att använda skoltid för att
tillgodose behoven av självständighet och frihet. En annan konflikt, som syftade till barnets bästa men inte var förhandlingsbar för de unga, var de två
omhändertaganden som ägde rum under högstadiet. De berörda ungdomarna
berättar att det som skedde efter omhändertagandet inte var positivt för dem.
En kedja av fosterhem, behandlingshem, ungdomshem, och i ett fall fängelse,
i det andra fallet landsflykt till moderns släktingar i hemlandet, blev resultatet.
Ungdomarna har oftast en stark relation till sina föräldrar medan relationen mellan föräldrarna och grundskolans högstadium verkar vara svag eller
obefintlig trots problem med frånvaro hos många av eleverna. Kommunikation dem emellan efterlyses också av en del. Inte heller i samband med valen
och övergången till gymnasiet verkar det förekomma någon större kommunikation mellan elever, skola och föräldrar. Beskrivningarna av att föräldrarna
inte kan hjälpa sina barn i skolarbetet eller med valen av utbildning och yrke
tyder på ett problem för de unga att det sker så få sammanträffanden, allianser
eller förhandlingar mellan aktörerna.
På skolans fält är makten ojämnt fördelad. Lärarna och inte minst rektorerna innehar mer makt än eleverna. Det är ett institutionaliserat maktförhållande som kan vara mer eller mindre tydligt för andra aktörer. I de fall de
unga beskriver diskriminering eller rasism på gymnasiet finns en maktutövning, både informell och formell, av lärare och rektor med i bilden. I två fall
spelar också andra elever och deras fördomsfulla förhållningssätt en roll i
berättelserna. Lärarnas, rektorernas och klasskamraternas skildringar av
händelseförloppet skulle troligen vara annorlunda men faktum kvarstår att de
unga upplevde sig diskriminerade och positionerade som annorlunda och som
orättvist behandlade. I två av fallen tog föräldrarna del, Nours föräldrar
mycket aktivt, men i alla tre fallen med uttalad diskriminering och rasism slutade eleverna på den aktuella skolan. Både föräldrar och elever framstår här
som maktlösa i förhandlingarna.
De unga kvinnorna mer utsatta
De unga kvinnorna verkar att ha ytterligare faktorer att ta hänsyn till och
möter andra former av skillnadskapande eller maktutövning än de unga
männen. De förväntas hjälpa till mer hemma än sina bröder, vilket tar en hel
del tid från exempelvis läxläsning. En del av de unga kvinnorna har också
andra regelsystem än sina bröder att ta hänsyn till som gör att de förväntas
vara i hemmet på sin fritid. Två, Sabrine och Nour, har drabbats av fysiskt och
psykiskt våld eller sexualiserat våld av män i sin närhet, vilket lett till stor
psykisk påfrestning och avsevärt försvårat deras gymnasietid. Sabrine berättar om övergrepp som började redan i högstadiet och som varade i flera år

102

innan hon tillsammans med föräldrarna polisanmälde dem. Hon beskriver det
som extra problematiskt att med en bakgrund i ett arabiskt land bli utsatt för
övergrepp, eftersom sexuellt umgänge före giftermålet är tabu där. Hon är
glad över stödet hon fått av sin familj när hon äntligen vågade berätta för
föräldrarna om det hon blivit utsatt för. Både Sabrine och Nour beskriver att
de inte orkade göra någonting i samband med övergreppen, knappt gå i skolan
och studera överhuvudtaget. Sammantaget verkar de unga kvinnorna vara
mer utsatta än killarna för omständigheter som negativt påverkar skolgången.
Andrafiering och invandrarskap
I de positioneringar som pågår i skolan sker också ett skillnadsskapande med
utgångspunkt från de ungas migrationsbakgrund. I berättelserna från både
grundskole- och gymnasietiden framkommer att flera av de unga blir kategoriserade på olika sätt: som stökiga killar eller tjejer, som oseriösa som inte
tar skolan på allvar, som skolkare, eller som en som orsakar problem. Detta
kombineras ofta med epitetet ”invandrare”, som flera av de unga också sätter
på sig själva. Dessutom blir de ibland utsatta för diskriminerande handlingar
som den unge kopplar till hudfärg eller till att vara sedd som ”den andre”.
Under grundskolan tycks engagerade lärare många gånger inte tillåta föreställningen om ”den andre” ta över utan förmår se eleverna som individer,
eller utryckt i andra termer, ge ett erkännande av deras identiteter och genom
det förhållningssättet skapa goda relationer som ger förutsättningar för
skolframgång (Bouakaz 2012, Trondman m fl 2014). På gymnasiet finns inte
motsvarande berättelser om lärare som lyckats vända situationen i skolan.
Istället beskrivs i vissa fall lärare och rektorer som försvårat skolgången
genom ett diskriminerande förhållningssätt.
I många berättelser, men inte alla, framkommer att de unga, vare sig de vill
det eller inte, måste relatera till en form av kollektivt ”invandrarskap” som
tillskrivs dem utifrån. De finner olika sätt att förhålla sig till och desarmera
de negativa kategorierna ”invandrarkille” eller ”invandrartjej”. Ett sätt är att
inte tillåta någon att säga något nedsättande om sig, att som Sabrine säga till
direkt. Ett annat sätt, som Leila exemplifierar, är att vara tuff och tillhöra ett
gäng så ingen vågar ge sig på dig. Karzan har lärt sig att inte bry sig så mycket
om den rasism han ofta möter efter det att han blivit häktad för misshandel av
en man som sagt nedsättande och rasistiska saker om honom. Andra motståndsstrategier såsom motberättelser och att desarmera det negativa som
följer med kategorin invandrare återfinns också i några berättelser. Den grupp
av unga som bor i områden som har många invånare med migrationsbakgrund, beskriver intressant nog inte den formen av skillnadskapande i skolan
eller i bostadsområdet. Det verkar således inte vara något som ungdomarna
behöver förhålla sig till i dessa närmiljöer, till skillnad mot andra skolmiljöer
där de kategoriseras som ”invandrare”. Möjligen är mångfalden så stor att
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skillnadsskapande inte sker mellan en svensk majoritet och ”de andra”, eller
”invandrarna”.
Mindre tillgång till olika former av kapital
De ungas skolkarriärer är relaterade till familjens tillgång på ekonomiskt,
socialt och kulturellt kapital. Migrationen har inneburit att föräldrarna behövt lära sig ett nytt språk, vilket varit svårt för flera av dem enligt de unga,
men också att ta till sig kunskap om utbildning och samhälle. De unga berättar
att föräldrarna har haft svårt att hjälpa sina barn med skolarbete och läxor och
om bristande kommunikation mellan skola och hem, vilket kan ha att göra
både med deras ringa utbildningskapital och med skolans (o)intresse av ett
nära samarbete. Trettio av de fyrtio föräldrarna har kort eller ingen utbildning, sju har motsvarande gymnasieutbildning och tre har motsvarande högskoleutbildning. Tillgången på socialt kapital i familjen är främst relaterad till
föräldrarnas yrkesverksamhet som anställda eller företagare. De kontaktnät
och nätverk som föräldrarna tycks ha tillgång till har begränsats av möjligheterna på arbetsmarknaden i det nya landet. Migrationen har också inneburit att en del av föräldrarna förlorat både ekonomiskt kapital i form av
fastigheter och företag och stora delar av det sociala kapitalet i hemlandet. En
del av det sociala kapitalet har dock migrerat genom andras flyktingskap till
Sverige och ”flyttat in” i café- och restaurangbranschen, vilket ger familjen ett
nätverk som en del av de unga drar nytta av, även om arbetena finns inom en
begränsad del av arbetsmarknaden.

Otydliga brytpunkter och utdragna rutiner
I många av berättelserna framstår inte övergången mellan grundskola och
gymnasium som en tydlig strukturell brytpunkt. De skol- och utbildningsval
som skedde var starkt reducerade för nära hälften av deltagarna, genom deras
ofullständiga grundskolebetyg; de var hänvisade till IV eller IVIK alternativt
att inte börja gymnasiet alls, som i Donias fall. För de som kom till Sverige i
tonåren har det inte funnits några egentliga valmöjligheter. Detsamma gäller
för de två ungdomar som blev omhändertagna, där besluten togs andra än
dem själva och påverkade deras utbildningskarriärer och levnadsbana. De
elva som påbörjade ett treårigt gymnasieprogram direkt efter grundskolan
valde program utifrån olika preferenser som intresse, föräldrarnas önskan,
syskons och kamraters val inför den strukturella brytpunkt som övergången
till gymnasiet innebär. För några inföll en ej planerad brytpunkt senare under
gymnasietiden, när de hoppade av gymnasiet. Främst Tesfays men också
Salims avhopp kan ses som påtvingade, medan de i Andis, Yasminas och Bilals
fall mer hade en frivillig karaktär. Samtliga avhopp kan dock samtidigt ses
som tvingande brytpunkter även om det framstår som ett frivilligt val i den
specifika situationen. De ungas berättelser visar på omständigheter och
processer som föregår besluten som knappast kan beskrivas som frivilliga.
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Avhoppsbesluten kan förstås som pragmatiskt rationella utifrån den
handlingshorisont de unga äger vid tiden för avhoppen. Alternativen vid dessa
karriärval tycks vara få eller som i Tesfay fall, inga alls.
De mellanliggande rutinerna, det som sker både före och efter övergången
till gymnasiet, framstår som intressanta. Berättelserna beskriver i flera fall
tiden i grundskolan som besvärlig, men med stöd av främst engagerade lärare
lyckas man i många fall bli behörig till gymnasiet. Under gymnasiet blir
berättelserna närmast motsatta; lärare och rektorer blir i flera fall hinder för
att få ett slutbetyg. Tydligast framkommer detta i skildringarna av diskriminering och rasism som mycket starkt påverkat några ungdomars utbildningskarriärer. Uttryckt i lärandetermer har de flesta i grundskolan lärt sig att de
kan klara av sina studier med stöd och hjälp av lärare, föräldrar och andra i
sin omgivning. I gymnasiet sker det omvända. Ingen av de tjugo unga får ett
fullständigt gymnasiebetyg och blir därför inte fullt behöriga för vidare
studier. Frågan är vilken lärande som denna erfarenhet resulterar i. Många
skyller skolmisslyckandet på sig själva, trots omständigheter som pekar åt
annat håll, i linje med andra studier (se t ex Bunar 2001, Leon Rosales 201o,
Sernhede 2014). Undantag är Karzan och Andis, som till stor del lägger
skulden på den diskriminering och rasism som de mött från skolans
representanter. Andra pekar på undermålig undervisning och oengagerade
lärare men menar samtidigt att de har egen skuld till resultatet. Några ger en
mer sammansatt bild där också andra faktorer påverkat, som för mycket
arbete vid sidan av skolan, felval av program av olika skäl, övergrepp i nära
relationer, med mera.
Skolmisslyckandet har försvårat allas fortsatta karriärer. Ingen av de unga
har exempelvis direkt kunnat söka till högskolan, och med avsaknad av
fullständigt gymnasieslutbetyg blir det svårare att få ett jobb överhuvudtaget.
Den brytpunkt som normalt sker vid avslutningen av gymnasiet blir uppskjuten och den mellanliggande rutinen i sin tur utdragen. Det lärande som
skett i gymnasieskolan har inte stärkt de ungas självbilder som studenter, men
majoriteten har på olika sätt tagit sig vidare till utbildning och arbete efter sin
gymnasietid, vilket nästa kapitel kommer att handla om.
Ett flertal pragmatiskt rationella val sker under skoltiden, inte minst av
gymnasieprogram, men också under rutinperioderna. Vid valen till gymnasiet
framkommer en tydlig avsaknad hos de unga av relevant information för att
kunna göra väl underbyggda val. Skolan verkar inte ha förberett dem
tillräckligt väl inför valsituationen och går därmed miste om möjligheten att
motverka begränsningar i deras studie- och yrkesval utifrån kön, social eller
kulturell bakgrund. Det saknas information, undervisning och stöd inför valet.
I de enstaka fall det sker någon kommunikation med studie- och yrkesvägledare så framkommer en påverkan i form att den unge skall göra ”det rätta
valet”, dvs. välja ett teoretiskt program. Sammantaget är många ensamma i
sitt val eftersom föräldrarna har svårt att bidra då majoriteten av dem inte
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känner till det svenska skol- och utbildningssystemet. Andra val, som man kan
beskriva som pragmatiskt rationella, är avhoppen där Andis, Salim, Yasmina
och Bilal av olika skäl som diskriminering, avsaknad av motivation,
svårigheter med specifika ämnen och jobb, väljer att hoppa av studierna. De
ser det som att det inte är någon idé att fortsätta studierna utifrån den
handlingshorisont de kan se vid de tillfällena. Det vid första anblicken kanske
mindre tydliga men dock betydelsefulla val som flera unga gör, är när de väljer
att arbeta under studietiden. För de fyra som arbetar mycket innebär det valet
att de har betydligt mindre tid för skolarbete och läxor, vilket också framkommer i berättelserna. De pragmatiska rationella valet som de fyra
ungdomarna gör kan också ses som en självinitierad brytningspunkt som har
en tydlig materiell eller ekonomisk orsak, utifrån inte bara deras egna men
också familjens handlingshorisont. Det är uppenbart att faktorer i livet utanför skolan påverkar i hög grad. Majoriteten har en stark relation till sina
familjer och det tar sig tydligt uttryck i de fyra fallen genom deras bidrag till
familjens ekonomiska kapital genom eget arbete. Många unga talar om också
om föräldrar som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd, arbetar i lågt
betalda serviceyrken eller har företag där familj och syskon förutsätts bidra.

Komplexa processer och skolmisslyckanden: sammanfattande reflektioner
Det här kapitlet åskådliggör de ungas mångfacetterade utbildningskarriärer
och hur strukturella och individuella faktorer interagerar under deras resa
genom skolan. De ungas karriärer utvecklas gradvis genom deras deltagande
i det sociala sammanhang eller fält som skolan utgör. Det framgår också hur
mycket skolkarriären hänger samman med de förhållanden som omger den
konkreta skolverksamheten. Den positionering som sker i skolfältet, och vad
som sker utanför skoldagarna, förändras över tiden för att avslutas för med ett
”skolmisslyckande”, det vill säga ett ofullständigt gymnasiebetyg. För de som
gått hela eller större delen av grundskolan fungerade skolan till en början bra.
Under senare delen av högstadiet börjar svårigheterna och för de som
påbörjar gymnasiet eller motsvarande utbildning blir den fortsatta utbildningsgången mer eller mindre problematisk och väcker ett antal frågor. Vad
är det som sker fram till den brytpunkt som avslutningen av gymnasietiden
innebär, och vad händer i de mellanliggande rutinerna under skolgången som
lett till ett ofullständigt gymnasiebetyg? Vilken roll spelar skolan för de ungas
karriärutveckling? Hur påverkas de ungas handlingshorisonter vid de olika
val som sker vid brytpunkter; strukturella, frivilliga eller tvingande?
Majoriteten av de unga i studien har i familjen en begränsad tillgång till
kulturellt och socialt kapital, något som enligt forskningen har stor betydelse
för ungas skolresultat (se t ex Rumberger & Lim 2008, McGrath 2009, Dale
2010). Det handlar om tillgång till olika former av kapital, främst genom
föräldrarnas utbildning från hemlandet och sysselsättning i Sverige (Behtoui
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2013). För majoriteten är föräldrarnas positioner svaga i båda fallen.
Familjens migration, som huvudsakligen skett ofrivilligt, kan också antas
bidra till minskad tillgång på socialt kapital jämfört med hemlandet.
Kapitaltillgångarna påverkar de ungas relation till skolfältet på flera sätt.
Föräldrarna har svårt att hjälpa sina barn på grund av svårigheter med det nya
språket och den egna oftast korta utbildningen. Migrationen medför också att
flertalet av de unga tvingas förhålla sig till kategoriseringen som ”invandrare”
och positionera sig med och mot den tillskrivningen. Några av de unga
beskriver att skillnadsskapandet, markerandet av olikhet, tar formen av
diskriminering eller rasism från skolpersonal på gymnasiet vilket lett till
avhopp eller byte av skola. Under grundskoletiden verkar det däremot som att
lärare har förmågan att se bortom kategorisering eller konstruerande av
invandrarskap som ett socialt problem och istället ta hänsyn till varje elevs
behov och förutsättningar som styrdokumenten föreskriver skall gälla i hela
skolväsendet.
Utifrån de ungas berättelser finns flera skolrelaterade orsaker till ”skolmisslyckandet”. Det är en uppenbar skillnad i de ungas beskrivningar av sin
skolgång i grundskolan och på gymnasiet. På grundskolan beskrivs enskilda
engagerade lärare som stöttar och ställer krav för att de skall klara skolan för
att de skall bli behöriga till gymnasiet. I en del fall har det inte ändå inte räckt
vilket både kan bero på avsaknad av stöd och brist på motivation. Lärarna på
gymnasiet beskrivs mera som några som gör sitt jobb och ”inte bryr sig” om
de unga är närvarande eller inte. Här väcks funderingar om utformningen av
gymnasiet som frivillig skolform är till nackdel för unga med svårigheter eller
särskilda behov. Det ligger nära till hands att anta att frivilligformen kan
påverka lärarnas attityder och skapa andra förväntningar på elevers prestationer trots att gymnasieskolan har i stort sett samma skyldigheter att ge särskilt stöd till elever i behov av det som grundskolan har. I de ungas berättelser
framkommer närmast inget, förutom uppföljning av hög frånvaro, som tyder
på att sådant stöd erbjudits de unga.
Nästan ingen av de som läser på IV eller IVIK börjar sedan på ett gymnasieprogram, vilket kan ses som ett misslyckande från skolans sida då målet är att
de individuella programmen ska bidra till att eleverna kan övergå till ett
treårigt gymnasieprogram. De som anlänt till Sverige i tonåren har inte hunnit
göra sig behöriga till ungdomsgymnasiet och möter därför speciella svårigheter med fortsatt utbildning. Orsaken är framför allt den strukturella begränsning som finns i Sverige genom en övre åldersgräns, i praktiken 19 år,
för att ha rätt att påbörja ungdomsgymnasiet, vilket missgynnar de som kommer till Sverige i ungdomsåren. Majoriteten av föräldrarna till de unga har
inte haft kunskap att hjälpa sina barn med skolarbetet och många av de unga
lever i stora familjer där det inte alltid är lätt att få lugn och ro att göra sina
läxor. Föräldrarna har inte heller kunnat hjälpa till vid valet av gymnasie-
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program på grund av okunskapen om det komplexa svenska utbildningssystemet med ett närmast oöverblickbart utbud av gymnasiala utbildningar
och skolanordnare, vuxen- och högskoleutbildningar. Att någon systematisk
studie- och yrkesvägledning förekommit i grundskolan syns inte i de ungas
berättelser. Samarbetet och kommunikationen mellan skola och föräldrar
framstår generellt som bristfällig, inte minst i samband med hög frånvaro
under högstadietiden, och verkar saknas i ännu högre grad på gymnasiet. Det
framstår som att skolan har misslyckats på flera sätt i att samarbeta med
föräldrarna för att öka elevernas möjligheter att klara av skolgång och göra väl
underbyggda val av utbildning och framtid. Sammantaget tycks de unga göra
en ”ensam” utbildningsresa, tydligast under gymnasieåren.
De finns flera familjerelaterade och andra sociala skäl som påverkar skolgången. Familjen har stor betydelse för de unga även om detta också kan
innefatta problematiska aspekter. Majoriteten har en stark och tät relation till
föräldrar och syskon och de flesta bor fortfarande hemma vid intervjutillfällena. Majoriteten av de som påbörjar gymnasiet börjar arbeta tidigt vid
sidan om skolan för att bidra till familjens ekonomi. Flera jobbar motsvarande
halvtid eller mer under gymnasietiden, vilket påverkar närvaron i skolan.
Familjens ekonomiska situation hänger samman med föräldrarnas arbetsmarknadsposition och därmed tillgången till ekonomisk kapital, vilket i sin
tur påverkar ungdomarna. De unga kvinnorna har dessutom i flera fall mer
än mer att ta hänsyn till vid sidan om skolan; att hjälpa till i hemmet med
hushållssysslor och att ta hand om yngre syskon samt regler att hålla sig
hemma på fritiden. Det senare skapar dilemman för några av dem när
hemmets restriktioner gällande sociala aktiviteter och relationer leder till
ökad frånvaro i skolan. Skoldagarna blir en frizon utom föräldrarnas kontroll
där det finns möjligheter att utforska sig själv och utveckla relationer till
vänner och det andra könet, men på bekostnad av studierna.
De ungas historier visar på att ”skolmisslyckanden” är komplexa processer
som har med skola, familj och makt– och kapitalförhållanden att göra. De
unga tillskrivs också ett invandrarskap, ofta med negativa kännetecken, som
de behöver förhålla sig till. Det handlar om samspel och positioneringar på
”skolfältet” men också på andra fält i samhället, såsom arbetsmarknaden, där
resurserna är ojämnt fördelade. De förhandlingar som äger rum sker ofta från
ett underläge där den enskildes och familjens förhandlingspositioner är svaga.
För de unga som medverkar i studien har migrationen bidragit till att deras
position är svagare inte minst utifrån det skillnadsskapande som, medvetet
eller omedvetet, sker under deras utbildningskarriärer. I dessa framstår de
strukturella brytpunkterna i samband med övergången till gymnasiet och
avslutandet av det som mindre tydliga. De mellanliggande rutinerna har större betydelse eller påverkan på de val som görs samt de handlingshorisonter
som de unga har tillgång till i olika valsituationer.
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De ungas karriärer har konstruerats och utvecklats genom deltagandet i
skolan som spelfält. Skolmisslyckandet skyller de i huvudsak på sig själva
medan deras berättelser visar på hur omgivande faktorer interagerar på
skolfältet och slutligen positionerar de unga som ”non-completers” dvs. som
några med en ofullbordad gymnasieutbildning. Utifrån de maktstrukturer
som verkar på skolfältet, de ungas svaga position, deras begränsade tillgång
till olika former av kapital tillsammans med det skillnadsskapande de möter
kan deras olika karriärval förstås som pragmatiska och rationella trots det
misslyckade skolresultatet. Utifrån ett annat perspektiv framstår det som att
skolan och främst gymnasiet har misslyckats att nå sina lagstadgade mål att
bidra till alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära och
istället medverkat i en exkluderande process mot ett skolmisslyckande. De
ungas berättelser ger kunskap om hur skolan kan motverka en sådan process.
De unga har också kommit med förslag till förbättringar för att de misslyckanden de själva erfarit skall kunna undvikas, vilket varit den viktigaste
anledningen till deras medverkan. Det lärande och det förändrade habitus
som de äger efter gymnasiet kommer senare till utryck i nya karriärval på
andra fält än skolans som de nu lämnar bakom sig. De visar prov på
handlingskraft, på olika sätt, i sin strävan att etablera sig på arbetsmarknaden
efter avslutad skolperiod. Det arbetet skall nästa kapitel handla om.
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Kapitel 7

Etableringsarbetet
Tidigare forskning, utredningar och statistik (se översikten i kapitel 1) tyder
på att utrikes födda unga vuxna har större svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden än svenskfödda, vilket främst har relaterats till föräldrarnas
ringare utbildningsresurser och svagare ställning på arbetsmarknaden, och
att de unga själva oftare har oavslutade grund- och gymnasieskoleutbildningar i bagaget än svenskfödda unga i genomsnitt. Ett antal studier har också
relaterat till diskriminering av icke-svenskfödda på arbetsmarknaden. De
unga med utländsk bakgrund är således klart överrepresenterade i gruppen
16–24-åringar som varken befinner sig i arbete eller utbildning (NEET), och
när de etablerar sig på arbetsmarknaden är det ofta i arbeten som ger lägre
ekonomiskt utfall (Bethoui & Olsson 2014, Kim 2013). Det står vidare klart
att unga utan fullständig gymnasieutbildning generellt löper betydligt större
risker än de som har minst gymnasial utbildning att hamna i en utdragen
övergångsperiod präglad av arbetslöshet, åtgärder och osäkra anställningar
(Furlong 2006, OECD 2012, Olofsson m fl 2014, SOU 2013:13).
I detta kapitel beskrivs och analyseras de tjugo ungdomarnas berättelser
om sina erfarenheter från de första åren efter att de lämnat ungdomsskolan
bakom sig – en mer eller mindre tydlig brytpunkt i deras liv. Deras situation
sammanfattas vid två avstämningspunkter – ett år efter gymnasietiden då de
flesta är i 20-årsåldern, och ett år senare vid tidpunkten för intervjun när de
är 21-22 år gamla. För de tolv av ungdomarna som gick att nå och ställde upp
för en andra intervju ges en bild av situationen vid en tredje avstämningspunkt, då flertalet av dem är 22-23 år gamla. Som jag framhållit i metodkapitlet (kap 3), är den sistnämnda gruppen sannolikt positivt selekterad;
åtminstone en del av de som fallit ifrån kan av olika skäl antas vara mindre
motiverade att berätta om sina fortsatta försök att etablera sig i arbete
och/eller utbildning, möjligen för att de inte tycker att det gått så bra sedan
förra intervjun. I de ungas berättelser från den här perioden framkommer
först och främst deras försök att försörja sig, tankar om utbildning, vilka
framtidsplanerna är. Deras tillvaro har fortsatt stark koppling till familjen
genom att de flesta bor hemma. De unga har också idéer om förändringar som
mer generellt skulle kunna underlätta ungdomars tillträde till arbetsmarknaden. De unga i studien har således oddsen emot sig när gymnasietiden
är över, enligt forskning, rapporter och statistik på området. De står utan
färdig gymnasieutbildning, flera kommer från familjer med försörjningsstöd,
deras föräldrar är utlandsfödda och de bor nästan uteslutande i det som
beskrivs som segregerade bostadsområden.
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Övergångsmönster under tre perioder
För gruppen som helhet urskiljs tre olika övergångs- eller etableringsmönster36 från gymnasieskolans slut: (1) fragmentariska övergångar där
arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder dominerar, (2) den unge är
mer varaktigt i arbete samt, (3) mer varaktigt i utbildning.37 De tre perioder
som avses är (a) första året efter gymnasietidens slut, (b) perioden för första
intervjun samt (c) perioden vid den andra intervjun (figur 7.1).
Vid 20 års ålder har drygt hälften av gruppen haft ett år som dominerats av
arbetslöshet och övergångsåtgärder, medan knappt hälften har haft någon
form av anställning. Ingen av de tjugo intervjuade har tillbringat det första
året med någon form av studier.
När de unga är i 21–22-årsåldern har antalet som ingår i den fragmenterade
gruppen, dvs. som saknar någon fastare förankring i studier eller arbete,
minskat, och en femtedel av alla har i huvudsak studerat det senaste året. Vid
själva intervjutillfället har dock betydligt fler, hälften av hela gruppen,
studerat på någon vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning, på hel- eller deltid,
någon gång sedan de lämnade gymnasiet.
Samtliga tolv som intervjuas en andra gång när de är 22 till 23 år gamla,
befinner sig mer varaktigt i arbete eller i studier. Fem i den här gruppen har
under perioden från gymnasietidens slut lämnat det fragmentiserade övergångsmönstret till förmån för arbete eller studier.

Antal

Figur 7.1 Övergångsmönster och vuxenutbildning
14
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0

(a) Ett år efter gymn ca 20 år
(20 delt.)
(b) Intervju 1 ca 21,5 år (20
delt.)
(1)
Fragmenterad

(2) Arbete

(3) Studier (4) Vux.utb vid
något tillfälle
hos de tjugo
deltagarna

(c) Intervju 2 ca 22,5 år (12
delt.)

Övergångsmönster resp deltagande i vuxenutbildning

36 Se t.ex. Lidström (2009) om arbetslösa unga vuxnas övergångsmönster.
37 Anställning med minst 50 procent av en heltidsanställning resp. utbildning om minst 50 procent av
heltidsstudier.
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I det följande beskrivs och analyseras de intervjuade ungdomarnas etableringsförsök och -villkor under var och en av de tre perioderna. Liksom i
föregående kapitel illustreras och fördjupas framställningen med hjälp av ett
par enskilda informanter.

Tiden direkt efter gymnasiet – jobb eller hemmasittare
Många av deltagarna trodde att allt skulle ordna sig och att de skulle kunna
hitta ett arbete när gymnasiet tog slut. För drygt hälften av dem uteblev den
förväntade förändringen medan den infriades för övriga. Åtta av de nio som
har arbete ett år efter gymnasiet jobbade redan under gymnasietiden. Då
liksom nu arbetar de flesta i restaurang- och cafébranschen. Undantaget är en
”framgångssaga”, en ung man som har ett mer kvalificerat arbete. Möjliga
förklaringar, förutom att flera börjar arbeta redan under skoltiden, är tillgång
till sociala nätverk som ger kontakter till arbeten i serviceyrken, främst i caféoch restaurangbranschen, genom familj och släkt (se kap. 7). Flera hade på så
sätt successivt etablerat sig på arbetsmarknaden under gymnasiet, ofta genom
att arbeta i föräldrarnas, släktingars eller bekantas småföretag.
De som stod utan arbete efter skolan blev gradvis medvetna om svårigheterna att få ett jobb och en eftertraktad egen lön. Tydligast var det för de
fyra som blev sittande hemma under det första året, mellan de var 19–20 år,
utan någon sysselsättning och utan egen inkomst. Salim, den yngste
deltagaren, var hemma det första året sedan han hoppat av sitt gymnasieprogram. Han var vid intervjun fortfarande arbetslös och umgicks mest med
familj, flickvän och vänner. Salim ville helst ha ett vad han kallar ett ”svenskt
jobb”, det vill säga ett vanligt avlönat jobb, och alternativet var att starta egen
restaurang. Att påbörja någon form av utbildning efter avhoppet från
gymnasiet var inget han hade motivation till ännu. Han tyckte fortfarande att
det var skönt att ta det lugnt efter gymnasiet som han hoppade av efter stor
frånvaro. Han säger att han aldrig tyckt om skolan, han blir trött av att sitta
still och ”försöka få en grej in i huvudet” men alltid gillat att jobba istället. Han
har tidigare jobbat extra på en restaurang sedan högstadiet. Restaurangen
drivs av en kusin som han ser upp till. I släkten finns flera som jobbar på eller
äger egna restauranger och som erbjudit honom arbete men han har inte
riktigt nappat det på ännu. Salim oroar sig inte för framtiden. Han är
övertygad om att hitta ett jobb och målet är sedan att gifta sig med flickvännen
när hon studerat klart på högskolan. Också Rezan stannade hemma och
”gjorde ingenting” under det första året efter gymnasiets slut. Han var
skoltrött och tyckte först att det var skönt att bara ta det lugnt. Sedan blev han
medveten om han själv måste göra någonting för att ändra sin situation. Han
beskriver att han fick tillbaka motivationen genom att han hade det så tråkigt.
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Hårda tider ger motivation… Precis. Ja, det var nått sånt där liksom. Man måste göra
nånting i alla fall. Då finns det ingen som kan komma till dig och ”varsågod, du kan
ta det jobbet”. Utan allting handlar om sig själv. Måste göra det på egen hand liksom.
(Rezan)

Maryam och Donia delar Rezans erfarenheter; också de insåg efter en lång
period av hemmavarande att det var svårt att få något jobb överhuvudtaget
samt att man själv behöver göra något för att ändra den situationen men att
det är svårt utan stöd eller kontakter.
Vid sidan av de fyra hemmasittarna var sju av de unga till största delen
arbetslösa eller arbetssökande under denna första period efter gymnasiet.
Sammantaget hamnade alltså drygt hälften av de tjugo ungdomarna i en ny
form av problematisk situation efter gymnasietidens svårigheter, en situation
som kännetecknades av icke-linjära, fragmenterade och osäkra karriärvägar.
De flesta av dessa unga vuxna upplevde en lång period av arbetslöshet, för
några få varvade med aktiviteter i ungdomsåtgärder eller praktik. Endast en
av dem hade en kortvarig, tillfällig anställning under det första året. För de
som blev omhändertagna under grundskoletiden blev utbildningskarriären
avbruten, och när de blev myndiga återvände de till hemorten och familjen.
För Hamid blev det också återkomsten till en fortsatt brottslig karriär, och ett
år senare dömdes han till drygt ett års fängelsestraff. Efter att Leila gått på IV
var hon utan sysselsättning. Genom kontakt med sociala myndigheter fick hon
praktik på en butik, men praktiken ledde inte till någon anställning.
Tolv till sexton månader efter att ha lämnat gymnasieskolan, hade nästan
hälften av de unga ett arbete som sin huvudsakliga verksamhet. Flertalet av
de övriga var helt arbetslösa varav några var involverade i någon ungdomsåtgärd bestående av arbetspraktik eller jobbsökande aktiviteter med låg
ersättning. En ung man avtjänade sin fängelsedom. Ingen följde någon
utbildning under det första året efter gymnasietiden slut.
Ungdomarna fördelar sig så här långt på två nästan lika stora grupper med
olika övergångsmönster. Könsfördelningen är relativt jämn i de båda
grupperna. Drygt hälften beskriver ett slags jojoövergångar eller är helt utan
sysselsättning. Det ligger i linje med tidigare forskning som pekar på en
betydande överrisk för att varken arbeta eller studera, vid sidan om den
grundläggande problematiken att vara utan gymnasieutbildning. Mer positivt
och överraskande är att nästan hälften är mer varaktigt i arbete vid tjugo års
ålder trots avsaknaden av fullständig gymnasieutbildning.

Etableringssituationen vid första intervjun: färre utanför
och fler i utbildning
Vid den första intervjun är majoriteten av deltagarna mellan 21 och 22 år, det
vill säga en tidpunkt då det i normalfallet gått två år sedan gymnasietidens
avslutning. Jämfört med ett år tidigare har det skett förändringar främst
gällande de ungas deltagande i utbildning. Nu har fyra unga lämnat det
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fragmentariska mönstret och studerar. En av dem håller på att avsluta
grundskolan, två går eller har nyligen avslutat en yrkesutbildning medan en
läser på Komvux. Dessutom håller tre av de andra unga vuxna på att slutföra
sina gymnasieutbildningar via vuxenutbildning medan de arbetar halvtid eller
mer parallellt med studierna. Ytterligare två har provat olika former av
vuxenutbildning under kortare tid men utan helt fullfölja de kurser de
påbörjat.
Åtta av ungdomarna arbetar mellan halvtid och heltid, fyra har eller är på
väg att påbörja praktik med möjlighet att få ett arbete i slutändan. Fyra är vid
tillfället helt arbetslösa, varav en ung man för tillfället inte är arbetssökande
på grund av sjukdom i familjen. Han lever på sparade pengar från ett tidigare
långvarigt arbete. I många fall bidrar familjen ekonomiskt bland annat genom
att de allra flesta ungdomarna bor kvar hemma. Mer än hälften, elva unga,
försörjer sig själva på lön eller studiemedel (tabell 7.1).
Tabell 7.1 Intervjupersonernas sysselsättning och försörjningssätt vid första resp. andra
intervjutillfället.
IP nr/ kön

Sysselsättning 1:a intervjun

Försörjning 1:a

Sysselsättning 2:a

Försörjning 2:a

intervjun (b=bortfall)

(b = bortfall)
Okänd (b)

Yasmina/K

Arb.lös.

Utvecklingsers.

Okänd (bortfall)

Leila/K

Second chance, grundsk.

Försörjningsstöd

Sjukskriven (b)

Försörj.stöd (b)

Donia/K

Second chance, gymn.

Försörjningsstöd

Sjukskriven (b)

Försörj.stöd(b)

Hamid/M

Praktik

Utvecklingsers.

Okänd (b)

Okänd (b)

Bilal/M

Arb. budbilschauff 100 %

Lön

Budbilschauff 100 %

Lön

Sabrine/K

Arb. café 100 % + komvux

Lön

Arb. Cafe 100 %

Lön

Zahra/K

Arb.socialtjänstass.100 %

Lön

Arb. budget.ass. 100 %

Lön

Maryam/K

Komvux (> 50%) / timarb Postv

Lön

Okänd (bortfall)

Okänd (b)

Zakariya/M

McDonalds 100 %

Lön

Studier 100 % Yrkeshög.

CSN St.br +arb.

Nour/K

Arbete rest. deltid 75 %

Lön

Okänd (bortfall)

Okänd (b)

Alina/K

Omvårdnadsutb.

CSN högt studiebidr.

Omvårdnadsutb.

CSN hög st.bidr

Tesfay/M

Praktik

Utv.ers./Försörj.st.

Okänd (bortfall)

Okänd (b)

Aras/M

Arb.lös

Familjen + extra arb.

Arbete plus vaktutb.

Lön

Tara/K

Rest.arb 75 % / komvux 50%.

Lön

Arbete 50 %

Lön

Hawa/K

Vikariat 100 %

Lön.

Modersmålslärare 75 %

Lön

Rezan/M

Arb. 75 % + komvux

Lön.

Tim.arb. ca 50 % (nytt)

Lön

Salim/M

A-lös.

Familjen

Okänd (bortfall)

Okänd (b)

Andis/M

Arb.sökande (frivilligt)

Egen (sparpengar)

Arbete 100 % arbetsled.

Lön

ChaiyawatM

Arb.lös

Familjen

Studier Gr.vux 100 %

CSN st.bidr.

Karzan/M

A-utb. Praktik via Af

Utv. ers.+ fam.

Arbetssökande/arbete

Försörj.stöd

De fyra ungdomar som har praktik och de båda som går så kallad second
chance-utbildning (vuxenutbildning med särskilt mycket pedagogisk stöd)
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stöds ekonomiskt antingen genom utvecklingsaktivitetsersättning via Arbetsförmedlingen och/eller med försörjningsstöd från socialtjänsten.38 Det finns
också tre framgångshistorier; två unga män och en kvinna utan avslutad
utbildning har skaffat sig arbete med stort ansvar och inflytande genom eget
initiativ och kraft. Sammantaget försörjer sig mer än hälften på egen hand och
flera har påbörjat olika vägar vidare genom varierande former av utbildning.
Hamid som avtjänat ett längre fängelsestraff har vid intervjun varit frigiven
ett år och gör praktik med stöd från Arbetsförmedlingen. Den andra tidigare
omhändertagna, Leila, har börjat läsa in grundskoleämnen men studierna har
inte varit enkla för henne så hon har periodvis varvat dem med praktik eller
uppehåll och uppvisar fortfarande ett fragmentariskt mönster. Hon läser nu
in de sista två grundskoleämnena i en second chance-utbildning.
Tre av de fyra som var hemma utan arbete eller utbildning under det första
året studerar nu i varierande omfattning. Donia, som valde att inte gå
gymnasiet och var hemma med sin mamma, syster och familj i tre år, har
börjat studera och dessutom förlovat sig och flyttat till egen lägenhet med sin
fästman. Efter att ha sökt jobb i nästan två år utan att lyckas insåg hon att hon
behövde mer utbildning för att kunna få ett arbete. Rezan har börjat läsa på
Komvux och försörjer sig på en timanställning som telefonförsäljare på ett
callcenter.
Maryams berättelse om tiden efter gymnasiet
Maryams berättelse handlar om övergången från att först varken studera eller
arbeta till att studera mer varaktigt och samtidigt försörja sig själv genom
arbete. Hon är exempel på hur fragmenterad och osäker övergången till arbete
är för majoriteten i gruppen (Walther m fl 2002, Lidström 2009). De unga
utan fullständig utbildning löper, som beskrivits i kapitel 1, ökade risker för
försämrad hälsa, missbruk, kriminalitet och försörjningsstödsberoende
(Wolbers 2007, Dale 2010). Många faktorer samspelar där föräldrars
utbildningsnivå, arbetsmarknadsposition samt migrationsbakgrund är en del
av de strukturella förhållanden som påverkar etableringen på arbetsmarknaden eller i en utbildning (Rumbaut & Komaie 2010, Bethoui & Olsson 2014).
Maryam är äldst i en familj med fem syskon. Föräldrarna kom som unga till
Sverige som flyktingar och Maryam är född i Sverige. Hon bor i en stadsdel med
många invånare med samma kulturella bakgrund som hon själv. Hennes
föräldrar har kort skolgång i hemlandet. I Sverige har de utbildat sig till kock
resp. undersköterska. Pappan driver egen restaurang och mamman arbetar på
ett äldreboende.
38 Under 25 år kallas det ekonomiska stödet vid arbetsmarknadsåtgärder för utvecklingsersättning. För de
som inte haft arbete eller enbart tillfälliga anställningar är ersättningen låg. Ofta behöver det kombineras med
försörjningsstöd för att nå existensminimum. För flera av de unga som bor hemma hjälper familjen till med
försörjningen. För de över 25 år byter stödet namn till aktivitetsersättning.
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Efter gymnasietidens slut tänkte Maryam att hon ville jobba och tjäna
pengar. Det visade sig svårt att få något arbete och istället satt Maryam hemma
ett år och gjorde ingenting, som hon själv beskriver det. Hon fick sedan tillfälligt
hoppa in på jobb på restaurang via en kompis och senare på ett äldreboende,
ett jobb som hon fick genom sin mamma. De här branscherna var inget för
Maryam. Hon blev sittande hemma igen och var utan egna pengar. Maryam
beskriver hur hon började tappa självförtroendet och ”allt gick bara neråt”.
Genom en bekant fick hon tips om att söka arbete på Posten. Hon fick börja
med postsortering på timbasis och kände att livet började vända igen. Efter två
år utan sysselsättning började hon ”komma ut ur den här depressionen”.
… allt var alltså neråt. Sen så fick jag min första lön. Kunde äntligen typ handla och
gå och fika och såna grejer. Sen där började allting igen komma tillbaka på något sätt
(Maryam)

Vid intervjutillfället bor hon fortfarande hemma, jobbar som timanställd cirka
60 procent och studerar mer än halvtid på Komvux. Hon betonar vikten av
vänner och kollegor som stöttat och uppmuntrat henne att ta sig ur inaktiviteten som hon hamnade i under två år. Hon uppmuntrades av att andra som
studerade vid sidan om arbetet. De vill att hon skulle ”må bra”. De frågade och
peppade henne att hon också skulle komplettera sin gymnasieutbildning.
”Varför sitter du hemma för?” Varför gör du ingenting? Du är ju inte dum.” (Maryam)

Uppmuntrad av kollegorna har Maryam sedan ett och halvt år tillbaka börjat
läsa in kurser på Komvux för att komplettera sina gymnasiebetyg. Hon saknar
betyg på cirka hälften av kurserna. Målet är att kunna studera vidare och genom
det få möjlighet att flytta hemifrån. Hon läser på distans för att kunna anpassa
studierna både till arbetet och till sitt stora ansvar hemma. Hon tar hand om
sina yngre bröder samt hjälper mamman med hushållsarbete. Det kräver att
hon organiserar sina studier noggrant och att hon sitter på biblioteket eller hos
någon vän så hon säkert får ”lugn och ro” och saker gjorda. Studierna har gått
bra och hon har fått bra betyg i flera kurser. Trots att Maryam har ”för mycket
ansvar hemma”, enligt hennes vänner, stödjer båda föräldrarna att hon skall
studera. Mamman fick inte studera när hon var ung och vill att Maryam skall ta
vara på den möjligheten. Pappan önskar att barnen skall få ett bättre liv än han
och vill inte att Maryam och hennes bröder skall slita ut sig i restaurangbranschen. Maryam citerar honom.
… ”ni ska inte jobba på sånt, för man sliter ut sig själv. Det är jättejobbigt, jättejobbiga
timmar, man träffar inte familjen, man gör ingenting. Så utbildning är viktigt… Jag
vill inte att du börjar här för då kommer du fastna” (Maryam)
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Maryams mål är först och främst att bli klar med gymnasiet och sedan flytta
från familjen och den ort där hon vuxit upp. En motivation är att hon ser sina
gamla skolkamrater studerar och att de är på väg mot något nytt medan hon
varit ”fast på samma ruta”. Hon vill se annat, träffa nya människor och tänker
nu att hon skall studera vidare på högskola men vet inte vad. Helst av allt skulle
hon studera i USA en period. Genom en vän som studerar på ett universitet har
hon upptäckt att det finns en annan värld utanför uppväxtorten. Vännen
uppmuntrar henne att studera klart och stöttat henne när Maryam inte mått
bra.
Hon har öppnat jättemycket för mig. Alltså verkligen funnits där när jag mådde
dåligt, när alla andra inte orkade med mig.(Maryam)

Maryam berättar att vännen, som är väldigt viktig för henne, har liknande
kulturell bakgrund som hon själv. Vännen har välutbildade föräldrar vilket
Maryam tror är anledningen till att hon har det mycket friare än Maryam. Hon
har inte så stort ansvar hemma och behöver inte förhålla sig till begränsande
regler som Maryam upplever att främst mamman vill att hon skall följa.

För Maryam uteblev den förväntade brytpunkten vid gymnasiets slut och hon
blev ”sittande hemma” i två år i en NEET-situation. Resultatet blev en negativ
spiral som gjorde henne deprimerad och hon ”mådde inte bra”. Tack vare
vänner som stöttade henne och gav tips om arbete tog hon sig ur inaktiviteten
och blev sedan uppmuntrad av kollegor att studera vid sidan om arbetet. I
Maryams fall har familjen, vänner samt en kusin varit betydelsefulla för att
hon ska tro att hon kan klara av att ändra sin situation. Hon berättar inte om
något som helst institutionellt stöd och verkar inte heller varit anmäld hos
Arbetsförmedlingen, utan de jobb hon fått har förmedlats genom det sociala
nätverk som hon haft tillgång till. Pappan har inte velat att Maryam skulle
arbeta på hans restaurang för risken att hamna en återvändsgränd i karriären,
som är vanlig för korttidsutbildade (Kim 2013). I Maryams fall är föräldrarnas
utbildningsnivå låg och familjen bor i ett så kallat segregerat område, vilket
statistiskt talat emot hennes möjligheter. Båda Maryams föräldrar är
emellertid positiva till och har förväntningar på att Maryam skall studera vidare, trots gymnasiemisslyckandet, och på så sätt få ett bättre liv. Föräldrars stöd
och engagemang har också visat sig var betydelsefullt för studieprestationer
(Rumberger & Lim 2008). Kombinationen av studier och arbete har inneburit
att Maryam förändrat sin situation från att varken arbeta eller studera till att
studera och samtidigt försörja sig själv. Hon beskriver att hon mår mycket
bättre, ser möjligheter och har planer för framtiden till skillnad mot perioden
då hon bara ”satt hemma”, deprimerad och med förlorat självförtroende.
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Sammantaget är den största förändringen under perioden att gruppen i
fragmentariskt mönster minskar och att fyra personer studerar mer varaktigt,
vilket Maryam är exempel på. Tre studerar vid sidan om arbete. Sammanlagt
är det tolv av ungdomarna som arbetar och/eller studerar, och endast en är i
kvar i en NEET-situation. Utbildning är viktig för att lämna NEET-gruppen
och annat utanförskap vilket gruppen som helhet visar exempel på, cirka två
år efter gymnasietidens slut (Bäckman & Nilsson 2011, Mörtvik 2014).

Andra intervjutillfället: de tolv kvarvarande i arbete eller
utbildning
Vid andra intervjun deltar tolv av de ursprungliga tjugo intervjupersonerna.
Av de åtta som inte gör det är två sjukskrivna, tre har valt att inte delta medan
tre inte kunnat kontaktas trots många försök. Betydelsen av bortfallet har
diskuterats i kapitel 3.
Ingen av de som intervjuas vid det andra tillfället är längre kvar i det
fragmentariska mönstret. Nio arbetar (fyra kvinnor och fem män), och tre (en
kvinna och två män) studerar mer varaktigt. Vid den här tidpunkten har åtta
av de tolv någon gång deltagit i vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning. Fyra
har nu ett fullständigt gymnasiebetyg genom studier vid sidan om sina
arbeten. En av dem följer nu en yrkeshögskoleutbildning. Två har sökt in på
högskola/universitet och båda räknar med att studera. Av de tolv intervjuade
har fem lämnat ett fragmentariskt mönster till fördel för arbete eller studier.
Utbildning är således något som många av de unga provat på några år efter
gymnasiet, för att förändra sin situation. De fyra som har kompletterat sina
gymnasiebetyg beskriver att deras mål är att studera på högskola eller
universitet. Tre av dem siktar på yrken som socionom, polis eller lärare och
marknadsingenjör. Den fjärde är fortfarande osäker på vilken utbildning han
vill satsa på och tänker därför arbeta en tid före högskolestudierna. De tre i
gruppen som kom sent i till Sverige, i 14-16 årsåldern, har alla erfarenhet av
vuxenutbildning. En går en yrkesutbildning i omvårdnad, en har fullgjort en
arbetsmarknadsutbildning till svetsare som gett arbete och en läser en
grundläggande vuxenutbildning med målet att sedan gå en yrkesutbildning
till kock. Det framstår som att flertalet av de unga, efter en period av
jobbsökande eller hemmasittande, nu ser utbildning som ett viktigt verktyg
för att förändra sin situation. För de som står längst från arbetsmarknaden
och har kortast utbildning, sker det genom yrkesutbildning medan målet för
de som kompletterar sina ofullständiga gymnasiebetyg, ofta vid sidan om
arbete, är högre studier. Detta är lovande inför framtiden; annan forskning
visar på två olika effekter av vuxenutbildning; dels ger den en bättre
inkomstutveckling, speciellt för arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsutbildning och dels en ökad övergång till högre utbildning (Axelsson m fl
2005, Orr & Hovdhaugen 2014, Nordlund m fl 2013).
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Karzans etableringsarbete
Karzan tillhör de tre ungdomarna som kom till Sverige i tonåren; han var
sexton år då han anlände med sina föräldrar. Vid den andra intervjun har sex
år gått sedan han påbörjade arbetet att etablera sig i ett nytt land. Under
denna period har han gått från en osäker och fragmenterad position till att
huvudsakligen befinna sig i arbete, som han fått via en arbetsmarknadsutbildning och tack vare sin vilja att försörja sin egen familj. Karzan är en
av flera intervjuade som förändrar sin situation med hjälp av individuell handlingskraft i kombination med institutionellt stöd.
Karzan har nästan ingen skolgång i hemlandet på grund av krig, oroligheter och
diskriminering av den minoritetsgrupp han tillhör. Pappan var fängslad och
utsatt för tortyr när han växte upp. Karzan är del av en stor familj med åtta
syskon som alla bor hemma eller i samma stadsdel. Hans mamma har aldrig
gått i skola och pappan har en kort skolgång. I hemlandet var föräldrarna
välbeställda med flera butiker och fastigheter. I Sverige arbetar pappan som
fastighetsskötare medan mamman är hemma och sköter hushållet. Karzan
rymde från familjen som 12-åring och flydde sedan på egen hand genom flera
länder. Han återförenades med familjen i Europa. De flyttade sedan gemensamt
till Sverige och sökte asyl. Tidigt träffade han sin flickvän och de fick barn redan
när Karzan var sjutton år. Erfarenheterna från uppväxten och flykten har
påverkat honom och han säger att han med hundra procents sannolikhet blivit
kriminell om han bott i en storstad. Karzan säger att det beror på att han är
uppvuxen med kaos och att han ”inte är duktig på att prata” utan ”det är mina
händer som svarar”. Återförenandet med familjen och att han fått en egen familj
har gjort att han känner ansvar för fler än sig själv och att han nu tänker efter
innan han reagerar.
Karzan gick först en språkutbildning och därefter två år på IVIK/IV innan
han blev 20 och därmed var för gammal för gymnasiet. Under första året efter
gymnasiet lyckades han att få kortare anställningar på egen hand men sedan
blev det svårt att få jobb som han kunde försörja sig och sin lilla familj på. Han
insåg att han behövde mer utbildning och anmälde sig på Arbetsförmedlingen.
Efter en period som arbetslös erbjöds han av en ungdomsarbetsförmedlare att
gå en arbetsmarknadsutbildning till svetsare. Några månader efter utbildningen fick han arbete på en industri efter en introducerande praktikmånad
som kom att vara i sju månader. Genom arbetslösheten har familjen tillfälligt
försörjningsstöd men han har fått löfte att inom kort bli återanställd vid
industriföretaget där han jobbat tidigare. Karzan säger att han kan tänka sig att
utbilda sig mer för att skydda sig mot arbetslöshet.
Ja, faktiskt. Jag tänkte snickeri. Det är bra att ha, om i framtiden man blir utslängd
ifrån det där jobbet eller nånting. Då man har en annan sak att gå till, inte bara en.
Därför har jag gjort licensen på mycket, sen truckkort har jag fått och såna grejer. De
behöver mer, man ska ha mer utbildning med sig. (Karzan)
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Karzan har som tidigare framgått bildat familj tidigt. Han har vid andra
intervjun gift sig och har två barn. Han drivs av en vilja att försörja familjen och
genom första jobbet har de kunnat skaffa egen lägenhet. Karzans mål är att
kunna försörja familjen genom ett arbete och som gör det möjligt för honom att
ta körkort och skaffa egen bil. Därefter är målet att kunna köpa hus.
Jag tänker så här, ha mitt jobb, ha mitt eget jobb, sen min egen bil, min egen familj
och sköter dem. Då är mitt liv klar, då gör jag (vad jag) vill, semester … och såna
grejer… (Karzan)

Karzan har ett mycket dramatiskt liv bakom sig, har upplevt krig och kaos,
varit på flykt på egen hand som barn och blivit pappa väldigt ung. Ursprungsfamiljen och hans egen lilla familj betyder allt, eller ”200 procent”
som han själv säger. Under de sex år han levt i Sverige har familjens betydelse
vuxit. Det gäller inte minst den svenska tjej han träffade andra dagen på
flyktingförläggningen, och som han numera är gift och har två barn tillsammans med. Efter de tre åren i skolan insåg han hur svårt det var att få ett arbete
och vikten av en eller flera yrkesutbildningar. Det institutionella stödet med
arbetsmarknadsutbildning ser ut att har förbättrat hans arbetsmarknadsposition. Det resultatet är i linje med andra studier, inte minst för de med låg
utbildning och med en migrationsbakgrund (Kvist 2012, Stenberg &
Westerlund 2014). Uppenbart är också att Karzan befunnit sig och, fortfarande befinner sig, i en kringskuren situation med begränsande valmöjligheter
men han har gjort val utifrån bakgrundsförutsättningarna, det som ses som
möjligt i framtiden, och den sociala position han befinner i. Det kan också
beskrivas som ett ”begränsat aktörskap” utifrån den handlingshorisont som
Karzan haft vid varje givet tillfälle (Evans 2007, Hodkinson & Sparkes 2007).
Handlingsmöjligheterna för Karzan har begränsats genom flyktingskapet och
migrationen i tonåren, egen kort utbildning, lågt utbildningskapital och
ekonomiskt kapital i familjen samt den tidiga familjebildningen. Å andra
sidan har arbetsmarknadspositionen stärkts genom valet och genomförandet
av en yrkesutbildning.

Institutionellt stöd som förändringsverktyg
Karzan är ett exempel på de som fått någon form av institutionellt stöd i sina
försök att ta sig in på arbetsmarknaden. Mer än hälften av de tjugo unga vid
första intervjutillfället, och nio av de tolv vid det andra, har kommit i kontakt
med flera former av stöd: praktik och andra arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, generell och kostnadsfri vuxenutbildning samt arbetsmarknadsprojekt för unga. De olika formernas betydelse för de unga kommer kortfattat
att beröras i det här avsnittet. Dessutom beskrivs fyra framgångssagor där
deltagarna nått mer kvalificerade arbeten trots att de i större eller mindre
utsträckning saknar gymnasieutbildning.
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Praktik och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Flera av de unga har fått stöd av arbetsförmedling eller av kommunala arbetsmarknadsenheter, i form av praktik med aktivitetsstöd. I två fall har det getts
anställningsstöd för att underlätta en anställning, varav ett lett till ytterligare
anställning. Vad gäller de sju unga som någon gång haft en praktikperiod har
bara en lett till anställning vilket framstår som mindre framgångsrikt. Den
praktik som ledde till anställning föregicks dessutom av en yrkesutbildning till
svetsare (Karzan). För flera har således tidigare praktikperioder inte gett
något resultat alls förutom utökad arbetslivserfarenhet. Karzan och Alina,
som berättats om i kap. 7, går eller har gått en arbetsmarknadsutbildning
vilket ger större möjligheter till inkomstökning och arbete än generell
utbildning, åtminstone på kort sikt (Stenberg & Westerlund 2014). För
Yasmina, som hoppade av IV-programmet efter ett år och inte är klar med
grundskolan, har varken praktik eller anställningsstöd gett resultat. Hon är
vid intervjutillfället tillbaka på ”ruta ett” efter ytterligare praktikperioder utan
framgång och beskriver att hon upplever sig ha blivit utnyttjad som billig
arbetskraft av flera arbetsgivare. Hon har sökt många jobb ”varje dag” men
utan resultat och varit helt arbetslös en längre tid. Hon säger att hon har fått
nog och vill ta tag i sitt liv nu. Yasmina har kommit fram till att hon måste
studera för att förändra sin situation, trots att hon har dåliga erfarenheter från
både grundskola och IV.
Det kan ju leda nånstans i framtiden. Men jag menar att som jag har det nu, så känns
det som att jag kommer ingenstans. Det är därför som att jag känner att nej, nu vill
jag börja. Så kanske det blir lättare. (Yasmina)

Yasmina har anmält intresse för en så kallad studiemotiverande kurs på
folkhögskola, en utbildning för personer utan grundskole- eller gymnasieutbildning, där man får prova på studera som vuxen. Hon ser fram emot att
göra det, och om det inte känns rätt tänker hon läsa in engelska och matte, via
Komvux, som hon saknar i sitt grundskolebetyg. Yasminas val att börja
studera kan också beskrivas som ”begränsat aktörskap” och att hon har få
alternativ i den position hon befinner sig i (Evans 2007).
Vuxenutbildning – generell utbildning
Av de tjugo unga vuxna har tolv, åtta kvinnor och fyra män, studerat någon
gång sedan gymnasietidens slut. Tio av dem (sju kvinnor och tre män), läser
eller har läst generell utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Vid andra
intervjun har fyra slutfört sina studier och fått fullständiga gymnasiebetyg,
vilket ger behörighet till högre studier och sannolikt också avsevärt ökade
möjligheter till anställning (Lundahl & Olofsson 2014, Mörtvik 2014). För
samtliga dessa tio ungdomar är målet med den generella utbildningen att
studera vidare på en yrkesutbildning på gymnasie- eller högskolenivå, för att
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exempelvis kunna arbeta som ingenjör, kock och polis eller med socialt arbete
med fokus på ungdomar eller utsatta kvinnor. Majoriteten bland kvinnorna
har planer på arbeten med en social inriktning som har med deras egna erfarenheter och svårigheter att göra; de vill arbeta med att förbättra situationen
för unga människor eller utsatta kvinnor, inte minst de med utländsk
bakgrund som de själva. Männen har mer traditionella yrkesplaner där det
huvudsakliga målet är att arbeta med något som de kan trivas med och för att
försörja sig själva eller den egna familjen.
Ungdomsprojekt och framgångssagor
Zahra deltog i ett femton månader långt ungdomsprojekt för unga arbetslösa
utan utbildning samt med en utomnordisk bakgrund. I projektet ingick en 13
månader lång anställning på en statlig myndighet, efter två månaders
inledande utbildning, i den storstadsregion som Zahra bor i. Innan projektet
hade Zahra först ett caféjobb som följdes av en längre period av arbetslöshet.
Sedan försökte hon studera på en ekonomiassistentutbildning men utan att
fullfölja den helt. Studier passar inte henne, säger hon, och hon blev uttråkad
av att sitta i skolbänken. Hon beskriver det som att hon förstod allt men inte
orkade plugga och hela tiden bevisa sina kunskaper med rapporter och prov.
Efter genomfört projekt fick många fortsatt anställning på den arbetsplats
som de arbetat vid. För Zahra blev det tyvärr inte så men efter en kort tid av
arbetslöshet sökte hon och blev erbjuden ett relativt kvalificerat arbete som
ekonomiassistent. Zahra menar att projektet har haft stor betydelse och gett
möjligheter på arbetsmarknaden för henne och andra unga utan utbildning –
referenser och självförtroende.
… det var språngbrädan ut; och då har man utvecklats som person; vart mer
självsäker; och förstått att jag behöver inte kunna allt för att visa att jag vill
någonting… (Zahra)

Ytterligare ett år senare sökte hon och fick ett ännu mer kvalificerat arbete
som budgetassistent. Zahra menar att referenterna var helt avgörande vid
båda tillfällena då hon fått anställning, i tillägg till att hon gjorde bra ifrån sig
vid intervjuerna. Zahra har haft stor nytta av sitt utvidgade nätverk som hon
fått genom sina arbeten och arbetsmarknadsprojektet. Också Hawa har ett
kvalificerat arbete, som modersmålsstödjare på förskolor. Hon kan dock inte
få en tillsvidareanställning, på grund av avsaknad av adekvat utbildning.
Hawa har tidigare haft anställningsstöd för en annan anställning hos samma
arbetsgivare som sedan gett henne ett förnyat förordnande. Hon anställs
läsårsvis och har stora förhoppningar att hon får förlängning kommande
läsår. Hon har dock inga planer att studera för att få behörighet till tjänsten.
En tredje framgångssaga är Andis’ karriär efter avhoppet under första året
i gymnasiet. Han lämnade den kriminella banan i samband med avhoppet

123

med stor hjälp av sin flickvän och för att inte göra sina föräldrar mer ont. Han
gjorde karriär i callcenterbranschen och har avancerat till platschef utan vare
sig utbildning eller institutionell hjälp. Vid den andra intervjun är han i
positionen att det är han som anställer nya medarbetare. Han betonar att det
viktiga vid anställning är de sökandes motivation för jobbet och han anställer
gärna unga utan färdig utbildning. Den fjärde framgångssagan är Bilals
karriär. Han har uppnått en förmansposition utan utbildning, men där verkar
hans ekonomiska trygghet genom en välbeställd far och ett rikare socialt
nätverk ha hjälpt honom. Han betonar dock liksom Andis motivation som den
viktigaste faktorn för att få jobb. Varken Zahra, Hawa, Andis eller Bilal har
planer på vidare studier i någon nära framtid – deras framgångar i arbetslivet
gör att ett sådant beslut heller inte behöver fattas i det korta perspektivet.
Sammantaget har de fyra unga, varav tre kan anses väl etablerade med
tillsvidareanställning, fått relativt kvalificerade arbeten och kan sägas ha
ordentligt trotsat de dåliga oddsen att lyckas med övergången till arbetsmarknaden. Zahras, Andis, Bilals och Hawas exempel visar på stark drivkraft
men också på institutionellt, personligt och ekonomiskt stöd. De är också
exempel på ”motberättelser” till den dominerande berättelsen om den
”underordnade andre” eller ”förloraren” i försöken att ta sig in på arbetsmarknaden och få ett självständigt liv. Tillsammans med de övriga som har jobb
eller studerar, visar Zahra, Andis, Hawa och Bilal på vikten av aktörskap.
Samtidigt framkommer att det institutionella stödet har betydelse för många
unga. Speciellt uppfattas tillgången till vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning39 som ett viktigt förändringsverktyg och används också på
detta sätt.

Diskriminering i mötet med arbetsmarknaden
Forskning visar på att unga med migrationsbakgrund kan stöta på olika
former av etnisk diskriminering i mötet med arbetsmarknaden, ibland
benämnd strukturell eller institutionell diskriminering (se t.ex. SOU 2005:69,
Eriksson 2011). Uttryck för sådan diskriminering kommer också fram i
intervjuerna med de unga i denna studie. Flera misstänker att de på grund av
sina utländskt klingande namn inte blivit kallade till intervju men vet inte om
så är fallet. På en direkt fråga om de mött diskriminering uppger ett par av
ungdomarna att de gjort det på sin praktik, medan de flesta inte har någon
direkt erfarenhet av diskriminering från de arbetsplatser de har arbetat på.
Andra menar att de fördomar de stött på beror på okunskap och att det bara
gäller vissa individer som ”inte tycker om invandrare”. Flera beskriver att de
hela tiden behöver förhålla sig att bli sedd som annorlunda. Hawa säger att
det är som att befinna sig i olika världar.

39 Arbetsmarknadsutbildning ges normalt inte till unga under 25 år men det har ändå skett i ett fall, Karzan.
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… när jag är ute med mina arbetskollegor. Alltså det är självklart jag sticker ut alltså.
Jag är ju, jag är ju blatten bland alla svenskar, förstår du? (skrattar). Alltså vi är inte
lika, vi tänker inte ens lika. Vi har inte ens samma värderingar. Ibland jag sitter och
pratar med mina arbetskollegor jag bara: shit vi är i olika världar, men vi är alltså
ändå människor (Hawa)

Några talar om att ”invandrare” måste anpassa sig och samtidigt att det är
viktigt att de som invandrat får chansen till ett jobb och meningsfull
sysselsättning. I några fall berättas om att det är för låga krav för att få
”socialbidrag” (försörjningsstöd) och det gör att vissa inte anstränger sig för
att söka och få ett jobb. De som har den åsikten har själva lyckats med att ta
sig in på arbetsmarknaden, trots deras dåliga utgångsläge, och menar att
andra kan göra likadant.
Bilal är född i Sverige och ser sig själv som svensk men berättar att han ofta
blir sedd som ”invandrare” av omgivningen. Hans strategi för att inte bli sedd
som ”den Andre” är att prata med de som är negativa, och genom att visa att
han är engagerad och ansvarsfull i sitt arbete. Han vill inte se den motvilja mot
invandrare, som vissa har, som enbart diskriminering utan menar att det
också är ”invandrare” själva som skapat den motviljan genom att inte
anstränga sig. Han talar om vikten att ”invandrare” anpassar sig och tar
initiativ för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden, speciellt i ett
allt hårdare klimat för invandrare. Han positionerar sig mot mer invandring,
specifikt i den stad han bor i, som en strategi att minska de växande
motsättningarna. Bilal beskriver också egna erfarenheter av hinder på grund
av namn och ”invandrarskap”. På hans nuvarande arbetsplats finns en person
som ”inte gillar invandrare” men när personen har lärt känna honom så gillar
hon Bilal, trots att hon inte tycker om andra ”invandrare”. Hon var också den
som tidigare sagt att det inte fanns jobb när han ringde första gången trots att
han genom kontakter visste att man behövde anställa mer personal. Han
menar att det beror på hans arabiska namn.
Jag testade ju så här: att jag ringde ju ansvarig på (företags namn) och berättade för
henne att jag vill ha jobb bla… och så berättade jag om mig själv; och sedan: ”Ja det
är trevligt och sådant, jag ska skriva en lapp och lägga i fikarummet”. Hon vet ju i
dagsläget inte att det var jag som ringde, men då ringde jag alltså henne – samma
person som gav mig jättemycket nu – och sa att jag ville bli egen åkare: ”Nej, vi
behöver ingen”, men jag själv visste att de behövde. Alltså de behövde ju åkare för jag
hade ju kontakter i företaget. Och inget CV i fikarummet heller (Bilal)

Vid den andra intervjun har Bilal ändrat strategi. Trots att han är väl etablerad
har han bestämt sig för att flytta från Sverige på grund av det hårdnande
invandrarfientliga klimatet i staden där han bor. Han skall flytta till fadern,
som återvänt till hemlandet och har eget företag som Bilal kan arbeta i. Bilal
menar att klimatet blivit värre efter Breiviks massaker på Utöya i Norge 2011.
Han är ”mörkrädd” över att höra människor säga att de kan förstå Breivik,
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”som tycker att ja, men visst det var synd att han dödade så många men han
var tvungen”. Bilal menar att staden har blivit ännu mer uppdelad mellan
invandrarna och de som hatar invandrare. Polisbrutaliteten har också ökat.
Bilal blir numera stoppad och kontrollerad av polis om han kör en finare bil.
– ”Ja, alltså det är rakt ut sagt för att man är invandrare”. Han menar att
klimatet gör att det blivit svårare karriärmässigt för honom.
Jag kommer aldrig komma att lyckas i detta land med mitt namn. Så enkelt är det.
Jag kommer aldrig bli en VD på ett stort företag. Glöm utbildningen nu. Men även om
jag hade varit utbildad så kommer jag inte bli VD på ett stort företag. Jag kommer
aldrig få äga ett företag som blir större, för då finns då ingen som vill samarbeta med
mig. Vad gör jag kvar här? Jag har ju större drömmar än att vara chaufför och ha
tre, fyra bilar som rullar och har 25 000 i månadsinkomst och vara jättelycklig och
ha det bra. Jag har större drömmar än så. (Bilal)

Bilal refererar till namnet som konkret hinder för karriärmöjligheter genom
att ”alla dras över en kam”. Ett flertal studier påvisar att diskriminering av
personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden är vanligt förekommande och att Bilals exempel och andras misstankar kan stämma (se Eriksson
2011). Experimentella studier (Carlsson & Rooth 2007, Carlsson 2009) har
visat på diskriminering av utlandsfödda vid anställning. Utfallet av påhittade,
identiska ansökningar från en person med svenskt och en med ett arabiskt
namn visade att ca 30 procent fler med svenskt namn kallades till intervju.
Diskrimineringen gäller både de som har en utbildning från ett annat land och
(men i mindre utsträckning) utlandsfödda som utbildat sig i Sverige. Etnisk
diskriminering är lika vanlig för första som andra generationens invandrare
från Mellanöstern (Carlsson 2010). Andra studier konstaterar att diskriminering sker vid anställningsförfarande även under högkonjunkturer och
oavsett påhittat ursprungsland (Andriessen m fl 2012). Den etniska diskrimineringen tenderar till och med att öka vid högkonjunkturer enligt en ny studie,
trots att tidigare forskning pekat på det omvända förhållandet (Fumarco
2015). Flera studier bekräftar en sämre inkomstutveckling för personer med
utländskt bakgrund även efter man kontrollerat för skillnader främst gällande
utbildning och arbetslivserfarenhet, vilket indikerar diskriminering (se Aldén
& Hammarstedt 2014 för en översikt). För exempelvis unga ”barndomsinvandrare” med utlandsfödda föräldrar, speciellt från Asien, Afrika och
Latinamerika, resulterar diskrimineringen i lägre inkomster och utbildningsavkastning på svensk utbildning i jämförelse med infödda svenskar, för de
som fått en anställning (Katz & Österberg 2013).
Förslag till förbättringar
Flera av ungdomarna menar att det måste bli lättare att komma in på
arbetsmarknaden för unga och för ”invandrare” generellt. Man måste ”ge folk
chansen helt enkelt”, säger några, vilket också skulle bidra till att många
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utvecklar det svenska språket snabbare och utvecklas som människor. Det
skulle vara mycket bättre än att ”bara stå i restaurang och säga Smaklig
måltid”, enligt Hawa, Även de som får försörjningsstöd behöver göra något
meningsfullt istället för att ”sitta hemma och ta emot bidrag”.40 Det skulle vara
bättre för alla och för samhället. Ett sätt är att satsa specifikt på unga genom
utbildning enligt Aras:
Jag skulle faktiskt satsa mer på unga. Det är vi som får ta den största smällen faktiskt.
Det är vi som har svårt att komma in i arbetslivet. Jag tycker att det ska finnas lite
mer utbildningar för de som har det lite svårt att få jobb efter, efter skolan.
Utbildningar som kan leda direkt till jobb. (Aras)

Andra som är långt ifrån att etablera sig på arbetsmarknaden är mer
illusionslösa och menar att de saknar makt att förändra något i sina egna liv.
Hamid, som praktiserar efter att ha avtjänat fängelsestraff, tar en dag i taget
och vågar inte tänka för långt framåt för sin egen del. Om framtiden säger han
”man kan vara död – man vet aldrig”. Han tror att förändring är möjlig men
är svårt för många i den miljö och den stad han lever i, ”det finns många som
har fallit, som inte ens har jobb. Det är kaos i Sverige alltså”. Också Alina
känner sig maktlös i sitt eget liv och i sina försök att etablera sig. Om hon hade
makt och var chef på en arbetsplats skulle hon ge fler möjligheten till
anställning och relaterar till sina egna försök att få ett jobb.
Alla har rätt att få chanser. Speciellt när det gäller någons, någon person som försöker
verkligen skaffa sig ett liv och ser allting ner liksom på grund av att han eller hon
tycker att de har ingen chans alls. Ibland kan jag ge upp helt totalt. Det finns dagar
där jag ger upp. Jag slår in mig själv i väggen. För jag är så jävla arg och jag är så
förbannad. Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag vänder mig till väggen och
slår mig själv seriöst. Jag ljuger inte, jag säger inte det för att tycka synd om mig eller
nånting, men det är så. (Alina)

De ungas förslag till förändringar bygger på deras egna erfarenheter och det
de ser i sin närmiljö och boendeort. Vuxna och unga med utländsk bakgrund
står utanför arbetsmarknaden i högre grad än infödda svenskar, visar all
tillgänglig statistik, men forskning visar att utbildning av olika slag är den
faktor som betyder mest för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden. Aras
är inne på denna linje. Han refererar till den väktarutbildning han själv skall
genomgå inom kort som en ”biljett ut” från restaurangköket, som han ser som
en återvändsgränd och vill komma bort från.

40 Kommunerna kan ställa krav vid försörjningsstöd vilket de flesta kommuner gör när de gäller unga
(Olofsson m fl 2012)
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Från jojo-tillvaro till arbete eller studier
När de unga tog steget in på arbetsmarknaden hade de oddsen emot sig. För
drygt hälften visade sig de dåliga utsikterna stämma. Utan fullständig utbildning, ett svagt nätverk och svaga kapitaltillgångar blev deras förhoppningar
om få ett arbete inte infriade. För de som stod längst ifrån en färdig utbildning
eller med enbart grundskola, de som kommit till Sverige i tonåren och de som
blev sittande hemma av olika orsaker blev resultatet arbetslöshet. Den andra
hälften började jobba direkt efter gymnasietidens slut, till stor del i de jobb de
redan påbörjat under gymnasietiden, och som oftast erhållits genom de
nätverk som de eller familjen har tillgång till. Det är tydligt att de som inte har
kontakter eller någon form av socialt kapital möter större svårigheter att få ett
arbete. Deras positioner, utan fullständig utbildning och med utländsk
bakgrund, ger dem få möjligheter på en arbetsmarknad som kan vara svår att
etablera sig på även för unga från mer resursstarka miljöer. De unga som tidigt
etablerade sig på arbetsmarknaden hade nästan alla börjat jobba redan under
gymnasietiden; för en del var detta en av orsakerna till studiemisslyckandet
(se kap. 6) – och de fortsatte oftast arbeta på samma arbetsplats, vilket nästan
uteslutande var i café- och restaurangbranschen. Ett undantag var Andis
”framgångssaga” som telefonförsäljare och hans avancemang på företaget.
För unga med ofullständig utbildning som trots allt får jobb fastnar en
majoritet i lågstatusjobb och hamnar i en karriärmässig återvändsgränd enligt
en storskalig studie. En mindre andel kan dock använda den typen av
anställningar som språngbrädor till mer kvalificerade arbeten även om det är
sällsynt att avhoppare får mer kvalificerade arbeten utan utbildning (Kim
2013). För deltagarna i studien som har arbete direkt efter gymnasiet, ser
typen av arbeten de har ut att överensstämma med den studiens resultat.
Risken för en inlåsningseffekt är också stor, som flera i studien, exempelvis
Aras, Tara och Maryams pappa påpekar. De menar att utbildning är vägen ut
från restaurangkök och serviceyrken.
Över tiden sker dock en tydlig förändring, från att majoriteten av de tjugo
unga befinner sig i ett fragmentariskt mönster eller utanförskap, till att
samtliga som deltar i den andra intervjun befinner sig mer varaktigt i arbete
eller utbildning. Det är vidare värt att notera att så många som hälften har
studerat eller studerar på någon vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning redan
vid det första intervjutillfället, och vid sista intervjun har antalet stigit till tolv
stycken. I samband med intervjuerna skulle en ung man inom kort påbörja en
kortare yrkesutbildning och en ung kvinna hade planer på pröva på studier
även om det inte var helt bestämt. Det är alltså sannolikt att totalt fjorton av
de tjugo, nio kvinnor och fem män, har deltagit i någon form av utbildning när
de är 22 till 23 år gamla. Av de sex ungdomarna, varav fem män, som inte talar
om utbildning som strategi har tre kvalificerade arbeten, två har praktik och
en står fortfarande utanför arbete och utbildning. Utbildning är således något
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som kvinnorna i högre grad väljer att göra, både av frivillighet och av nödvändighet, för att förbättra sina utsikter till arbete men också för att nå
yrkesmål som kräver högskolestudier. Totalt sett överenstämmer gruppens
etableringsmönster med det generella mönstret av en hög andel med sen
etablering i Sverige, delvis beroende på många studerar i 20 -24 årsåldern,
och samtidigt med att svårigheterna är större för de med ofullständig
gymnasieutbildning och/eller är utrikesfödda (Segendorf 2013).
Maryams och Karzans historier och karriärutveckling – att gå från arbetslöshet till att vara mer varaktigt i arbete eller i studier – delas av många av
studiens unga vuxna. Man övergår från hemmasittande till kortare anställningar eller praktik, som dock mera sällan övergår till en anställning, till
kompletterande studier eller yrkesutbildningar och arbete. Andra berättelser
illustrerar det mönster av alltmer utdragna och varierade så kallade jojoövergångar som blivit vanliga inte minst för unga utan fullständig gymnasieutbildning (Walther 2006, Lidström 2009). Begränsad efterfrågan på arbetsmarknaden, avsaknad av ekonomiskt, socialt och utbildningskapital och
diskriminering påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Flera beskriver utbildning som den enda vägen vidare då arbetsmarknaden upplevs som
en återvändsgränd. Yasmina, Chaiywat, Rezan och Alina är exempel på
planerad eller pågående utbildning som inte de skulle valt att påbörja, om de
kunnat få ett arbete utan mera studier. Utbildning blir ett alternativ först när
de unga upptäckt att det inte går att få ett jobb utan ytterligare studier. Institutionellt stöd och olika former av vuxenutbildning har betydelse för flertalet
av deltagarna för att öka möjligheterna till arbete eller ge behörighet till
högskolestudier.

Allianser och positioner på arbetsmarknaden
Det är uppenbart att gruppen unga som helhet hade en svag position när de
lämnade skoltiden bakom sig och påbörjade en ny fas i livet. För drygt hälften
tog detta sig uttryck i arbetslöshet eller hemmasittande och i ett fall fängelsestraff. Av deras berättelser framgår också att det bara är en mindre del som
haft kontakter med Arbetsförmedling eller andra myndigheter. Den andra
hälften började arbeta, huvudsakligen tack vare de nätverk de hade tillgång
till. Gruppens samlade kapital är svagt och det sociala kapitalet är koncentrerat till café- och restaurangbranscherna. De som inte lyckades få något
mer varaktigt arbete verkar ha en ännu svagare position och mindre tillgångar
i form av nätverk, tydligast för de som invandrat i tonåren. Dessutom har
majoriteten inte tillgång till, eller kunskap om, det institutionella stöd som
finns vid arbetslöshet vilket gör deras position ännu svagare. För cirka hälften
finns således inledningsvis varken arbetsgivare eller institutionellt stöd att
förhandla med angående möjliga anställningar eller för att förbättra sin
arbetsmarknadssituation. Dessutom tillkommer misstankar om diskriminering vid ansökningar av arbete, på grund av att man inte har svenska namn,
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vilket kan minska möjligheterna att kallas till arbetsintervjuer som skulle
kunna resultera i anställningar. Det visar sig vara svårast för de som inte har
färdig grundskola, eller enbart studier på IV/IVIK, att ta sig in på arbetsmarknaden. Det ligger i linje med annan forskning, bland annat en norsk
studie som visar på högre arbetslöshet och färre sysselsatta bland icke-västerländska ungdomar än norskfödda, tydligast för första generationens unga invandrare med grundskola som högsta utbildning (Storen m fl 2009).
Över tiden sker dock förändringar främst gällande olika former av
institutionellt stöd såsom utbildningar samt praktik och anställningsstöd. Här
sker både olika former av allianser och förhandlingar med företrädare för
myndigheter, vilket oftast framstår som positivt för deltagarna. I gruppen som
har arbete väljer flera kompletterande studier vid sidan om arbetet på eget
initiativ och utan att ta kontakt med myndighetspersoner om ekonomiskt stöd
eller liknande. Den gruppen försörjer sig redan själva, även om de fortfarande
bor hemma. Målet är högre studier, främst i form av olika yrkesutbildningar
som på sikt kan förbättra deras position på arbetsmarknaden. För de fyra som
har relativt kvalificerade arbeten sker dock förhandlingar direkt med
arbetsgivarna om villkor, innehåll och position i företaget eller organisationen. Deras positioner förstärks över tiden genom ackumulerade erfarenheter
eller förvärvat eget socialt kapital; vilket bland annat ökar möjligheterna att
byta arbete.

Otydliga brytpunkter, utdragna rutiner och utbildning som
strategi
För drygt hälften av de unga vuxna blev övergången från gymnasiet ingen
tydlig brytpunkt. Istället inträdde en rutin som bestod av arbetslöshet, korta
jobb, praktik eller hemmasittande. Denna rutin beskrivs som nedslående eller
t.o.m. deprimerande i några fall. Många upplever försöken att finna ett arbete
som en återvändsgränd. För flera, både de i ett mer fragmenterat övergångsmönster och de med arbete, har utbildning blivit en möjlighet till förändring.
Majoriteten av de tolv som påbörjat någon form av utbildning har själva valt
att börja studera, vilket kan ses som en självinitierad brytpunkt. Uttryckligast
är det så för de som kompletterar sina gymnasiestudier med sikte på vidare
högre studier, ofta vid sidan om arbete vilket gör att det inte är en distinkt
brytpunkt mellan två aktiviteter. För de som följer en yrkesutbildning är det
inte lika självklart att valen och brytpunkten är helt självinitierade. Detta
måste ses utifrån vilka möjligheter som står till buds i de enskilda fallen. För
Karzan, Chaiyawat och Alina som alla kom till Sverige i tonåren har det varit
svårt att få ett arbete. De har sannolikt också få kontakter eller nätverk som
kan bistå dem i ansträngningen att hitta någon anställning. De har inga
studier på gymnasienivå och behöver således komplettera mycket för att bli
behöriga till högre studier. De nämner heller inte det som något alternativ.
Det förefaller som att deras val sker utifrån en kringskuren situation med
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begränsande möjlighetshorisonter, i ett ”begränsat aktörskap”, och har tagits
i samråd med tjänstemän inom Arbetsförmedling eller vuxenutbildning.
Andra som haft svårt att få ett jobb upplever också en maktlöshet i mötet med
arbetsmarknaden vilket främst kännetecknar den grupp som haft svårt att ta
sig in på arbetsmarknaden. Exempel är praktik som inte lett till anställning
och jobbansökningar där de inte fått något som helst svar från arbetsgivaren.
De som betonar karriärövergångar i form av anställningar som tydligare
brytpunkter är de fyra unga vuxna som lyckats finna mer kvalificerade arbeten. För ytterligare fyra har arbetet varit en försörjning samtidigt som de
studerat. För andra som haft kortare och mer tillfälliga arbeten ses inte den
typen av karriärväxlingar som någon brytpunkt utan snarare som del av en
rutinperiod som arbetssökande, arbetslös eller tillfälligt anställd. Fullföljd
yrkesutbildning eller kompletterande gymnasiestudier som avslutats med ett
fullständigt gymnasiebetyg betraktas däremot som reella brytpunkter och
som en del av en livsförändrande fas. Det har lett till arbete, påbörjade yrkeshögskolestudier eller behörighet att söka till universitet eller högskola.
Utbildning har i högre grad lett till upplevda brytpunkter än vad arbete har
gjort. Intervjupersonerna är positiva till sina senare utbildningserfarenheter,
till skillnad från de som gjordes i grund- och gymnasieskolan, genom de
möjligheter till arbete som utbildningen i vuxen ålder gett eller kan ge på sikt.
Jobberfarenheterna beskrivs av flertalet som ett sätt att försörja sig, medan de
mer etablerade i stället talar om arbetets meningsfullhet och arbetsvillkor. För
majoriteten har det svåra etableringsarbetet gett insikter för den fortsatta
karriärutvecklingen, och resulterat främst i studier som en strategi att få ett
bättre arbete eller ett arbete överhuvudtaget.
I jämförelse med intervjumaterialet i den större studien från projektet
”Osäkra övergångar” om unga utan slutförd gymnasieutbildning och deras
övergångar, framstår de unga med utländsk bakgrund som mer framgångsrika
i att få arbete än de med svensk bakgrund, både direkt efter gymnasiet och
över tid (se vidare kapitel 9). Dessutom har fler i gruppen unga med utländsk
bakgrund påbörjat någon form av vuxenutbildning några år efter gymnasietiden än i den större gruppen. I kapitel 9 gör jag en jämförelse mellan resultaten från min studie och från intervjuerna med de 100 unga i ”Osäkra
övergångar” i dessa och en rad andra avseenden.

Sammanfattade reflektioner om etableringsarbetet
Det här kapitlet har åskådliggjort de ungas ansträngningar att etablera sig på
arbetsmarknaden. Det visar en förändring från att majoriteten var i arbetslöshet till att flertalet befinner sig i utbildning eller arbete. Det pekar också på
vikten av familjens nätverk för möjligheten till arbete samt institutionellt stöd
som det starkaste verktyget för förändring.
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För drygt hälften av gruppen visar det sig vara komplicerat att få en mer
varaktig anställning utan kontakter eller någon form av institutionellt stöd.
Gymnasietidens slut blir ingen tydlig brytpunkt utan en inledning av en rutin
som i huvudsak består av arbetslöshet och olika åtgärder. Det första året efter
gymnasietiden visar sig vara svårast för flertalet. Flera fastnar hemma, utan
arbete eller studier. Nära hälften av de unga börjar emellertid arbeta direkt,
och för dem blir övergången en mer uttrycklig brytpunkt genom att de kan
försörja sig själva, oftast med viss hjälp av familjen genom att de bor kvar
hemma i hög utsträckning. Huvudsakligen får de arbete genom kontakter i
café och restaurangbranschen och ofta på arbetsplatser där de redan arbetat
under studietiden. Några får arbete inom andra yrken genom stark motivation, nätverk och personligt stöd. Något som kan antas försvåra möjligheten
att få arbete är diskriminering vid anställningsförfarandet. Forskning visar att
signaler i ansökningar om utländsk bakgrund – namn och annan information
– minskar möjligheterna att bli kallad till intervjuer (Carlsson 2010,
Andriessen m fl 2012). Det är tydligt att både strukturella och individuella
faktorer har betydelse för karriärutvecklingen för deltagarna och att majoriteten har en svag position, speciellt i det inledande skedet. Över tid utvecklas
emellertid karriärerna för gruppen som helhet, främst med hjälp av utbildning
och annat institutionellt stöd, och majoriteten av gruppen hamnar i mer
varaktigt arbete eller, om än i lägre grad, huvudsakligen i studier. Vilket
lärande sker då över tiden? Hur påverkas de ungas handlingshorisonter i
mötet med arbetsmarknaden?
Gruppen som helhet har en svag arbetsmarknadsposition, speciellt i det
inledande skedet, genom de ungas avsaknad av fullständig gymnasieutbildning, men också genom den begränsade tillgången till annat kapital i familjen.
För de som kommer direkt i arbete sker det huvudsakligen genom föräldrarnas sociala nätverk och verksamhet i café- och restaurangbranschen.
Annan forskning visar att unga med utländsk bakgrund har tillträde till vissa
delar av arbetsmarknaden som ger ett sämre ekonomiskt utfall i jämförelse
med de med svenskfödda föräldrar (Bethoui & Olsson 2014). En amerikansk
kvantitativ studie (Kim 2013) visar att majoriteten (69 procent) av avhoppare
från gymnasiet (High school) riskerar att fastna i lågstatusjobb, och att afroamerikanska män drabbas hårdast. Nästan en fjärdedel lyckas använda
lågstatusjobben som språngbrädor till bättre arbeten och en liten andel lyckas
få mer kvalificerade arbeten utan utbildning. Totalt sett lyckas kvinnor bättre
än män att undkomma återvändsgränderna. Deltagarna i min studie som har
arbete, både de som har korta tillfälliga jobb och de med mer kvalificerade
arbeten, visar upp liknande karriärmönster men ser ut att undkomma
lågstatusjobben i högre grad än i den amerikanska studien. De unga
deltagarna använder sig till stor del av utbildning alternativt annat institutionellt stöd som samhället tillhandahåller, som möjligen inte finns i samma
utsträckning i USA, som språngbrädor för att få bättre arbeten.

132

Genom de erfarenheter de unga gör i mötet med arbetsmarknaden, väljer
flertalet att studera som en utväg för att förbättra sina möjligheter på kort och
lång sikt. Arbetslöshet och att arbeta i servicebranschen beskrivs som något
de vill ta sig ifrån, och utbildning blir det huvudsakliga medlet. Ett lärande
tycks ha skett där utbildning gradvis framstår som nödvändig för de ungas
fortsatta karriärutveckling. Utifrån deras svaga position och begränsade
tillgång till olika former av kapital tillsammans med misstankar om diskriminering kan deras val att åter studera, trots tidigare studiemisslyckanden,
förstås som pragmatiska och rationella. För de som väljer kompletterande studier inom vuxenutbildningen, vid sidan av arbete, med sikte på att ett
fullständigt gymnasiebetyg är valet och brytpunkterna tydligt självinitierade.
För andra som börjar med grundläggande studier eller yrkesinriktade vuxenutbildning är valen inte lika självklart självinitierade. Här sker valen i samråd
med olika tjänstemän och utifrån ett mer ”begränsat aktörskap” där alternativet med all sannolikhet är arbetslöshet. Utbildning blir alternativet för
nästan tre fjärdedelar av hela gruppen inom drygt ett till fyra år efter
gymnasietidens slut. Andra erfarenheter visar att institutionellt stöd som
riktade ungdomsprojekt och anställningsstöd gett positiva effekter och
långvariga anställningar, medan praktikplatser på olika arbetsplatser mer
sällan gett fortsatta anställningar.
För den hälft av de tjugo ungdomarna som inledningsvis till största delen
är arbetslös, är de strukturella brytpunkterna i samband med övergången till
arbetsmarknaden inte tydlig. Istället tycks rutinen av ”misslyckande” under
studietiden fortsätta i de ungas arbetsmarknadskarriärer, särskilt under den
första perioden med sällsynta tillfälliga arbeten eller arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, exempelvis praktik. Gruppen som förvärvsarbetar har antingen mer
kvalificerade arbeten eller är verksamma i serviceyrken. De senare ser den
typen av arbeten som försörjning och som tillfälliga och har andra långsiktiga
mål om utbildning, ibland kombinerad med flytt till andra orter. För gruppen
som helhet, framstår påbörjade och avslutade utbildningar, oavsett om de är
yrkesinriktade eller generella, som mer tydliga brytpunkter. För den minoritet
som är väl etablerade är anställningarna och byte av tjänst eller arbetsgivare
självinitierade, tydliga brytpunkter i karriärutvecklingen. För flertalet har de
mellanliggande rutinerna haft betydelse för eller påverkan på de ungas
handlingshorisonter, både för de som i huvudsak är arbetslösa och de med
servicejobb som upplevs som en återvändsgränd. De erfarenheter som de
unga gjort under rutinerna har gett insikter om att de vill och behöver
förändra sin situation. De har också inhämtat kunskap om vilka möjligheter
som står till buds och det tycks som att ett lärande har skett som förändrat
deras handlingshorisonter. De pragmatiska rationella val som sedan görs
handlar främst om utbildning och påverkas av det lärande som skett i
rutinerna och därmed de handlingshorisonter som inramat olika val. De val
som de unga gör nu förefaller vara betydligt mer långsiktiga i sin karaktär än
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de val som gjordes under deras skolkarriärer. Det är uppenbart att det sker en
karriärutveckling hos majoriteten av de unga trots det motstånd flera möter i
försöken att få ett arbete, liksom hos de som har servicearbeten som de vill
kunna lämna samt hos de med mer kvalificerade arbeten. De allra flesta
uppvisar ett aktörskap och alltmer utvidgade handlingshorisonter i tid och
rum.
Utifrån de ungas berättelser om sitt etableringsarbete verkar tillgången till
flexibel vuxenutbildning och institutionellt stöd, såsom riktade och individuellt anpassade ungdomsprojekt och anställningsstöd, som betydelsefulla
för att inte ”låsa in” de unga utan utbildning i lågstatusjobb eller arbetslöshet.
Det strukturella stödet tillsammans med personligt stöd och egen drivkraft ser
ut att möjliggöra förändringar trots de dåliga odds de unga hade när de trädde
in på arbetsmarknaden.
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Kapitel 8

De ungas handlingshorisonter
I detta kapitel beskrivs och analyseras på ett övergripande sätt de tjugo ungdomarnas livsberättelser om sina karriärer och övergångar i och mellan skola
och arbetsliv. I fokus är deras handlingshorisonter och hur de förändrats över
tid samt vad som har haft betydelse för olika val och strategier. Analyserna
från tidigare kapitel om familj och migration, skoltiden och etableringsarbetet
binds samman med hjälp av teoretiska verktyg från Hodkinson & Sparkes´
karriärvalsteori och Bourdieus handlingsteori samt begrepp som beskriver
skillnadsskapande och den socio-geografiska platsens betydelse. De tidigare
kapitlen har visat på att de ungas skolmisslyckande är en komplex och
utdragen process som i sin tur försvårat och förlängt tiden för etableringen på
arbetsmarknaden. Det sociala rummets struktur och begränsningar samt
familje-, skol- och arbetsmarknadsrelaterade faktorer är delar i den processen. Vistelsetid i Sverige och individuella faktorer är otillräckliga för att
förklara de ungas svårigheter i övergångarna mellan skola till arbete. Många
av de unga har efter skolmisslyckandet flyttat fram sina positioner på arbetsmarknaden, genom eget aktörskap och utbildning samt genom institutionellt
och personligt stöd.
Kapitlet tar sin utgångspunkt i de ungas framtidsplaner vid tiden för de
olika intervjuerna och hur planerna förändrats över tid för de tolv som deltog
vid den andra intervjun.

Handlingshorisonter – framtidsplaner, övergångsmönster
och strategier
I intervjuerna av de unga ställdes frågor om hur de ser på framtiden och vilka
framtidsplaner de har i livet. Främst handlade svaren om arbete och utbildning men också om att bilda familj, flytta från hemorten, skaffa eget boende
och körkort. På lång sikt var målet självständighet – att kunna försörja sig
själv (eller den egna familjen). För den närmaste framtiden rörde målen att få
jobb, utbildning eller ett bättre, mer utvecklande arbete. Variationerna i hur
de unga ser på framtiden – som positiv, negativ eller osäker – är stora, men
för de som deltog i både intervjuerna förändras den till att bli mer positiv. De
som beskriver en osäker framtid har ofta en svag position; de befinner sig i
arbetslöshet eller i praktik, och uttrycker att deras framtidsutsikter är beroende av andra, såsom Arbetsförmedling och arbetsgivare på praktikplatser.
Hamid är den som tydligast beskriver att han inte kan påverka sin framtid.
Han har tidigare avtjänat ett längre fängelsestraff, och har nu strategin att inte
tänka framåt.
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Jag vet inte, allt möjligt kan hända. Man kan vara död – man vet aldrig. Jag vet inte
vad jag gör om fem år; jag vet inte ens vad jag gör om ett år. (Hamid)

Hamid berättar att ingen pratade med honom om framtiden i samband med
avslutningen av fängelsestraffet, även om Arbetsförmedlingen senare hjälpte
honom att finna en praktikplats. Hur den närmaste tiden utvecklar sig ligger
i andras händer och Hamid kan bara sköta sig på sin praktikplats, dag för dag.
Hans handlingshorisont är både kort och begränsad.
Zahra har en tillsvidareanställning på en statlig myndighet och ser ljust på
framtiden. Hon har en tydlig och långsiktig plan att göra karriär inom
myndigheten där det finns många jobb och möjligheter. Hon har gott
självförtroende och får uppskattning för att hon arbetar hårt och noggrant.
Så att jag siktar på xx kanske någon vacker dag. Assistent där, se vad de har. Alltså
det finns ju jättemycket. Alltså det är helt sjukt. Så att inom (arbetsplatsen, min anm)
kommer jag nog vara kvar några år. (Zahra)

Leila ser också ljust på framtiden man har en betydligt kortare handlingshorisont. Hon är bestämd över att hon behöver studera vidare efter den
grundläggande vuxenutbildningen men vet inte riktigt med vad. Hon säger sig
vilja jobba med ungdomar och speciellt med flickor som har liknande problem
som hon har haft men vet inte hur hon skall nå dit. Hon säger att hon behöver
ett mål men att hon är ovan att tänka framåt. Hennes förklaring är hon mött
hinder och negativa kommentarer från omgivningen om att hon inte kommer
klara av att bli något eller det hon vill. Hon menar att hon inte har någon att
prata med om framtida studie- och yrkesmål, inte heller med mamman eller
hennes i ålder närmaste syster, som hon umgås med dagligen.
… jag skulle vilja ändra på min syn på framtiden, jag känner ingen… jag kan inte
tänka längre än imorgon, dagen efter. Det är därför jag inte har planer för framtiden.
(Leila)

Yasmina tycker att framtiden är osäker och något hon inte vet något om.
Hennes tillvaro har till största delen bestått av arbetslöshet varvad med
praktikperioder och jobbsökande som inte lett någonstans. Hon kan tänka sig
att börja studera igen, men har inte gjort något konkret i den riktningen.
Studiemisslyckandet och en lång period av sysslolöshet därefter fick
Maryam att tvivla på framtiden. Nu både jobbar hon och har börjat studera på
Komvux. Hennes mål är att studera på högskola efter hon kompletterat
gymnasiebetygen. Men när hon börjar tänka på framtiden och jämför sig med
jämnåriga som gått vidare i livet känner hon att hon har ”slarvat bort” flera år
och står kvar på samma ruta. Resultatet blir att hon bara ”kopplar bort” tankar
om framtiden. Det blir för jobbigt.
Också Alina, som går en omvårdnadsutbildning, beskriver en osäker
framtid. I hennes fall finns en oro om hon skall klara av utbildningen, främst
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de teoretiska delarna. Hon har mindre än ett års skolgång i grundskolan
bakom sig, men har klarat av Grundvux för att göra sig behörig till yrkesutbildningen. Hennes önskade framtid är att kunna skaffa sig ett eget liv.
Hennes strategi är att koncentrera sig på nuet.
Jag kan inte drömma utan att göra någonting. Jag måste tänka på här och nu, när
jag är klar med det här då är det nästa steg, det här är första steg, nästa steg efter
man är klar med den, då går man ut och söker jobb. (Alina)

Framtidsplanerna för de som deltog i både intervjuerna förändras mellan
intervjutillfällena, vilket sannolikt hänger samman med de erfarenheter som
de unga gör i mötet med arbetsmarknad och institutionellt stöd samt med det
lärande som skett under perioden däremellan. Aras beskriver att framtiden
ser mörk ut vid tiden för den första intervjun. Han har en längre tid sökt arbete
som snickare med sitt ofullständiga betyg från Byggprogrammet.
Ja, om det går så här är det väldigt mörkt. Jag kan inte se det faktiskt, det känns som
jag har stött på en tre meter /hög/ mur – jag vet inte hur jag ska ta mig över den. Jag
vet vad jag vill: det ligger på andra sidan, men jag vet inte hur jag ska ta mig
förbi.(Aras)

Vid den andra intervjun har Aras ändrat sina planer till att utbilda sig till
ordningsvakt med en garanterad anställning efter utbildningen. Aras ser det,
som tidigare nämnts, ”som en biljett ut från restaurangköket” och något som
kan ge försörjning och han samtidigt kan trivas bättre med. Hans långsiktiga
mål är att senare komplettera gymnasiet och utbilda sig inom ekonomi. Hans
flickvän är snart klar med sin socionomutbildning. Hans framtid är nu ljus
och han har en plan.
… efter att jag har stadgat mig till exempel, efter att jag har gift mig och sånt. När jag
bor själv med tjejen. Och när hon har ett tryggt och fast jobb, då kan jag börja tänka
mig att ta lite extrakurser. Jag kan till och med ta lite distans medan jag jobbar
heltid.(Aras)

Sabrine studerar engelska vid sidan om sitt heltidsarbete vid den första
intervjun, som är det hon saknar för att vara behörig till högskolan, med målet
att söka in på socionomutbildningen. Vid den andra intervjun är hon klar och
har ansökt till utbildningen och förväntar sig att bli antagen. Hon har ett
tydligt mål att arbeta med rättvise- och kvinnofrågor. De övergrepp hon varit
med om, och att hon inte fick upprättelse i domstolen genom att den
misstänkte gärningsmannen frikändes, har gjort att hon vill jobba mot orättvisor. Hon säger att hon nu är stark, ser positivt på framtiden och är övertygad
om att hon ska arbeta med sociala rättvisefrågor i framtiden genom att bli
socionom.
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Alltså det var inte min dröm förut. Men nu blev det min dröm. (Sabrine)

Av alla de tjugo ungas berättelser framgår att deras handlingshorisonter är
stadda i förändring under levnadsbanan från skoltiden och framåt, tydligast
hos de tolv som deltog i de båda intervjuerna, och de gör olika pragmatiskt
rationella val vilket förändrar deras positioner. Valen sker dock i flera fall
utifrån ett begränsat aktörskap och begränsade möjligheter, inte minst till
följd av skolmisslyckandet. Drygt en tredjedel erhåller dock institutionellt
stöd och majoriteten har stöd från familj eller vänner. De flesta utformar olika
slags strategier för att förbättra sin situation, varav utbildning är den vanligaste. Skillnaderna över tid kommer också till uttryck i förändringar i de
övergångsmönster som framkom i kapitel 7 om etableringen på arbetsmarknaden, där gruppen i det fragmenterade mönstret minskat från gymnasietidens slut jämfört med senare i deras karriärer.
I tabell 8.1 redovisas de ungas framtidsplaner vid de olika intervjuerna, dels
för de tolv personer som deltog i båda intervjuerna och dels för de åtta som
enbart deltog i en intervju. Dessutom redogörs för fullgjord eller pågående
utbildning vid respektive tillfälle.
De ungas föreställningar om framtiden skiljer sig i hög grad åt. Några har
tydliga mål medan målen för andra är mer diffusa eller opreciserade. Ibland
ses framtiden som ljus och ibland mörk. De unga männen och kvinnorna rör
sig också mellan sannolika, möjliga och önskade framtider, dvs. framtider som
är möjliga att tänka och formulera. Några, som Hamid och Yasmina, vågar
inte tro eller tänka för mycket om framtiden eller så är de ovana och har ingen
att tala med om sådana frågor, som Leila beskriver det. De väljer ett kort
perspektiv, närmast ett förhållningssätt att ta sig an framtiden ”dag för dag”.
Den önskade framtiden kan däremot vara långsiktig och innehålla flera
delmål som utbildning, nytt yrke, egen familj och ibland också hus. Detta
framkommer tydligare hos de som har hittat en riktning och redan tagit steg
på resan mot de önskade målen, och är mest utmärkande för de som utbildat
eller håller på att utbilda sig. Här kan man säga att det möjliga, sannolika och
önskade ser ut att kunna sammanfalla och troligen bli en förverkligad framtid.
Den önskade framtiden kan också vara inriktad på att få ett självständigt liv
och försörjning, vilket utifrån sett kan framstå som relativt anspråkslöst, men
som fortfarande upplevs som något som är långt borta, som i Alinas fall. Den
förverkligade framtiden kan ses hos de tre väl etablerade unga vuxna samt till
en del hos de som är på väg mot en sådan, tydligast hos de som är färdiga med
sin gymnasiekompetens eller yrkesutbildning (jfr Bjurwill 1986; 1993).
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Tabell 8.1: Framtidsplaner och fullgjord eller pågående utbildning vid 1:a och 2:a
intervjutillfället
IP namn/
kön

Framtidsplaner 1:a intervjun

Framtidsplaner 2:a intervjun

Klar utb. och/eller
deltagande i utb.
vid 2:a intervjun

Deltagare i två intervjuer: 12 personer
Bilal/M

Delägare i företaget där B arbetar

Flytta till far i hemlandet-bli affärsman

Nej

Alina/K.

Undersköt./boende – oberoende.

Undersköt./eget boende, Arbete

Delt omvård.utb.100 %

Aras/M

Jobb som snickare

Ordn. vakt. Senare: Ekonomiutb.

Deltar väktarutb.100 %

Zahra/K

Intressantare jobb/eget boende.

Mer utvecklande jobb i ekon.adm.

Nej

Hawa/K

Tillsvidareanst. Bilda egen familj

Tillsvidareanst, bilda egen familj

Nej

Andis/M

Bra jobb alt. Komvux

Utvecklas i sin anställning som chef.

Nej

Chaiyawat/M

Hotell o rest. utb. Egen restaurang

Hotell o rest. utb. Egen restaurang

Delt. Grundvux 100 %

Karzan/M

Jobb, bostad, körkort. Försörja fam.

Jobb, körkort, hus. Försörja familjen

Klar svetsutb. 100 %

Sabrine/K

Klar gymn. - socionom

Socionomstudier

Klar gymn.

Tara/K

Högskola -socionom.

Polis alt Int.relationer el. lärare

Klar gymn.

Zakariya/M

Klar gymn. Flytta - högsk. studier

Klar utb, jobb, boende, flytta, gifta sig

Klar gy. YH-utb 100 %

Rezan/M

Klar med gymn. sen högskola

Jobba först sen högskolestudier

Klar gymn.

Yasmina/K

Jobb, ev. Grundvux. Opreciserat

Okänt (bortfall)

Deltar i/planerad
utbildning 1:a intervju
Ev. plan utb. Gr.vux

Leila/K

Studier: grund-gymn. Socialt arb.

Okänt (bortfall)

Deltar Gr. vux 100 %

Donia/K

Klar gymn. Ekon. ass arbete

Okänt (bortfall)

Deltar Komvux 100 %

Hamid/M

Jobb/inkomst. Opreciserat

Okänt (bortfall)

Nej

Maryam/K

Klar gymn. Flytta - högsk. studier

Okänt (bortfall)

Deltar Komvux 60 %

Nour/K

Ev. Komvux. Ev. polis. Opreciserat

Okänt (bortfall)

Nej – ev. på sikt

Tesfay/M

Jobb/inkomst/ företag. Opreciserat

Okänt (bortfall)

Nej

Salim/M

Lagerarbete/Egen rest. Opreciserat

Okänt (bortfall)

Nej

Deltagare i en intervju: 8 personer

Utifrån ett narrativt perspektiv kan man säga att de sätt de unga förhåller sig
till framtiden på också visar på hur de presenterar sig själva för omgivningen
(inklusive intervjuaren), hur de ser på sig själva och på de positioner de innehar vid intervjutillfällena (Somers 1994, Anthias 2002). Beskrivningarna av
deras framtidsplaner säger också någonting om hur de tolkar det sociala
rummets möjligheter och strukturer, dvs. vilka handlingshorisonter de äger
(jfr Hodkinson m fl 1997). I Bourdieus (1986a, 1995) mening låter framtidsformuleringarna oss också veta något om de ungas tillgångar av kapital och
om deras habitus.
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De tre övergångsmönstren som presenterades i kapitel 7 sammanfattar de
ungas etableringsmönster och de förändringar som skett från första året efter
gymnasiet till tiden för den andra intervjun. Från att majoriteten befunnit sig
i ett fragmentiserat mönster var majoriteten i arbete eller studier redan ett år
senare. Av de tolv som deltog i den andra intervjun fanns ingen som längre
var kvar i ett fragmentariskt mönster. De förändringar som de unga uppvisat
under sitt etableringsarbete är både relaterade till yttre förutsättningar, så
som ses hos Hamid, Aras och Sabrine, och till de olika individuella strategier
de unga använt sig av. Tre strategier kan urskiljas: (1) Utbildning för att komplettera gymnasiet eller någon form av yrkesutbildning, (2) karriärutveckling
i det egna arbetet eller branschen samt (3) en uppskjutandestrategi där egna
beslut om karriärutvecklingen ämnas tas senare. Av tabell 8.1 framgår att
utbildning är den vanligaste strategin (se också kapitel 7), och att vid andra
intervjun har fem unga fullföljt en utbildning – i fyra fall en fullständig gymnasieutbildning och i ett fall en arbetsmarknadsutbildning.
Av de åtta unga som endast deltog i en intervju följde tre kommunal vuxenutbildning och ytterligare en person hade planer att påbörja sådan utbildning.
Om vi också inkluderar utbildningssituationen för de tolv ungdomar som
deltog i två intervjuer, hade sammanlagt tolv av de tjugo unga använt sig av
utbildning som strategi, varav två hade avbrutit eller inte slutfört sina påbörjade studier. Zakariya, Sabrine, Tara och Rezan var vid andra intervjutillfället
färdiga med sina kompletteringar av gymnasiet, alla med högskolestudier som
uttalat mål. Dessutom hade Karzan slutfört en arbetsmarknadsutbildning till
svetsare vid första intervjun som sedan gett anställning. Övriga fem höll på att
studera.
Det är intressant att undersöka vilka faktorer som kan ha haft betydelse för
de fyra unga vuxna som slutförde sina gymnasieutbildningar. För det första
tillhörde alla den grupp som var närmast att bli klara med gymnasiet inom
ordinarie tid (se tabell 6.1). Sabrine saknade bara godkända betyg i två kurser
Engelska 200p, medan de övriga saknade mellan 400-600p vilket i normalfallet motsvarar 4-6 av gymnasiets totalt ca 30 kurser. Alla hade vid sidan om
studierna på Komvux försörjt sig på arbete mellan 75-100 procent av heltid
vilket betyder att den ekonomiska aspekten inte var något problem. De hade
inte behov av att ta studielån och behövde heller inte vara beroende av
familjen för försörjningen. Tidigare har det konstaterats att föräldrarna till de
unga generellt har kort utbildning med huvudsakligen maximalt 9 års
skolgång från hemlandet. De föräldrar som utbildat sig i Sverige har nästan
uteslutande genomgått en arbetsmarknadsutbildning. Tittar man närmare på
det samlade utbildningskapitalet i familjerna till de fyra unga som fullföljde
gymnasieutbildningen syns emellertid en delvis annan bild.
Zakariyas föräldrar är båda högskoleutbildade och modern har en naturvetenskaplig ingenjörsutbildning. Också Sabrines mor har gått en naturvetenskaplig gymnasieutbildning, vilket enligt Sabrine är mycket ovanligt för
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kvinnor i det område där familjen levde tidigare. Båda familjerna har varit
väldigt måna om att deras barn skall studera vidare, förväntningar som inte
varit så enkla att leva upp till (se kapitel 6). Zakarya och Sabrine är de äldsta
av syskonen i relativt små familjer med 2–3 barn. Zakariya hjälpte sin yngre
syster och Sabrine sina yngre två bröder med skolarbetet och de beskriver att
det gick bra i skolan för alla tre syskonen. Båda familjerna kom som flyktingar
när de unga var i 11-12 årsåldern. Trots att de började i svensk skola relativt
sent gick studierna bra och båda valde på föräldrarnas inrådan att påbörja det
Naturvetenskapliga programmet. Föräldrarnas inställning var att det var det
enda gymnasieprogrammet som kunde ge en god framtid och möjlighet till
högskoleutbildning, något som emellertid blev problematiskt och ledde till ett
felval av program (jfr kap 6). Samtidigt uppger båda att det har varit betydelsefullt att de under sin skolgång haft en påtaglig uppmuntran, speciellt från
mödrarna, att studera med målet att senare läsa på högskola. Tara och Rezan
tillhör till skillnad från Zakariya och Sabrine stora familjer med åtta syskon
och föräldrarna har kort utbildning. Båda har emellertid äldre syskon som
fullföljt gymnasiet och bedrivit högskolestudier. Båda beskriver att deras systrar som gått vidare till högskolan är viktiga förebilder. Alla fyra vill studera
vidare och vill också flytta från hemorten i samband med studierna, i Rezans
fall till en syster som bor i en storstad. Zakariya har redan påbörjat en yrkeshögskoleutbildning vid andra intervjutillfället. Tre har också planer på
konkreta yrken som de vill utbilda sig till. I de fyra fallen finns ett samlat
utbildningskapital i familjen som i förstone inte är helt uppenbart. Det finns
hos föräldrarna, inklusive mödrarna med gymnasie- och högskoleutbildning,
och genom de äldre syskonen. Sammantaget tycks det samlade utbildningskapitalet och stödet från familjen, den tydliga inriktningen på högskolestudier, relativt få resterande kurser att komplettera och de egna försörjningsmöjligheterna ha varit viktiga orsaker till att just dessa fyra har avslutat sina
gymnasiestudier.
Zahra, Andis och Bilal, som alla har tillsvidareanställningar, kan ses som
väl etablerade på arbetsmarknaden. Deras framtidsplaner och strategier är
relaterade till karriärutveckling i de yrken eller branscher som de redan
arbetar i. För Bilal är målet ett delägarskap som senare ändras till eget företagande i faderns hemland på grund av omgivningens ökade negativa
inställning mot invandrare i staden där han lever och tilltagande diskriminering i Sverige (jfr kapitel 7), och för Andis och Zahra är det att utvecklas
som chef eller hitta ett mer utvecklande arbete i sin bransch. Alla tre har på
egen hand stärkt sina arbetsmarknadspositioner och skapat ett eget socialt
kapital genom sina erfarenheter, kontakter och tillgång till nätverk som de
byggt upp, i Zahras fall inledningsvis med hjälp av ett betydelsefullt arbetsmarknadsprojekt (se kap.7). Alla tre har mycket kvar att komplettera för att
fullfölja sina gymnasiestudier. Bilal är inte klar med grundskolan, Andis
hoppade under första året av gymnasiet och Zahra saknar godkända betyg i
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cirka hälften av gymnasiets kurser. Fyra av föräldrarna arbetar, medan Zahras
mamma varit hemma och tagit hand om familjen. Zahras pappa avled när
Zahra var ung i sviterna av en allvarlig sjukdom. Andis föräldrar har kort
utbildning medan Bilals far har en doktorsexamen och driver ett företag i
hemlandet och modern, som har gymnasieutbildning, bor kvar i Sverige.
Zahras mamma har en gymnasieutbildning från hemlandet och har varit ett
viktigt stöd både under gymnasietiden och för att Zahra skall få ett bra arbete.
För Bilal och Andis har föräldrarna också varit ett stort stöd i deras etablering
på arbetsmarknaden.
Av de fem unga som har en otydlig eller uppskjutandestrategi befinner sig
fyra i ett fragmenterat övergångsmönster. Samtliga fem tillhör också den
grupp som inte deltog i den andra intervjun. I fyra fall var den unge det äldsta
syskonet i familjen; betydelsen av platsen i syskonskaran har berörts i kapitel
5. Hamid och Yasmina var inte klara med grundskolan medan Tesfay och
Salim hoppade av under andra årskursen i gymnasiet. Tesfay tvingades sluta
och Salim ställdes inför ultimatum att gå om en årskurs (se kap 6). Nour, som
var den som var närmast att ha en avslutad gymnasieutbildning, saknade godkända betyg i cirka hälften av gymnasiets kurser. Endast Nour hade ett arbete
som hon kunde försörja sig på. Två unga hade praktik och en var arbetslös
med låg ersättning. En var hemmavarande och stod utanför både arbete och
utbildning. Deras mål var relativt anspråkslösa – de ville hitta ett jobb så de
kunde försörja sig – och yrkesmålet var oftast otydligt. Tydligast var Salim
som ville arbeta inom restaurangbranschen och Nours yrkesdröm var att
någon gång bli polis. Gemensamt i gruppen var att man inte hade någon tydlig
plan eller strategi inför framtiden och därmed var utlämnad till de få möjligheter som stod till buds. De ungas avsaknad av gymnasieutbildning och svaga
arbetsmarknadsposition, tillsammans med en frånvaro av tydlig strategi och
lågt utbildningskapital i familjen satte dem i en speciellt utsatt situation och i
ett tydligt begränsat aktörskap (Evans 2007). Nour var undantaget som både
hade utbildnings- och ekonomiskt kapital i familjen med en mor med högskoleutbildning och en far med eget framgångsrikt företag. Övriga föräldrar hade
kort utbildning.
Att vara första barnet som går i en svensk skola i en familj med lågt
utbildningskapital tycks öka risken för tidigt skolmisslyckande, som i sin tur
leder till ett fragmentariskt övergångsmönster med en uppskjutande- eller
otydlig framtidsstrategi och en kortare tidshorisont. Det kan vidare antas att
de som hade minst kvar att komplettera är de som har haft lättast att besluta
sig för att fullgöra utbildningen. Det kan också göras vid sidan om arbete och
kräver inte ytterligare finansiering genom lån eller ekonomiskt stöd av
familjen. I dessa fall verkar också familjens samlade utbildningskapital och
stöd ha varit av betydelse. För de tre som är väletablerade är strategin att
utveckla sin karriär på den arbetsplats eller bransch där man är verksam och
därigenom stärka sin arbetsmarknadsposition. Familjens positiva stöd ser ut
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att ha haft stor betydelse tillsammans med de ungas eget starka aktörskap för
att finna ett långvarigt och utvecklande arbete oavsett familjernas tillgångar
på ekonomisk, socialt eller kulturellt kapital. Däremot framkommer inte
några ökade handlingsmöjligheter i förhållande till familjens hemländer som
andra studier visat kan förekomma för unga med migrationsbakgrund (jfr
Lundqvist 2010). Det kan bero på att de allra flesta tillhör flyktingfamiljer, och
på svaga positioner och tillgångar i hemlandet före migrationen eller flykten.
Ovanstående ger olika delförklaringar för att försöka förstå de unga männens och kvinnornas strävan, att utifrån olika förutsättningar etablera sig på
arbetsmarknaden. Det framkommer att de ungas karriärutveckling efter gymnasietiden, liksom skolmisslyckandet i sig, är komplexa och utdragna
processer där förhållanden i det sociala rummet spelar in. För att fördjupa
förståelsen av dessa processer används i de följande avsnitten teoretiska verktyg från Hodkinson & Sparkes karriärvalsteori och Bourdieus handlingsteori
samt begrepp som beskriver skillnadsskapandets och den socio-geografiska
platsens betydelse för studieframgång och arbetsmarknadsetablering.

Uppskjutna brytpunkter – kringskuret aktörskap
Brytpunkter är ett av nyckelbegreppen i Careership. Karriärutvecklingen ses
som en process, ett ojämnt mönster, som består av rutiner som bryts upp av
brytpunkter där individen behöver inventera, omvärdera, revidera sin
situation för att göra nya val. Brytpunkterna kan vara strukturella, självinitierade eller påtvingade utifrån.
I de unga männens och kvinnornas berättelser om sina skol- och arbetsmarknadskarriärer, och med ”skolmisslyckandet” som gemensam utgångspunkt, framträder ett mönster, för en del redan vid avslutningen av grundskolan, där de förväntade strukturella brytpunkterna skjuts framåt på
obestämd tid. Det visar sig att det finns både påtvingade och självinitierade
brytpunkter under gymnasieåren och under etableringsarbetet på arbetsmarknaden (Hodkinson & Sparkes 2007). ”Skolmisslyckandet” medför
begränsningar i vilka val som står till buds, i olika hög utsträckning för de
unga. Det finns därför anledning att tala om ”begränsat aktörskap” och en
fortsättning av perioder av rutiner istället för livsförändrande brytpunkter
(Evans 2007, Hodkinson 2008). Det sociala rummets struktur och
begränsningar samt familje-, skol- och arbetsmarknadsrelaterade faktorer är
delar i den processen. Det sociala rummet återspeglas också i de ungas geografiska rum, det socio-geografiska rummet, och de sociala relationer och uppfattningar som omger platsen (Bourdieu 1986b, 1999).
I många av berättelserna framstår varken övergången mellan grundskola
och gymnasium eller avslutningen av gymnasiet och övergången till arbetsmarknaden som tydliga strukturella brytpunkter, det vill säga institutionella
och förutsägbara händelser som i normalfallet medför betydande förändringar i livskarriären. De skol- och utbildningsval som normalt sker inför
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gymnasiet uteblev för nära hälften av deltagarna på grund av deras ofullständiga grundskolebetyg. Det blev hänvisade till IV eller IVIK för att genomföra
olika grader av kompletteringar av sina grundskolestudier, vilket innebar att
brytpunkten sköts framåt i tiden. Endast en av de sex som påbörjade IV och
IVIK blev behörig till och påbörjade ett gymnasieprogram. För de fem övriga,
och de två tidigare omhändertagna, uteblev den förväntade brytpunkten.
Istället inträdde en rutin som först kunde ses som en förlängning av grundskolestudierna som sedan, nästan för samtliga, övergick till en tillvaro i ett
fragmentariskt övergångsmönster.
Under gymnasietiden uppträder också mer oväntade brytpunkter, tydligast
för de fem som hoppar av gymnasiet. För Tesfay och Salim är avhoppen
ofrivilliga medan det i Andis, Yasminas och Bilals fall vid en första anblick har
en mer frivillig karaktär. Tittar man dock närmare på alla avhoppen kan man
se att andra faktorer har haft betydelse. Tesfay och Andis’ berättelser relaterar
till andrafiering med diskriminering och rasism som följd. I Yasminas, Bilals
och Salims fall beskrivs både ”skoltrötthet” och skolsvårigheter. Deras ”frivilliga” avhopp har också med resurser att göra. Bilal gavs möjlighet till att
börja arbeta istället för att fortsätta på IV, tack vara faderns starka ekonomiska kapital. I Yasminas och Salims fall var utbildningskapitalet i familjen
ringa, vilket kan ha inverkat på den hjälp och stöd som familjen kunde ge men
möjligen också på synen på utbildningens vikt för framtiden.
De unga får i huvudsak göra en ”ensam” utbildningsresa som slutar i ett
skolmisslyckande, vilket blir tydligast under gymnasieåren. Ungdomarna och
föräldrarna har föga makt i relation till skolan. De flesta unga vittnar om att
föräldrarna vill att de skall studera vidare men har svårt att bistå sina barn
både i kunskap om innehåll och om det svenska utbildningssystemet. Ett
genomgående drag är också det uteblivna eller bristfälliga samarbetet och
kommunikationen mellan skola och föräldrar på högstadiet och i ännu högre
grad på gymnasiet. Det framstår som att skolan har misslyckats på flera sätt
med att samarbeta med föräldrarna för att öka elevernas möjligheter att klara
av både skolgång och genomföra väl underbyggda val av utbildning och
framtid, vilket också bekräftas av annan forskning (Sawyer 2006, Högdin
2007, Bunar 2010). Skolpersonal har både formell och informell makt att
tillerkänna föräldrar ett aktörskap rörande barnens utbildning, men oftast
sker motsatsen där föräldrarna uppfattas som en del av den problematiska
kontexten, dels genom de negativt laddade kategoriseringarna ”invandrare”
eller ”nyanlända invandrarföräldrar” (Bouakaz 2007, Bunar 2015). Det verkar
alltså ske relativt få möten, allianser eller förhandlingar mellan aktörerna. För
de flesta innebär gymnasietidens slut ingen tydlig brytpunkt. Skolmisslyckandet skyller de unga i huvudsak på sig själva medan deras berättelser visar på
hur omgivande faktorer interagerar (på skolfältet) och slutligen positionerar
de unga som någon med en ofullbordad gymnasieutbildning.
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Under det första året efter skolans slut hamnar drygt hälften i arbetslöshet
eller i en situation med växlingar mellan arbetslöshet och olika åtgärder, och
brytpunkten i form av ett utträde på arbetsmarknaden uteblir eller skjuts
framåt i tiden. Den andra hälften av de unga börjar arbeta direkt, ofta i de jobb
de arbetat i under gymnasietiden, för att bidra till familjens försörjning, även
om jobben ofta är att betrakta som karriärmässiga återvändsgränder. För de
sistnämnda ungdomarna blir övergången från skolan en mer uttrycklig
brytpunkt genom att de har ett arbete och kan försörja sig själva. För flera,
både de som ingår i ett mer fragmenterat övergångsmönster och de med
arbete, blir utbildning en möjlighet till förändring. Majoriteten av de tolv som
påbörjat någon form av utbildning har själva valt att börja studera, vilket kan
ses som en självinitierad brytpunkt. Uttryckligast är det för de som kompletterar sina gymnasiestudier med sikte på högre studier, ofta vid sidan om
arbete. För de som följer en yrkesutbildning är det inte lika självklart att valen
och brytpunkten är helt självinitierade. Detta måste ses utifrån vilka
möjligheter som står till buds i de enskilda fallen. Det förefaller som att deras
val mer tydligt sker utifrån en kringskuren situation med begränsande
möjligheter, i ett ”begränsat aktörskap”.
De fyra som lyckats finna mer kvalificerade arbeten, efter andra
anställningar i servicebranschen, beskriver sina senare anställningar som
tydliga brytpunkter som förändrat deras position på arbetsmarknaden. De har
ansvar och inflytande i sina arbeten, de är behövda och gör skillnad genom
sina insatser som ”brobyggare” mellan föräldrar, förskolebarn och personal,
som chef, förman eller budgetsekreterare. De beskriver också ett etablerat
”vuxenliv”, tre har eget boende med sambo eller make, och ser också positivt
på framtiden. Etableringen har inneburit ett växande och ett lärande att de är
betydelsefulla och tillför något i de verksamheter de är aktiva i. För andra som
haft kortare och mer tillfälliga arbeten ses inte karriärväxlingar mellan
arbeten som någon brytpunkt utan snarare som del av en rutinperiod som
arbetssökande, arbetslös eller tillfälligt anställd. Fullföljd yrkesutbildning
eller kompletterande gymnasiestudier som avslutats med ett fullständigt
gymnasiebetyg betraktas däremot som reella brytpunkter och som en del av
en livsförändrande fas. Det har lett till arbete, påbörjade yrkeshögskolestudier
eller behörighet att söka till universitet eller högskola. Andra erfarenheter
visar att institutionellt stöd som riktade ungdomsprojekt och anställningsstöd
gett positiva effekter och långvariga anställningar för ett mindre antal av de
unga och blivit en brytpunkt i form av ett inträde på säkrare arbetsmarknad.
Utbildning har med andra ord i högre grad lett till upplevda brytpunkter än
vad arbete har gjort. De brytpunkter, för gruppen som helhet, som framstår
som mest tydliga är påbörjade och avslutade utbildningar oavsett om de är
yrkesinriktade eller generella. För den minoritet som är väl etablerade är
anställningarna och byte av tjänst eller arbetsgivare tydliga brytpunkter i
deras karriärutveckling som är självinitierade.
För flertalet har de
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mellanliggande rutinerna haft betydelse eller påverkan på de ungas
handlingshorisonter, både för dem med huvudsaklig arbetslöshet och för de
som upplever servicejobben som en återvändsgränd.

Rutiner och lärande
Rutinerna, perioder mellan två brytpunkter, är centrala för att förstå det
karriärrelaterade lärande som sker när människor befäster, reviderar eller
ändrar sin karriäridentitet. Karriärval och förändringar sker inom de möjligheter som handlingshorisonten, och fältet medger, och sålunda vad individen
ser som existerande, valbart och möjligt. I de ungas karriärövergångar och
karriärbeslut framträder inget regelbundet mönster med brytpunkter med
mellanliggande tydliga rutiner. Dessa är mer utsträckta över tid och visar på
att individuella förändringar är gradvisa och komplexa processer till följd av
uppskjutna brytpunkter och utdragna rutiner. Genom deltagande i olika fält
sker ett oundvikligt lärande som är centralt för olika former av karriärbeslut,
vilket i hög grad sker i perioder av rutiner. Interagerandet mellan individens
dispositioner (habitus) och positionering på fältet (n) ger möjlighet att förstå
hur olika former av lärande går till och hur karriärer konstrueras (Hodkinson
2008). I det lärandet ingår också den positionering som invandrarskapet och
det socio-geografiska rummet medför.
Perioderna av rutiner framstår som viktiga för att förstå hur de ungas
karriärer konstrueras och utvecklas. Det som sker före och efter, eller den
uteblivna, övergången till gymnasiet samt efter inträdet på arbetsmarknaden
vid gymnasietidens slut är centralt för att förstå individuella förändringar,
vilket lärande som sker och de olika val som görs. Den senare delen av grundskolan beskrivs som besvärlig för flera men med stöd av engagerade lärare så
lyckas drygt hälften bli behöriga till gymnasiet. För de övriga inträder en rutin
som kan ses en förlängning av grundskolan, som berörts tidigare, där sedan
majoriteten hamnar i arbetslöshet. Under gymnasiet blir berättelserna
närmast de motsatta där lärare och rektorer framstår mer som hinder än som
stöd för att nå ett slutbetyg. Tydligast framkommer det i skildringarna om
diskriminering och rasism som påverkat någras utbildningskarriärer i väldigt
hög grad. Under grundskoletiden lär de unga sig att de är kompetenta elever
med stöd och hjälp av lärare, föräldrar och andra i sin omgivning. I gymnasiet
sker det omvända. Ingen av dem får ett fullständigt gymnasiebetyg och blir
därför inte fullt behöriga för vidare studier. De lär sig gradvis att de är misslyckade elever, även om flera beskriver ett bristfälligt stöd i studierna och
oengagerade lärare.
Livet utanför skolan har också betydelse för studieresultaten. Tydligast
framkommer det i berättelser om omfattande arbete vid sidan om skolan. Det
finns också annat som hänt utanför skolan som påtagligt påverkat studierna.
Det gäller inte minst för de totalt tre unga kvinnorna som varit utsatta för
övergrepp samt de två tidigare omhändertagna. I de två senare fallen har det
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närmast omöjliggjort studier överhuvudtaget medan övergreppen starkt påverkat den psykosociala situationen för de unga kvinnorna med depression
och orkeslöshet som följd. Det faktum att många arbetar, ibland redan under
grundskoletiden, har ett samband med det självklara att ekonomiskt bidra
med arbete i familjens företag eller med egna inkomster för att stärka
familjens ekonomi men också för att de ofta stora familjerna har låga inkomster. Det relativt omfattande arbetet inskränker den tid de unga har att ägna
sig åt sina studier och medför ibland också frånvaro på grund av arbetet. Ingen
av de unga talar om fattigdom men flera talar om föräldrars svårigheter på
arbetsmarknaden, långa arbetspass i lågt betalda serviceyrken eller egna
företag samt om hemarbetande mammor. Det talar för att familjernas
inkomstnivåer är relativt låga, vilket visat sig vara vanligt i bostadsområden i
Sverige liknande de som de unga är bosatta i (Edling 2015, Östh m fl 2014,
Niedomysl m fl 2015).
Gymnasietidens slut blir för flertalet en inledning av en rutin som i
huvudsak består av arbetslöshet och olika åtgärder. Det första året efter gymnasietiden visar sig vara svårast med arbetslöshet och hemmasittande eller
med kortvariga jobb eller praktikplatser. Denna rutin beskrivs som nedslående eller deprimerande och försöken att finna ett arbete upplevs som en återvändsgränd. Rutinen av ”misslyckande” under studietiden fortsätter således i
arbetsmarknadskarriärerna, tydligast under det drygt första året efter gymnasiet. Nära hälften av de unga börjar emellertid arbeta direkt, oftast på caféer
och restauranger genom kontakter i familjens nätverk, och för dem blir
övergången en mer uttrycklig brytpunkt genom att de kan försörja sig själva
med viss hjälp av familjen genom att de bor kvar hemma i hög utsträckning.
Avsaknaden av ett fullständigt gymnasiebetyg har försvårat allas fortsatta
karriärer och resulterar i en utdragen rutinperiod för mer än hälften av de
unga. Ingen av de tjugo har kunnat söka till högskola och med avsaknad av ett
slutbetyg i gymnasiet blir det svårare att få ett jobb överhuvudtaget (Dale
2010, Bäckman & Nilsson 2011, Olofsson 2014). De unga skyller i huvudsak
studiemisslyckandet på sig själva, vilket kan förklara att ingen av dem påbörjade någon form av studier under det första året efter gymnasietidens slut. För
flera, både de i ett mer fragmenterat övergångsmönster och de med arbete,
blir dock utbildning en tid senare en möjlighet till förändring. Två år efter
gymnasietidens slut har majoriteten av de tjugo ungdomarna på olika sätt
tagit beslut om att utbildning.
Sammantaget har skolmisslyckandet och den påföljande utdragna rutinperioden inneburit en betydande försening och större svårigheter för
etableringen på arbetsmarknaden. Svårigheterna och fördröjningen har varit
störst för de som inte blev behöriga till gymnasiet, eller tillhör de som har
hälften eller mer kvar av gymnasiestudierna. De är de som är mest utsatta och
haft det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. De har också oftare otydliga
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planer och mål än andra. Överraskande nog är inte det fallet för de tre som
kom som tonåringar till Sverige och inte blev behöriga till gymnasiet. Alla tre
har använt sig av strategin att börja studera för att förbättra sina positioner.
För två gick vägen via yrkesutbildning medan den tredje studerade för att göra
sig behörig till en sådan. De tre unga har också beskrivit mer tydliga framtidsplaner och mål än de övriga med inga eller kortvariga gymnasiestudier.
De tre kvinnor och tre män, som är i ett fragmentariskt mönster och tillhör
de mest utsatta sammanfaller i hög grad med de åtta som inte deltog vid den
andra intervjun samt de fem som hade en uppskjutandestrategi med otydliga
framtidsplaner. Det finns skäl att tro att orsaken till att flera av dem inte valde
att delta vid det andra tillfället, vilket de tidigare sagt sig villiga att göra, är att
de fortsatt upplevde en rutin av ”misslyckande”. Det är rimligt att tro att det
kändes svårt att berätta om att de inte tyckte sig kommit framåt i sin
karriärutveckling, en ytterligare gång, för en utomstående forskare som kände
till deras livshistoria.

Att bära invandrarskapet
Kategoriseringen ”invandrare” har historiskt getts, och ges, ett innehåll som
med olika uttrycksformer stigmatiserar den ”andre” i den publika föreställningsvärlden som något bekymmersamt och oroande (Said 1974/1993, Hall
1990). I den tankepraktiken fråntas individen som generaliseras till ”invandraren” den delade mänskligheten med betraktarna. Grammatikens ”verkande
verklighet” skapar verkliga effekter för de som kategoriseras som ”invandraren” och tvingar dem att hantera dessa huvudsakligen på en individuell nivå
som personliga problem. På den strukturella nivån reproduceras föreställningen om invandraren som ett socialt problem med hjälp av ”invandrarskapets grammatik” som samtidigt skapar personliga dilemman på en individuell
nivå (Trondman 2007). De unga kvinnorna och männen i studien vittnar om
att de blir positionerade som ”invandrare” och är en tillskrivning som också
de tvingas förhålla sig till och mot. Det är en del av deras vardag och kan sägas
vara en del i rutinperioderna i deras liv, en del av lärandet om deras position
i samhället med en påverkan på deras habitus och handlingshorisonter.
Familjens beslut om att migrera, som huvudsakligen skett ofrivilligt, är
beslut de unga inte haft något inflytande över utan ett faktum i deras liv och
en del av deras historia. Den i huvudsak ofrivilliga migrationen kan förutsättas
ha påverkat föräldrarnas position på flera sätt, tydligast i deras svaga
arbetsmarknadspositioner i det nya landet och i en svagare tillgång av socialt
kapital i jämförelse med hemlandet. En majoritet av de ungas familjer har
också en begränsad tillgång till utbildningskapital och ekonomiskt kapital,
vilket forskningen visat har stor betydelse för ungas skolresultat (se t.ex.
Rumberger & Lim 2008, McGrath 2009, Dale 2010). Detta har sålunda ett
tydligt samband med föräldrarnas utbildningsnivå från hemlandet, och deras
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arbetsmarknadsposition i Sverige (Behtoui 2013). För majoriteten av de unga
vuxna i studien är föräldrarnas positioner svaga i båda fallen.
Flertalet av de unga tvingas förhålla sig att bli kategoriserade som ”invandrare”, även om de är födda och uppvuxna i Sverige. Några av de unga beskriver
att skillnadsskapandet, markerandet av olikhet, tar formen av diskriminering
eller rasism av skolpersonal på gymnasiet vilket lett till avhopp eller byte av
skola. Under grundskoletiden berättas istället om engagerade lärare som har
förmågan att se bortom konstruerandet av invandrarskapet som ett socialt
problem och istället ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar som
styrdokumenten föreskriver skall gälla i hela skolväsendet. Som tidigare framhållits, tycks inte unga som bor i områden med stor andel personer med migrationsbakgrund behöva förhålla sig till ”invandrarskapet” i sina närmiljöer.
Den etniska identiteten framstår som oproblematisk och självklar för majoriteten av de unga och hänger tydligt samman med familjens geografiska och
kulturella bakgrund. För många är det heller inget problem att också vara
svensk, att leva med en sammansatt hybrididentitet. Det problematiska är
istället omgivningens syn på ”invandrarskapet” och tvivel på att de unga också
kan vara svenskar. ”Invandrarskapet” etiketteras genom synliga kännetecken
som hudfärg, hårfärg, namn eller liknande oavsett om de unga är födda i
Sverige eller inte, och kopplas till en tankepraktik om ”invandrare” som
problem (Trondman 2007). Tydligast gäller det för de som berättar om
diskriminering och rasism, som ser sig blivit orättvist behandlade och sedda
som annorlunda. Uttryckt på ett annat sätt, uppvisar de brister i ”svenskhet”
och positioneras som avvikande från majoriteten, som den andre (Said
1978/1993, Hall 1990). Bristerna i ”svenskhet”, i form av annorlunda namn,
föranleder exempelvis några att misstänka diskriminering vid ansökningar
om arbete. Forskning visar att deras misstankar kan vara berättigade; genom
signaler om utländsk bakgrund, som namn och annan information, i
ansökningar minskar sannolikt möjligheterna att bli kallad till intervjuer
enligt flera studier (Carlsson 2010, Andriessen m fl 2012).
Gruppen som helhet har en svag arbetsmarknadsposition, speciellt i det
inledande skedet, genom avsaknad av fullständig gymnasieutbildning, men
också genom den begränsade tillgången till annat kapital i familjen. För de
som direkt får arbete sker det huvudsakligen genom föräldrarnas sociala
nätverk och arbetsmarknadsposition i café- och restaurangbranschen, som
kan betecknas som karriärmässiga återvändsgränder där etniska minoriteter
oftare blir ”inlåsta” (Kim 2013). Annan forskning visar att unga med utländsk
bakgrund har tillträde till vissa delar av arbetsmarknaden som ger ett sämre
ekonomiskt utfall i jämförelse med de med svenskfödda föräldrar (Bethoui &
Olsson 2014). Samtidigt finns ”motberättelser” i materialet genom de fyra
”framgångssagorna” där deltagarna nått kvalificerade arbeten utan fullständig
gymnasieutbildning, varav en arbetar i chefsposition med endast ett halvt års
gymnasieutbildning. Flertalet av unga deltagarna använder sig senare till stor
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del av utbildning, alternativt annat institutionellt stöd som samhället tillhandahåller, som språngbrädor för att få bättre arbeten.
Det är uppenbart att det sker en karriärutveckling hos majoriteten trots det
motstånd flera möter i försöken att få ett arbete eller mer kvalificerade arbeten. Trots misstankar om diskriminering vid ansökningar och ett hårdnande
klimat för personer med utländsk bakgrund uppvisar de allra flesta ett
aktörskap och alltmer vidgade och långsiktiga handlingshorisonter.
Utifrån de ungas berättelser om sitt etableringsarbete verkar tillgången till
flexibel vuxenutbildning och institutionellt stöd, såsom riktade och individuellt anpassade ungdomsprojekt och anställningsstöd, varit betydelsefulla för
att inte ”låsa in” de unga utan utbildning i lågstatusjobb eller arbetslöshet. Det
strukturella stödet tillsammans med personligt stöd och egen drivkraft ser ut
att möjliggöra förändringar och en fortsatt karriärutveckling.
Det är sammanfattningsvis tydligt att den strukturella reproduktionen av
invandrare som socialt problem är något de unga mött både under skoltiden
och på arbetsmarknaden och som kan antas ha betydelse för karriärutvecklingen för deltagarna. Alla deltagare som har ett skolmisslyckande bakom
sig har en svag position, speciellt i det inledande skedet på arbetsmarknaden.
Över tid utvecklas dock karriärerna för gruppen som helhet, främst med hjälp
beslut om utbildning och med institutionellt stöd, och majoriteten av gruppen
får mer varaktiga arbeten eller studerar på heltid.

Den socio-geografiska platsen och frånvaron av det svenska
Flera av de unga talar om en frånvaro av det ”svenska”. Det beskrivs i termer
av en frånvaro av svenska grannar, svenska klasskamrater och det svenska
språket i de områden där de bor och har gått skola i. De unga vuxna anser
också att det troligen skulle gått mycket bättre för dem att komma in i det
svenska samhället om de bott i en stadsdel med fler svenskar. De framhåller
att många i den egna stadsdelen inte lärt sig tala svenska särskilt bra. Flera
andra av de intervjuade beskriver goda kunskaper i svenska som en grundförutsättning för att det skall gå bra i skolan och för att få bättre arbeten.
Forskning och rapporter ger dem rätt (se kap. 5) om en pågående utveckling
mot en alltmer segregerad bostadsmarknad. I miljonprogramsområden, eller
i så kallade utsatta bostadsområden, som majoriteten av de unga är bosatta i
sker en allt högre grad av skillnadsskapande i etnisk mening, framförallt för
de med utomeuropeisk bakgrund. Det sammanfaller med ansamling av fattigdom, lägre sysselsättning och inkomster, lägre utbildningsnivåer och lägre
andel behöriga till gymnasiet. Utvecklingen mot en alltmer etnisk uppdelad
bostadsmarknad med få valmöjligheter för ekonomiskt svaga grupper och
med en förklaring om de boendes ”fria val” att bosätta sig där, kan ses som ett
närmande mot en ”ghettofiering” i amerikansk mening, eller banlieu i en
fransk kontext, där stigmatiseringen är uttalad och marginaliseringen är
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avancerad, med mycket starka ”inlåsningseffekter” och begränsade livschanser i de förra (Molina 2005, Wacquant 2008). Den ”förtätade” etniska segregeringen, med åtföljande socioekonomiska skillnader, riskerar att ge barn och
unga med utländsk bakgrund lägre betyg och ökad ojämlikhet av
utbildningskvalitet (Szulkin & Jonsson 2007, Skolverket 2012b). Samtidigt
har skolans kompensatoriska möjligheter försvagats sedan 1990-talet skolvalsreform, och skillnaderna mellan skolorna har ökat (Bunar 2001; 2009,
Lundahl m fl 2013, Skolverket 2013a). Skolan har svårigheter att motverka
segregation och den territoriella stigmatiseringen och erbjuder inte längre en
självklar väg in det svenska samhället (Bunar & Kallstenius 2007, Sernhede
2011, Lindbäck & Sernhede 2013).
För att analysera platsen och vad den betyder för den ojämlika fördelningen
i ett socio-geografiskt hänseende behöver man förutom det absoluta, också
förstå det relativa och det relationella, liksom de ting, skeenden och sociala
relationer som skapat platserna med olika tillgångar av makt och inflytande
över tillvaro och framtid (Harvey 2006). En del av de unga i studien beskriver
att ”Sverige” inte finns i, utan utanför, deras bostadsområden. Förutom den
rumsliga frånvaron av det svenska så är de ungas utsagor om hemorterna i
första hand skolrelaterade; de handlar delvis om avsaknad av stöd i skolan och
det uteblivna samarbetet mellan skola och föräldrar, samt familjerelaterade.
Familjen är för de allra flesta tryggheten och navet i deras liv. Familjen finns i
bostadsområdet som är ”hemma” och där de flesta bor kvar. Något som också
är platsrelaterat är berättelser om rekrytering i ung ålder till kriminalitet
genom kriminella gäng av äldre ungdomar. Två av de unga männen i studien
och en yngre bror till en annan deltagare i undersökningen, bosatta på tre
olika orter, har erfarenhet av kriminella karriärer som avsevärt påverkat
studier och senare möjligheter på arbetsmarknaden.
Det sociala rummet återspeglas således i det geografiska rummet, i dess
tillgångar eller avsaknad av ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital.
Bostadsorten eller området tillskrivs på så sätt olika värde och status genom
symboliska, sociala hierarkier och dess geografiska närhet eller avstånd till
platser med makt och inflytande (Bourdieu 1986b, Bourdieu & Wacquant
1996).

Pragmatiska val och habitus
Vad som sker i rutinerna är viktigt för att förstå de ungas karriärval vid olika
brytpunkter och tidpunkter. Det oundvikliga och pågående lärandet påverkar
den enskildes dispositioner och handlingshorisont. Karriärvalen görs utifrån
vad den enskilde uppfattar som existerande alternativ och vad som är möjligt
eller omöjligt. Valen är pragmatiskt rationella och görs utifrån individens
habitus och handlingshorisont vid varje givet tillfälle (Hodkinson 2008).
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Ett flertal pragmatiskt rationella val sker under skoltiden, med början med
det obligatoriska valet av gymnasieprogram, men också under de senare rutinerna. Utifrån de ungas beskrivningar har skolan inte förberett dem tillräckligt väl inför valsituationen och inte levt upp till skyldigheten att motverka
begränsningar i deras studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell
bakgrund. Samarbete mellan elever, föräldrar och skolpersonal kring valet
saknas helt. Det saknas också information, undervisning och stöd från skolan
för att kunna göra väl underbyggda val vilket utelämnar eleverna till den
information de själva har tillgång till. I enstaka fall berättas om en kommunikation med någon studie- och yrkesvägledare, där vägledaren försöker
påverka den unge att göra det ”rätta” valet, dvs. välja ett teoretiskt program
(se också Hjort m fl 2014). Sammantaget är många unga ensamma i sina val
eftersom föräldrarna har svårt att bidra (se kapitel 6). De unga väljer program
utifrån vad de känner till och ibland för att uppfylla föräldrarnas önskan. Flera
beskriver att de senare upptäckt att valet av program blev ett felval. Avhoppen
utgör andra val, som man kan beskriva som pragmatiskt rationella. Med olika
skäl som diskriminering, avsaknad av motivation, svårigheter med specifika
ämnen och erbjudande om jobb väljer Andis, Salim, Yasmina och Bilal att
hoppa av studierna. De ser det som att det är meningslöst att fortsätta dem
utifrån den handlingshorisont de känner till, men endast Bilal har ett konkret
annat alternativ att ta till, ett jobb i pappans resebyrå.
Familjen är central för de unga och står för trygghet och kontinuitet. Dess
framtid och situation är har också betydelse för de val som de gör. Den
individuella handlingshorisonten inkluderar på så sätt också familjens handlingshorisont. Tydligast framkommer det genom att nästan hälften väljer att
arbeta under studietiden för att hjälpa familjen ekonomiskt. För de fyra som
arbetar mer än motsvarande halvtid betyder det valet att de har betydligt
mindre tid för skolarbete och läxor vilket också framkommer i berättelserna.
De pragmatiska rationella valen som de fyra gör kan också ses som en självinitierad brytningspunkt mot bakgrund av materiella eller ekonomiska orsaker.
Valen sker utifrån familjens kollektiva behov och inte de egna behoven. Flera
av de unga talar om föräldrar som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd,
i lågt betalda serviceyrken eller har företag där familj och syskon förutsätts
bidra. Också ansvaret att hjälpa till hemma i hushållet och ta hand om yngre
syskonen är familjerelaterat och en del av deras rutin.
En del av de unga kvinnorna har fler regler och restriktioner i sina familjer
att förhålla sig till som främst är relaterade till fädernas uppfattningar om vad
som är tillåtet eller inte. Exempelvis talar några av dem talar om motstånd
från fäderna mot att de flyttar från familjen till annan ort för studier. De unga
kvinnorna har med andra ord ett mindre utrymme för självständigt agerande
än de unga männen, vilket påverkar deras handlingshorisonter och olika
former av val gällande studier, arbetsliv och framtid. Det finns således ibland
anledning att tala om ett sorts kollektiv handlingshorisont, och inte enbart en
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individuell sådan, som tar hänsyn både till familjens behov och krav. Det leder
också till en slutsats om förekomsten av en tankepraktik som ibland inbegriper pragmatiska rationella kollektiva beslut och inte enbart individuella.
Efter det tänkta inträdet på arbetsmarknaden hamnar majoriteten av de
unga vuxna i ett fragmentariskt mönster av arbetslöshet och åtgärder. För flertalet får den utdragna rutinen betydelse eller påverkan på deras handlingshorisonter, både för dem som huvudsakligen är arbetslösa och för de som
upplever servicejobben som en återvändsgränd. De erfarenheter som de unga
gjort under rutinerna har gett insikter om att de vill och behöver förändra sin
position på arbetsmarknaden. De har också inhämtat kunskap om vilka
möjligheter som står till buds. Det tycks följaktligen ha skett ett lärande som
förändrat deras handlingshorisonter gällande vad som är valbart och möjligt
utifrån deras i huvudsak svaga position på arbetsmarknaden som fält. De
pragmatiska rationella val som sedan görs handlar främst om utbildning. De
val som de gör förefaller betydligt mer pragmatiska och långsiktiga i sin
karaktär än de val som gjordes under skolkarriärerna, både för de i fragmentariska mönster och de som är verksamma i serviceyrken. De senare ser den
typen av arbeten som försörjning och tillfälliga och har andra långsiktiga mål
om utbildning, ibland kombinerad med flytt till andra orter. Erfarenheterna
av rutinerna leder till mer eller mindre självinitierade brytpunkter med
påbörjade och avslutade utbildningar oavsett om de är yrkesinriktade eller ett
fullgörande av gymnasiet. Utifrån majoritetens svaga arbetsmarknadsposition och begränsade tillgång till olika former av kapital, tillsammans med
misstankar om diskriminering vid anställningsförfaranden, kan deras val att
åter studera, trots tidigare studiemisslyckanden, förstås som pragmatiska och
rationella.
I både de ungas skol- och arbetsmarknadskarriärer framstår de strukturella
brytpunkterna som mindre tydliga och utdragna medan de mellanliggande
rutinerna har haft större betydelse eller påverkan på de pragmatiska rationella
val som görs samt de på de ungas handlingshorisonter. Deras karriärer har
konstruerats och utvecklats i deltagandet i de olika fälten vilket skett utifrån
svaga positioner. Dessa har dock förstärkts över tiden, tydligast för de tolv som
deltog i den andra intervjun. Utifrån synen att individers habitus är inlärda
och varaktiga men föränderliga dispositioner på vad som ses som valbart,
möjligt och omöjligt, kan de ungas olika val och handlingshorisonter ses som
begränsade men stadda i utveckling.
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Kapitel 9

Slutsatser, utblickar och diskussion
Den här avhandlingen utgår från en grupp unga kvinnors och mäns berättelser
av ”levda erfarenheter” av mer eller mindre problematiska övergångar mellan
skola till arbete. Det som förenar berättelserna, förutom erfarenheterna av ett
skolmisslyckande, är att alla de unga har en migrationsbakgrund, flertalet från
ett land utanför Europa. Mitt forskningsintresse har gällt hur de strukturella
begränsningarna och möjligheterna uttrycks, tolkas och hanteras av dessa
unga för att nyanserat kunna förstå vad som döljer sig bakom statistiken om
överrepresentation för unga med migrationsbakgrund i fråga om skolmisslyckanden, etableringssvårigheter på arbetsmarknaden och en högre andel
unga som varken befinner sig i utbildning eller arbete. Betydelsen av det sociala rummet för de ungas handlingshorisonter, vilket stöd och skillnadsskapande de möter i övergången från skola till arbetsliv och hur etnicitet, klass
och kön samt den geografiska platsen och migrationen samspelar med det
individuella aktörskapet har varit centrala frågor, liksom vilka förändringar
som sker över tid.
I det här kapitlet behandlar jag inledningsvis avhandlingens övergripande
slutsatser. Därefter relaterar jag kortfattat mina resultat och slutsatser till den
intervjustudie med 100 unga vuxna som gjorts inom ramen för forskningsprojektet Osäkra övergångar, som avhandlingsarbetet är en del av. Jag utvecklar vidare slutsatserna i relation till de centrala analytiska begreppen
brytpunkter och rutiner, andrafieringen, det socio-geografiska rummets betydelse och förändringen av de ungas handlingshorisonter över tiden. Avslutningsvis diskuteras några metodologiska reflektioner och studiens implikationer för att underlätta unga människors övergångar mellan skola till arbete,
med speciellt avseende på unga med migrationsbakgrund.

Övergripande slutsatser
Vad är bakgrunden till att de unga inte slutfört sina studier? Vad sker efter
gymnasieåren?
Genom de ungas berättelser framkommer tydligt att skolmisslyckanden har
komplexa och mångbottnade orsaker. Bristande motivation eller andra individuella faktorer beskrivs förvisso, men är långt ifrån tillräckliga för att förklara
att gymnasiestudierna inte fullföljdes med framgång. Skolmisslyckanden eller
avhopp visar sig också ingå i en process över tiden där strukturella och individuella faktorer interagerar. Föräldrarna, i synnerhet mödrarna, spelar en
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central roll för att motivera unga för vidare studier, men saknar i många fall
kunskaper om svensk utbildning och arbetsmarknad. Det finns ett samband
mellan de ungas skolresultat och tillgången av olika former av kapital genom
föräldrarnas utbildningsnivå, från hemlandet, och arbetsmarknadsposition i
Sverige. För majoriteten är föräldrarnas positioner svaga i båda fallen. Min
studie pekar dock på att inte bara föräldrarnas, utan familjens samlade
resurser inklusive utbildningskapital har betydelse41. Här kan det till exempel
handla om äldre syskon, men även om släktingar i den utvidgade familjen,
som kan bidra med kunskaper och erfarenheter. Vidare visar min studie att
den unges placering i syskonskaran har betydelse. En annan slutsats är att
familjens behov av de ungas insatser, både för barnpassning och hushållsarbete och för ekonomiskt tillskott, i inte så få fall medför att skolarbetet blir
lidande. Även detta är en aspekt som i ringa utsträckning har belysts i tidigare
svenska studier.
Skolan spelar en viktig roll både för att ge stöd, vilket främst sker i
grundskolan, i form av engagerade lärare och annan personal, men visar också
klara brister i detta avseende. Tydligast framgår det under gymnasietiden där
berättelser om engagerade lärare och stöd för studierna på det hela taget
saknas. Vidare, och detta har otillräckligt belysts i tidigare forskning om ungas
övergångar, brister skolan i sin kommunikation eller samarbete med föräldrarna och i att ge de unga kunskap och självkännedom för att göra väl informerade val om gymnasieutbildning och av yrken. Detta, tillsammans med
föräldrarnas ringa kunskaper om svensk skola och utbildningssystem, har
många gånger inneburit en ensam resa mot skolmisslyckande för de unga.
Gymnasietidens slut blir för flertalet en inledning av en rutin som i huvudsak består av arbetslöshet och olika åtgärder. Det första året efter gymnasietiden visar sig vara svårast med arbetslöshet och hemmasittande eller med
kortvariga jobb eller praktikplatser, och försöken att finna ett arbete upplevs
som en återvändsgränd. Rutinen av ”misslyckande” under studietiden fortsätter således i deras arbetsmarknadskarriärer, tydligast under det dryga första
året efter gymnasiet. Nära hälften av de unga börjar emellertid arbeta direkt
i yrken som riskerar att bli karriärmässiga återvändsgränder, oftast på caféer
och restauranger genom kontakter i familjens nätverk. För dessa unga blir
övergången en mer uttrycklig brytpunkt genom att de kan försörja sig själva
med viss hjälp av familjen genom att de bor kvar hemma i hög utsträckning.
Min studie visar att det är viktigt att undersöka betydelsen av perioder av
rutiner, både under skoltiden och i etableringsarbetet, och lärandet som sker
där, i enligt med Hodkinson (2008), för att nyanserat förstå mekanismerna
bakom ett studiemisslyckande och för det som följer därefter.

41 Min studie kompletterar andra studier som oftast enbart betonar föräldrarnas resurser, jmf Rumberger &
Lim 2008, McGrath 2009, Dale 2010, Socialstyrelsen 2010, SOU 2013:74

156

Vilken betydelse tillmäts eventuellt institutionellt och informellt stöd för att
underlätta övergången till arbete?
Det är tydligt att både strukturella och individuella faktorer har betydelse för
karriärutvecklingen under skoltiden. Vid övergången till arbetsmarknaden
har majoriteten av de unga en svag position genom skolmisslyckandet. Över
tiden utvecklas dock karriärerna för gruppen som helhet, främst med hjälp av
utbildning och annat institutionellt stöd, och majoriteten av de unga huvudsakligen övergår i mer varaktigt arbete eller, om än i lägre grad, i studier. Min
studie visar att det är främst tillgången till flexibel vuxenutbildning i form av
kompletterande studier och yrkesutbildningar ser ut vara betydelsefullt för att
inte ”låsa in” de unga med oavslutad utbildning i arbetslöshet eller i
lågstatusjobb (se t.ex Mörtvik 2014, Wadensjö 2014). Annat institutionellt
stöd i form av mer individuellt riktade arbetsmarknadsåtgärder som
inkluderat anställningar har också gett resultat medan mer generella
ungdomsågärder som praktik inte varit lika framgångrika. Det strukturella
stödet tillsammans med informellt stöd och egen drivkraft ser ut att
möjliggöra förändringar trots de dåliga odds studiens unga vuxna hade när de
trädde in på arbetsmarknaden. Det informella stödet är viktigt och
kännetecknas av uthållighet. Stödet kommer främst från familjen eller andra
nära relationer, liksom enstaka lärare under grundskoletiden, och framstår
som betydelsefulla för de ungas senare etablering på arbetsmarknaden.
Vilket skillnadskapande framkommer i deras berättelser, och hur kan det i
så fall förstås?
De unga kvinnorna och männen i studien vittnar om hur de blir positionerade
som ”invandrare”, vilket är en tillskrivning som också de tvingas förhålla sig
till och mot. Det är en del av deras vardag och kan sägas vara en del i
rutinperioderna i deras liv, en del av lärandet om deras position i samhället
som påverkar habitus och handlingshorisonter. Andrafieringen medför att
flertalet av de unga tvingas förhålla sig till den tillskrivna kategoriseringen
”invandrare” även om de är födda och uppväxta i Sverige. Tydligast sker den
strukturella formen av skillnadsskapande i skolan som fält och allvarligast tar
den sig uttryck i upplevd diskriminering och rasism av skolpersonal på
gymnasiet, vilket lett till avhopp eller byte av skola. I likhet med Trondman
(2007) finner jag att de unga ofta tvingas hantera master-narrativet, eller
tankekonstruktionen av invandrarskapet som ett socialt problem på en
individuell nivå. Med den föreställningen följer en frånvaro av ett erkännande
att bli sedd och erkänd som en fullvärdig individ i den kontext de unga lever i,
istället ses de unga som att de har brister i ”svenskhet” och därmed avvikande
från normaliteten. Ett erkännande eller icke-erkännande förhållningssätt kan
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påverka och utgöra skillnad mellan studiemisslyckande eller studieframgång
(Bouakaz 2012, Trondman m fl 2014)
De ungas sociala rum återspeglas i deras geografiska rum (Bourdieu 1986b).
Tydligast uttrycks det i en frånvaro av det ”svenska”. Det beskrivs i termer av
en frånvaro av svenska grannar, svenska klasskamrater och det svenska
språket i de områden där de bor och har gått skola i. De unga vuxna anser
också att det troligen skulle gått mycket bättre för dem att komma in i det
svenska samhället om de bott i en stadsdel med fler svenskar. Deras
beskrivningar återspeglar tydligt den pågående utvecklingen mot en alltmer
segregerad svensk bostadsmarknad. I miljonprogramsområden, eller i så
kallade utsatta bostadsområden, som majoriteten av de unga är bosatta i, sker
en allt högre grad av skillnadsskapande i etnisk mening, framförallt för
individer med utomeuropeisk bakgrund. Det sammanfaller med en ansamling
av fattigdom, lägre sysselsättning och inkomster, lägre utbildningsnivåer,
lägre andel behöriga till gymnasiet samt större avstånd till platser med makt
och inflytande. Min studie indikerar att flertalet av de unga är sociogeografiskt placerade i områden som är inbegripna i en utveckling som kan
betecknas som avancerad marginalisering (Bunar & Sernhede 2013, Sernhede
2011, Wacquant 1996; 2008).
Vad utmärker de ungas handlingshorisonter och hur förändras dessa över
tid?
Av alla tjugo ungas berättelser framgår att deras handlingshorisonter är
stadda i förändring från skoltiden och framåt, tydligast hos de tolv som deltog
i två intervjuer, och de gör olika pragmatiskt rationella val vilket förändrar
deras positioner. Valen sker dock i flera fall utifrån ett begränsat aktörskap
och begränsade möjligheter, inte minst till följd av skolmisslyckandet, genom
de ungas svaga positioner och relativt små tillgångar av resurser och kapital.
Det är uppenbart att det som sker i skolan, i livet utanför skolan och på
arbetsmarknaden i hög grad påverkar och har betydelse för deras handlingshorisonter. De unga kvinnorna har ett ännu mindre utrymme för självständigt
agerande än de unga männen, vilket ytterligare påverkar och oftast inskränker
deras handlingshorisonter och olika former av val gällande studier, arbetsliv
och framtid. De ungas historier visar på att ”skolmisslyckanden” är komplexa
processer som har med skola, familj och makt- och kapitalförhållanden att
göra. De möter också ett skillnadsskapande genom omgivningens föreställningar om ”invandrarskapet” som ett socialt problem och genom placeringen
i ett specifikt socio-geografiskt rum som påverkar deras handlingshorisonter.
Familjen är av stor betydelse för de unga och står för trygghet och kontinuitet.
Familjens framtid och situation är angelägen för de unga männen och
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kvinnorna vilket också har betydelse för de val som de gör. Den individuella
handlingshorisonten inkluderar på så sätt också familjens handlingshorisont.
Min studie visar att det finns anledning om att ibland tala om att de unga
omfattas av ett sorts kollektiv handlingshorisont, och inte enbart en
individuell handlingshorisont, som tar hänsyn både till familjens behov och
krav.
Hur samspelar de strukturella förutsättningarna – etnicitet, klass, kön, den
geografiska platsen och migrationen – med det individuella aktörskapet i
övergången från skola till arbetsliv för de unga i studien?
I de ungas karriärutveckling sker ett samspel mellan de strukturella villkoren
och det individuella aktörskapet om vad som ses som valbart, möjligt och
omöjligt. Klass och etnicitet kan sägas flätas samman genom den positionering och det skillnadsskapande de möter i andrafieringen och deras placering
i det socio-geografiska rummet. Kön har betydelse i den meningen att de unga
kvinnorna har mindre utrymme för självständigt agerande än de unga
männen. Det individuella aktörskapet är begränsat, tydligast efter skolmisslyckandet, men med hjälp av institutionellt stöd främst i form av utbildningsmöjligheter och informellt stöd ökar förutsättningarna för förändringar över
tid genom vidgade handlingshorisonter och individuella karriärval. De ungas
skol- och arbetsmarknadskarriärer konstrueras och utvecklas trots de strukturella begränsningarna och trots skolmisslyckandet, vilket är otillräckligt
undersökt i tidigare svensk forskning om ungas övergångar. Individuellt
aktörskap, institutionellt stöd och informellt stöd, främst från familjen, är
avgörande för etableringen på arbetsmarknaden. Utifrån de maktstrukturer
som verkar på de fält de unga deltar i, ungdomarnas svaga utgångsposition
och begränsade tillgång till olika former av kapital samt det skillnadsskapande
de möter kan deras karriärval förstås som pragmatiska och rationella. Det
longitudinella angreppssättet, vilket är ovanligt i en svensk forskningskontext,
har bidragit en fördjupad förståelse för samspelet mellan struktur och individ.

Osäkra övergångar
Min studie genomfördes inom projektet Osäkra övergångar. Unga utan
fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt
perspektiv.42 Projektet syftade till att fördjupa kunskaperna om vägarna genom och efter gymnasieskolan för unga utan fullständig gymnasieutbildning,
samt att ge kunskaper om lokala strategier och åtgärder för att förebygga
skolmisslyckanden och främja ungas övergångar. I projektet ingick bland
annat analyser av ungas övergångar mellan skola och arbete på grundval av
intervjuer i ett 20-tal kommuner med 100 unga vuxna, varav nitton hade gått
42 Se t ex Lundahl (2015), Lundahl m fl (2015) och Lundahl & Olofsson (2014)
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i gymnasiesärskola – en bakgrund som antogs innebära liknande
etableringssvårigheter som för de med ofullständiga gymnasiestudier. Fyra
grupper unga valdes ut på olika grunder: (1) unga med icke-europeisk
bakgrund, dvs. den grupp som avhandlingen behandlar, (2) unga med någon
form av funktionshinder43, (3) unga gymnasiesärskoleelever44 samt (4) en
grupp unga som inte klarat gymnasiet men utan någon ytterligare, i förväg
angiven urvalsgrund. Unga med icke-europeisk bakgrund kom att ingå även i
grupperna 2-4, varför den större studien totalt innefattar 31 personer med
sådan bakgrund (tabell 9.1). För föreliggande avhandlingsarbete har jag dock
bedömt det lämpligt att begränsa mig till de 20 unga som jag själv intervjuat
och vars sociala och geografiska rum jag vistats i och observerat. En samlad
analys av de 31 unga med icke-europeisk bakgrund kommer att göras i särskild
ordning.
Jämförelse med den större gruppen unga i projektet Osäkra övergångar
Övergripande finns det erfarenheter som de 100 unga i intervjustudierna
delar. De beskriver en nedåtgående spiral i skolan som resulterar i minskat
självförtroende och motivation. Skolan fungerade relativt väl för flertalet fram
till högstadietiden men problemen ökade med stigande ålder. Skolans stöd
och lärarnas engagemang avtog, och i det frivilliga gymnasiet förväntades de
unga vara motiverade och självgående. Tydliga avhopp från gymnasiet
förekom inte så ofta utan vanligen stannade de som påbörjat ett nationellt
program kvar i skolan och får underkända betyg i varierande grad. Ett
gemensamt tema var också att bli behandlad som annorlunda av kamrater och
lärare. Det fanns starka inslag av underordning och maktlöshet, men de unga
såg sig inte som offer utan relaterade oftast sitt skolmisslyckande till egna
brister. Föräldrarna var ofta lågutbildade men beskrevs som viktiga även om
de hade problem av olika slag.
Vid 21-22 års ålder var bara 15 av de 100 unga vuxna anställda, oftast
temporärt, på den reguljära arbetsmarknaden. Ungefär lika stor andel (13
unga, en majoritet f d gymnasiesärskoleelever) hade någon form av skyddad
anställning. Ungefär en fjärdedel av alla bedrev vuxenstudier. Knappt hälften
var öppet arbetslösa eller ingick i något ungdomsprogram. En betydligt större
andel av männen var arbetslösa och i åtgärder än de unga kvinnorna, som
oftare studerade. Notabelt är att unga vuxna med huvudsakligen ickeeuropeisk bakgrund förvärvsarbetade i högre grad och var arbetslösa i mindre
utsträckning än gruppen som helhet. Ingen av de före detta gymnasiesärskoleeleverna studerade eller hade en reguljär anställning.
43 Detta urval kom i praktiken att omfatta unga vuxna med neurokognitiva funktionsnedsättningar såsom
dyslexi och ADHD.
44 De 19 unga med gymnasiesärskolebakgrund ingick i ett fristående forskarassistentprojekt som dock var
nära knutet till och samplanerat med ”Osäkra övergångar”.
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Det finns dock en hel del som skiljer mellan bilderna i den större studien
och föreliggande studie. I den större gruppen var det vanligt att föräldrarna
var frånskilda och hade problem med arbetslöshet, sjukdom, alkohol- eller
drogmissbruk. Det förekom också många uppbrott och flyttningar. I min
studie var familjerna oftast intakta, med både far och mor, och föräldrarna
beskrevs inte ha personliga problem eller vara särskilt drabbade av arbetslöshet. Många hade dessutom ett omfattande umgänge med familj och med
släktingar i närområdet. Det var ovanligt med flyttningar under uppväxten,
bortsett från familjens migration, i de fall denna skedde under den intervjuades barndoms- och tonår. De unga kvinnorna var generellt mer utsatta,
hade fler skyldigheter i hushållet och fler restriktioner att följa än kvinnorna
med svensk bakgrund. En ytterligare skillnad är att en relativt stor andel
började arbeta i jämförelse med deltagarna i den större studien.
Hos många unga i den stora gruppen upptäcktes ADHD, dyslexi och
liknande funktionshinder först sent, ibland efter tolv års skolgång. I andra fall
upptäcktes inlärnings- och koncentrationssvårigheter redan tidigt, men de
unga beskrev skolans insatser som otillräckliga. I min studie talar nästan
ingen av de unga med migrationsbakgrund om funktionshinder, inlärningssvårigheter eller mobbning som ett problem, däremot att bli behandlad som
annorlunda genom invandrarskapet.
Karriärmönstren för tiden efter gymnasiet ser olika ut beroende på hur lång
eller kort gymnasiestudierna varat. I både den större gruppen (figur 9.1 ) och
för de som ingår i den här studien (figur 9.2), står fler utanför både arbete eller
utbildning från gymnasietidens slut fram till tidpunkten för den första
intervjun om man tillbringat kortare tid eller ingen tid i gymnasieskolan (0-2
år). För de unga som fullgjort mer än 2 år i gymnasieskolan är en betydligt
större andel huvudsakligen i arbete eller utbildning under samma period.
Figur 9.1 Huvudsaklig sysselsättning efter gymnasietiden fram till den första
intervjun (ca 2,5 år). N= 100 (50 män, 50 kvinnor)
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Källa: Lundahl m fl 2015

För de unga med migrationsbakgrund i min studie liknar karriärmönstren
dem i den större gruppen, men en större andel gick en längre tid i gymnasiet.
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Det är anmärkningsvärt hur stor andel av de som gått längre tid i
gymnasieskolan som har förvärvsarbete bland de intervjuade i min studie
(figur 9.2). En förklaring, vid sidan om att de tillbringade längre tid i
gymnasiet, kan vara att de redan hade arbete under gymnasietiden (se kap. 7).
Längre tid i gymnasiet ökar också sannolikheten för att få fler godkända betyg
i ämnen eller kurser. Det har troligen också betydelse för benägenheten till att
senare komplettera sina studier för att erhålla en fullständig gymnasieutbildning, vilket flera av de med längre tid i gymnasieskolan gjorde vid sidan
om arbete eller under perioden efter den första intervjun. Det verkar finnas
empiriskt stöd för att längre studietid i gymnasiet är positivt både för
möjligheten till arbete och för komplettering av gymnasiestudier.
Figur 9.2 Huvudsaklig sysselsättning efter gymnasietiden till den första intervjun (2,5 år).
N= 20 (10 män, 10 kvinnor)
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Handlingshorisonter med kollektivt ansvar
I min studie framkommer tydligt att familjen är centrum för de ungas liv, och
de unga tar, och tvingas ta, hänsyn både till familjens behov och krav. För att
förstå dess betydelse diskuterade jag tidigare att det finns anledning att ibland
tala om en tankepraktik som inrymmer pragmatiskt rationella kollektiva
beslut och inte enbart individuella. Familjens behov – ekonomiska och andra
– kan vara del i en tankemässig referensram där val eller beslut inkluderar
flera än individen själv. Ungas val att arbeta under studierna kan antas utgå
från sådana värderingar, som är en produkt av ett socialt och historiskt
sammanhang. I vägledningssammanhang tillhör sådana aspekter en mångkulturell ansats där det finns en insikt att klienten kan hysa värderingar och
föreställningar om världen som på avgörande punkter är annorlunda än vägledarens, och att dessa påverkar den vägleddes tankar vad som är valbart,
möjligt eller omöjligt (Chen 2008, Sue & Sue 2008). I de sammanhangen är
ambitionen att närma sig den andres ”levnadsrum” genom respekt, intresse
och frågor för att förstå individens villkor och förutsättningar, för att därmed
kunna bidra till individens utveckling eller förändring av position (Peavy
1998). Uttryckt på ett annat sätt, ett erkännade som tillskriver individen en
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utvecklingsbar förmåga att hantera sitt liv och göra väl övervägda val mellan
olika handlingsalternativ (Trondman m fl 2014).

Careership och lärandet i rutinerna
Det teoretiska bidraget är först och främst ett bekräftande av att mönstren av
rutiner och brytpunkter inte är tydliga utan mer utdragna processer som
Hodkinson själv också noterade och därmed korrigerade den tidigare teorin
(2008). Vid ett skolmisslyckande blir detta slags karriärer än mer oregelbundna och utdragna. Lärandet och samspelet som sker i rutinerna är av
central vikt för att kunna förstå de processer som leder fram skolmisslyckande
och det som sedan sker i den utdragna etableringsperioden på arbetsmarknaden. Med lärandet i fokus, oavsett om det är lärande till misslyckande
eller till förändring av positioner, kan en förändring av handlingshorisonter
och habitus förstås. Careershipteorin är också väl lämpad för att kompletteras
med andra teoretiska begrepp som syftar till att förstå relationen mellan
struktur och aktörskap. I den här studien har andrafiering och den sociogeografiska platsen tillfört careership ytterligare verktyg för att förstå
utdragna och komplexa processer i karriärövergångar, under rutiner och vid
brytpunkter för unga med migrationsbakgrund.

Metodologiska reflektioner
Den metodologiska ansatsen att med biografier eller livsberättelsestudier
studera samspelet mellan struktur och aktörskap har både beskrivits som
viktig för att förstå hur individer hanterar övergångar och förändringsprocesser, men också kritiserats för att underskatta strukturers inflytande och
att ta individuella utsagor för givna utan djupare analys (Furlong & Cartmel
2007). Det teoretiska ramverket Careership tillsammans med begrepp som
belyser skillnadskapande och socio-geografiska rum, har varit ett viktigt
redskap för att hantera det problemet i tolkningsarbetet av de ungas
berättelser. Genom de ungas narrativ belyses de livsvillkor som omger dem,
hur de tolkas och hanteras av de unga samtidigt som det är berättelser om det
sociala fält de lever i samt hur de förhåller sig till den tillskrivna kollektiva
identiteten som ”invandraren” (Anthias 2002). Analysen har gjort det möjligt
att undersöka sambanden och relationerna mellan den individuella berättelsen och den sociala kontexten eller rummet (Kohler Riessman 2008,
Somers 1994).
Att det fanns ett förtroende mellan de unga och mig var centralt för att de
skulle anförtro mig sina livsberättelser. Utan det förtroendet skulle dessa
sannolikt varit betydligt mer summariska och mindre fruktbara för att besvara
studiens forskningsfrågor. Det var samtidigt ett stort och ansvarsfullt förtroende att hantera. Majoriteten av de unga beskrev att de aldrig berättat om sina
liv för någon annan, eventuellt undantaget någon mycket närstående.
Samtalssituationen är ett mellanmänskligt samspel och samtidigt ett ojämnt
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förhållande, vilket kräver ömsesidig respekt och öppenhet om vad som är
ändamålet med deltagandet i studien (Kvale 1997). De unga berättade att den
viktigaste anledningen till de medverkade var att deras erfarenheter skulle
komma till nytta för andra samt att deras förslag till förbättringar skulle tas
tillvara. De allra flesta uttryckte också att det var positivt att få berätta om hela
sitt liv för en intresserad lyssnare.

Studiens implikationer för ungas övergångar
Generellt visar de ungas berättelser om sina villkor i det sociala rummet på en
andrafiering och återspeglar en ökad bostadssegregering. Kunskapen om att
båda dessa förhållanden är en del i livet för många unga med en migrationsbakgrund är en viktig utgångspunkt för bättre förstå problematiska
övergångar mellan skola till arbete.
Under studiens gång har förståelsen av det socio-geografiska rummets
betydande påverkan för ungas övergångar, deras handlingshorisonter och
deras sociala mobilitet vuxit fram. Utifrån de resultat som framkommit finns
det all anledning att betona vikten av att forskning kring ungas övergångar, i
synnerhet unga med ett skolmisslyckande, också innefattar en rumslig dimension. Andra studier pekar också på att analys av ungas rumsliga erfarenheter
berikar forskning inom sociologi, ungdomsforskning och utbildningsvetenskaplig forskning som intresserar sig för ungas övergångar och social
mobilitet, oavsett urbana eller rurala miljöer (se t.ex. Farrugia 2014, Lindgren
& Lundahl 2010). Det socio-geografiska rummet, för att använda Bourdieus
term, är ingen neutral och jämlik plats, vilket de ungas narrativ i studien
bekräftar. Som Farrugia (2014) påpekar, är det sociala rummet inte heller en
homogen behållare inom vilken det sociala livet pågår. I stället produceras
rummet av sociala relationer och är en konstituerande dimension av de ojämlika förhållanden som strukturerar ungdomars övergångar och identitetsutveckling. Migration, segregation och ökade skillnader i elevresultat och
arbetsmarknadsetablering förkroppsligas i de ungas levda erfarenheter i det
socio-geografiska rummet och har betydelse för utvecklingen av de ungas
handlingshorisonter. Detta förstärker ytterligare betydelsen av den rumsliga
aspekten för att nyanserat förstå, och kunna göra något åt, utvecklingen av en
ojämlikhetens geografi och en avancerad marginalisering (Harvey 2006,
Wacquant 1996; 2008) med medföljande skolmisslyckande och svårigheter
med att etablera sig på arbetsmarknaden och i vuxenlivet.
Genom de ungas berättelser framkommer att det mångkulturella sociala
rum de lever i också är ”hemma” och att familjen och vänner i huvudsak står
för trygghet och stöd oavsett begränsningar i olika kapitalformer. Tryggheten
och tillhörigheten till stadsdelen/bostadsområdet tillsammans med en
frånvaro av ett ifrågasättande av de ungas etniska identiteter eller diskriminering i vardagen kan vara anledningen till att få talar om att flytta från sina
områden. Den positioneringen kan också ses som uttryck för motstånd mot
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andrafiering och exkludering, där det egna området ses som en resurs men
som samtidigt kan medföra begränsningar i möjligheter och social mobilitet
(Reynolds 2013).
I studien framkommer att familjen är viktig i de unga människornas liv
samtidigt som att skolan brister i kommunikation med hemmet. En bättre
relation till hemmen kan antas vara till gagn för att minska andelen skolmisslyckande. De kunskaper som den här studien ger om de olika villkor som
kan gälla för elever med migrationsbakgrund skulle kunna bidra till att stärka
eleverna i deras utbildning. Familjens migration har medverkat till en försvagning av familjens kapitaltillgångar, en svagare arbetsmarknadsposition
och språkmässiga begränsningar vilket bland annat medför en avsaknad av
kunskap om utbildningssystemet och arbetsmarknaden i Sverige. De unga
tillhör ofta stora familjer med lågutbildade föräldrar vilket också innebär
svårigheter med att få hjälp och ro till läxläsning. Tillsammans med omfattande arbete under gymnasietiden för att bidra till familjens försörjning kan
studieproblemen ytterligare öka. Kunskap om familjens samlade kapitaltillgångar, inkluderat äldre syskon med högre utbildning, är också av vikt för
att förstå och stärka de ungas framtidsplaner. I de fall den unge är den förste
i familjen att göra skolerfarenheter i Sverige bör särskild hänsyn tas för att
stödja skolgången.
Förutom samarbete med familjen/föräldrarna under studietiden behövs
stöd i form av hjälp med att få struktur på studierna, läxhjälp och uppmuntran. Strukturerad undervisning om utbildning och arbetsmarknad är avgörande för att förbereda elever för att kunna göra medvetna och kunskapsbaserade val av studier och yrken, inte minst i de fall där föräldrar saknar
resurser och kunskaper på grund av migrationen, vilket tydligt gäller för alla
de unga deltagarna i studien.
I de ungas beskrivningar av sitt etableringsarbete efter skolmisslyckandet
framkommer vikten av flexibelt institutionellt stöd i form av vuxenutbildning,
riktade arbetsmarknadsprojekt och anställningsstöd. De ungas erfarenheter
av svårigheter att få ett arbete och/eller av arbeten i vad som riskerar bli
karriärmässiga återvändsgränder ger dem motivation till förändring och att
återvända till utbildning, både till yrkesutbildningar och behörighetsgivande
studier för högre studier. Utifrån det ökande antalet flyktingar som nu
kommer till Sverige finns det all anledning att anta att de erfarenheter som de
unga i studien delat med sig om skolmisslyckande, svårigheter att etablera sig
på arbetsmarknaden och den socio-geografiska positioneringen kan få ännu
större aktualitet i den nära framtiden. Det är en utmaning för den enskilde
läraren, vägledaren, arbetsförmedlaren eller bostadsförmedlaren men också
generellt för framtidens utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadspolitik.
Avslutningsvis gör jag en europeisk utblick med stöd av en ny rapport med
fokus på vad som kan minska riskerna att unga med migrationsbackgrund
hoppar av skolan i förtid (ESL/early school leavers), utifrån det faktum att de
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är överrepresenterade i statistiken i nästan alla 28 EU:s medlemsländer. I
snitt har utlandsfödda mer än dubbel så stor risk att inte avsluta sina
gymnasiestudier eller motsvarande med en examen (Nouwen m fl 2015).
Gruppen är en utttalad målgrupp inom EU för strategier, politiska insatser
och åtgärder för att reducera omfattningen av unga som inte fullföljer
utbildning.
Den forskningsgenomgång som görs i rapporten ligger i linje med min
områdesöversikt och med de resultat som jag presenterat. Skillnader i
socioekonomisk bakgrund eller individuella faktorer är viktiga men
otillräckliga förklaringsfaktorer. Både skolrelaterade faktorer som lärares
engagemang, skolors kvalitet samt omgivande stödjande nätverk inkluderat
föräldrar visar sig ha större betydelse för skolframgång för unga med
migrationsbakgrund än för infödda. De elever som får stöd genom hela
skolkarriären och upplever engagemang, vägledning och att ses som
utvecklingsbara av lärare visar på en ökad tendens att fortsätta i skolan och
avsluta sin utbildning. De elever som på så sätt får ett erkännade som
individer upplever sig välkomna i skolan samtidigt som det ger legitimitet till
elevernas etniska identiteter i klassrummet. Koncentration av fattigdom,
arbetslöshet och låg utbildningsnivå i elevernas grannskap eller
bostadområde ökar risken för klassbaserad och etnisk ”ghettofiering”, som i
sin tur skapar skolsegregation och ökar risken för avhopp, medan en ökad
andel av universitetsutbildade i området tydligt ökar andelen som fullföljer
gymnasieutbildning. Grannskapets mobilisering på politiska, etniska eller
religiösa grunder kan generera social och kulturellt kapital som kan
kompensera den enskilda familjens tillkortakommanden. Organisering av
komplementär utbildning och läxhjälp av föreningar i grannskapet kan ge stöd
till utveckling, överkomma språkhinder och ge kunskap om nya landets
utbildningssystem till familjer som saknar den kunskapen (se också Bouakaz
2012).
Föräldrar har, som också framkommit i den här studien, generellt en positiv
syn på utbildning för sina barn för möjligheten till social mobilitet medan
skolan har en tendens att se familjen som problematisk och i termer av brister,
vad eleven och familjen inte har. Den dåliga matchningen mellan föräldrars
och skolans föreställningar om barnens möjligheter till utbildning pekar,
liksom min studie visat, på bristande eller uteblivet samarbete mellan skola
och hem. Rapporten kommer slutligen med rekommendationer, utifrån
forskning och pågående projekt, för att öka skolframgång och i förlängningen
arbetsmarknadsetablering, som jag utifrån den här studiens resultat
kommenterar (Nouwen m fl 2015).
En viktig utgångspunkt är rekommendationer att undvika tidig uppdelning
i skolan, vilket förekommer i andra länder, t ex Tyskland och Österrike, och
skapa alternativa utbildningsvägar till högre utbildning. Svensk skola svarar
mot dessa rekommendationer, men man kan inte förutsätta att familjer som
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invandrat och som med all sannolikhet har erfarenhet av helt andra former av
utbildningssystem än det svenska, har kunskaper om detta.
En annan rekommendation i rapporten är att ge möjligheter till kvalitativa
lärlingsutbildningar som alternativa utbildningsvägar för de som inte sträver
efter högre utbildning. Detta saknas delvis i Sverige och skulle enligt min
mening kunna bidra till minskad skoltrötthet och skolmisslyckanden. Detta
är dock inte något om framkommit i berättelserna.
Nouwen m fl (2015) förordar också att det genomförs begränsningar i
möjligheterna till fria skolaval och marknadisering av utbildning för att
minska skolsegregationen och de negativa effekter det har på elever med
migrationsbakgrund. Det har inte varit i fokus i denna studie men som jag
tidigare har berört pekar en hel del forskning och rapporter från Skolverket på
ökade skillnader mellan skolor som en effekt av det fria skolvalet och den
växande utbildningsmarknaden.
Att stödja möjligheterna till väl underbyggda val för elever och föräldrar
återkommande under elevernas utbildningskarriärer ses som betydelsefullt i
rapporten. Resultatet i min studie visar också tydligt på behovet av en
ordentlig och väl genomtänkt karriärundervisning i skolan. Enbart studie- och
yrkesvägledning med enstaka samtal och kortare informationsinsatser visar
sig inte räcka utifrån deltagarnas berättelser. Samma slutsatser dras i ett par
forskningsöversikter (Dansk Clearinghouse 2011, Hooley 2014). Någon form
av återkommande undervisning är en nödvändighet för de som har en
migrationsbakgrund, och i ännu högre grad de som är relativt nyanlända, och
som dessutom inte har tillgång till utbildningskapital i familjen, för att ha en
möjlighet för väl underbyggda val av inriktning av studier och framtid. En
sådan undervisning skulle också vara till nytta för alla i skolan. I Finland,
Norge och även Danmark är karriärundervisning ett obligatoriskt ämne i
skolan. Föräldrarna i studien har i normalfallet inte varit delaktiga i de ungas
val av gymnasieutbildning, och inget sägs heller om att de deltagit i någon
vägledningsaktivitet tillsammans med sitt barn och/eller med studie- och
yrkesvägledare.
Noewen m fl pekar på vikten av att tillhandahålla extraundervisning i
skolan, som exempelvis läxhjälp, för att öka möjligheterna till
studieframgång. Flera av de unga som deltagit i studien har påtalat behovet
av sådan hjälp, eftersom föräldrarna inte kan hjälpa dem med hemläxor och
för att det är svårt att få lugn och ro hemma med många syskon på relativt små
ytor. De berättar också om att ha deltagit i sådant arbete för att hjälpa yngre
barn.
Skolorna uppmanas också i rapporten att använda äldre ungdomar med
liknande bakgrund som de unga, gärna tidigare elever som lyckats övervinna
svårigheter, som rollmodeller eller mentorer som kan ge stöd och hjälp och
samtidigt kunskap om olika möjligheter. Någon av de unga föreslog att
gymnasiestudenter kommer till högstadiet för att beskriva vad det innebär att
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studera på gymnasiet för de som skall välja utbildning, vad som krävs och vad
det innebär. Min studie visar på att detta kunde vara speciellt viktigt när den
unge är det äldsta syskonet i familjen och när det helt saknas erfarenhet om
vidare studier i familjen i det nya landet.
Ytterligare pekas det på att det är väsentligt att befrämja förtroendefulla
relationer mellan skolan och föräldrarna, att se varandra som partners och att
gemensamt uppmuntra till de ungas studier. I den här studien har det visat
sig, utifrån de ungas berättelser, att det samarbetet i det närmaste inte
existerat och att flera av de unga saknat de relationerna.
Skolan skall slutligen, enligt Noewens m fl (2015) , stimulera till personlig
utveckling, till lärande och utveckling av olika förmågor. I de ungas berättelser
framkom att enskilda lärare under grundskoletiden ”stack ut” genom
engagemang och support på individuell nivå till lärande och utveckling. De
berättelserna saknas från gymnasietiden. Flera deltagare upplever det som
att lärarna ”skötte sitt”, inte brydde sig om eleverna var närvarande eller inte,
och inte såg dem som individer, vilket upplevdes negativt för studiemotivationen.
Avslutningvis vill jag återigen peka på vikten av flexibel vuxenutbildning
och arbetsmarknadsutbildningar som möjligheter att återkomma till studier,
vilket majoriteten av de unga deltagarna gjorde inom något eller några år efter
gymnasietidens slut. De andra institutionella stöden, såsom riktade och individuellt anpassade ungdomsprojekt och anställningsstöd, visar sig också
kunna vara framgångsrika för att inte ”låsa in” de unga utan utbildning i
lågstatusjobb eller arbetslöshet. För de som kom sent eller i tonåren till
Sverige har det institutionella stödet varit närmast en nödvändighet för att
kunna ta sig in på, eller vara på väg mot, arbetsmarknaden. I det sammanhanget måste också sägas att den låga åldersgränsen på ungdomsgymnasiet är
en hindrande regel som är oflexibel och kontraproduktiv för idén om
gymnasieutbildning som en grundläggande förutsättning och ”inträdesbiljett”
till arbetsmarknaden.
Majoriteten av de unga deltagarna har visat starkt aktörskap och förmåga
att orientera sig vidare trots sina skolmisslyckanden som i hög rad försenat
deras etablering. Den övergripande slutsatsen är att det inte skulle ha krävt
särskilt mycket resurser och insatser för att förebygga ett skolmisslyckande
för en stor del av de tjugo unga vuxna i denna studie. Det är de goda nyheterna.
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Summary

“They never understood my story”.
Young adults with a migration
background on school failure and
transitions between school and work

This study aimed to deepen knowledge of young people with a migration
background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds,
and their transitions from school to work. The focus was on young people with
an unfinished upper secondary education (USE) and their life stories. The
study primarily covered their time in school and the first years after they left
education. My research interests were related to the structural constraints and
opportunities that were expressed, interpreted and handled by these young
people, with the aim of understanding what lies behind the statistics
suggesting that young people with a migration background45 show higher
incidences of school failure46, establishment difficulties in the labour market
and a higher proportion not in education, employment or training (NEET). I
wanted to examine the relationship between their choices and actions and the
structural conditions surrounding their "lived" experiences, i.e. examine the
interplay between structure and agency and its importance for young people's
career development and life course.
The empirical material comprised stories from a total of 32 interviews
conducted on twenty young people about their lives, school experiences and
time after leaving school, i.e. transition from school to work. The narratives
related to both the social interaction (social world-interview situation) and the
outside world. When these two "worlds" meet, the narrator's position becomes
visible, and therefore analysis is possible. With these descriptions and
reflections in focus, it is also possible to analyze socio-geographical aspects
and differences, and how they affect young people’s opportunities of action. I
was primarily interested in the young as actors in their lives. The longitudinal
approach adopted in the study enabled analyses of changes of their horizons
of action and visions of the future. The key questions were as follows:
45 I chose to use the term migration background because I considered it to be more adequate than the
concepts of foreign origin or foreign-born. The young people in the study were also covered by the latter
concepts, but I see the migration as central for the study and not ethnicity.
46 School failure is used to describe unfinished studies, for whatever reason. Other terms used in
international research include dropout, early school leavers, education failure and non-completers.
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1.

How do the young men and women describe their school years and
the background behind why they did not complete their studies, as
well as the period thereafter?

2. What significance do the young attribute to informal and institutional
support to facilitate the transition to work and independence?
3. What differences, if any, are apparent from their stories and how can
they be understood?
4. What characterizes their horizons of action and how do they change
over time?
5. How do the structural conditions interact – ethnicity, class, gender,
geographic location and migration – with individual agency in the
transition from school to work for the young people?
Using these questions, my goal was to highlight how transitions between
school and work are shaped in relation to the horizons of action that the young
have access to on different occasions and career choices. It was also of general
theoretical interest to investigate the interaction between individual agency
and the "playing field", which consists of the surrounding social context and
the structures that shape what is seen as optional, possible or impossible. The
study aimed to contribute to the knowledge of young people, particularly those
with a non-European background, their living conditions and the significance
that social conditions and constructions of difference have for their career
development.

Notes on school failure and school-to-work transitions
In both international and Swedish research, there is a consensus that
dropping out of school or incomplete upper secondary education are clear
indicators that a young individual is at risk of future problems. Research has
shown that these so-called school failures pose a complex and multifaceted
problem. It has been reported that school failure or dropout is not a single
event but a gradual process over time, with both structural and individual
factors interacting, and that social background greatly influences the level of
education that young people achieve (Rumberger & Lim 2008, McGrath 2009,
Dale 2010 National Board of Health [Socialstyrelsen] 2010, The Swedish
Government Official Reports [SOU] 2013:74). A clear trend of increasingly
long, fragmented and uncertain transitions between school and work for
young people in OECD countries, including Sweden, has been demonstrated
**. The yoyo pattern between education, employment, unemployment and
casual employment has become more frequent (Walther et al. 2002, Walther
& Pohl 2005, Lidström 2009). Several other studies have shown that the
transition period is also extended in time (Setter Stone Jr. & Ray 2010,

170

Lindberg 2012, 2014). Those who fail in school, regardless of background, can
be said to be deprived of civic rights, such as safe and good working conditions
and are exposed to increased risks of worsening health, substance abuse,
crime and economic insecurity (Reyes et al., 2000; Ross & Gray in 2005,
Wolbers 2007). Research has linked school dropout to various interacting
individual and contextual factors, i.e. attributes of the student, family, social
and educational conditions (Dale 2010; Lamb et al. 2011; Rumberger 2011,
Rumberger and Lim 2008). Previous academic achievement (Casillas et al.
2012), learning problems, disability and mental ill health (Myklebust 2012;
Quiroga et al. 2013) are examples of individual factors associated with higher
risks of school failure and dropout. Leaving school early, as well as lack of
socioeconomic resources in the family, is strongly correlated with neighbourhoods with unemployment, low incomes and low educational levels
(Wacquant 1996, MacDonald m. fl. 2005, Sernhede 2011, Niedomysl m. fl.
2015). In addition, immigrant and ethnic minority students’ dropout more
frequently than other students, but a number of studies have shown that most
of these differences are attributable to socioeconomic conditions (Dunham &
Wilson 2007, Elffers 2012). Schools’ (dis)ability to detect early warnings and
provide individual support, and young people’s unpleasant experiences of
school, constitute a third set of crucial factors (Elffers 2012; Lamote et al.
2013). For example, negative relationships between students and teachers
(Lee and Burkam 2003) and high frequencies of both bullying (Cornell et al.
2013) and absenteeism (Balfanz and Byrnes 2012) have been shown to be
predictive factors of school dropout.
Previous research has shown that early school leavers have more limited
life chances than other youths. Deficiencies in upper secondary qualifications
increase risks of unemployment, unsatisfactory working conditions and low
earnings (Brunello and De Paola 2013; Wolbers 2007). Such risks are clearly
connected to social class, gender and ethnicity (Dale 2010; Lamb et al. 2011)
but also to the nature of the local labour market (von Simson 2015). The
universally recognized disadvantages of immigrant youths in the labour
market can be partly explained by lower than average educational attainment,
but socioeconomic background and barriers directly associated with their
status as refugees, migrants or guest workers are also contributory factors
(OECD 2010; Rumbaut and Komaie 2010).
Research has shown that no or incomplete secondary education makes it
difficult to become established in the labour market and increases the
likelihood of poor working conditions when getting a job. Conversely, a
decrease in the proportion of young people leaving school prematurely has
major benefits for both the individual and society (Campolieti et al. 2009,
Furlong & Cartmel 2006, Heckman & Masterov 2007, OECD 2012, Reyes et
al. 2000).
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The Swedish context
Sweden has gone further than many other countries in decentralising
education, introducing school-choice and market-like characteristics, and
stressing individual responsibilities in school and the labour market.
However, research and statistics have clearly shown that career and studies
are affected and constrained by structural factors (Dahlstedt & Ohlsson 2013,
Lundahl 2011, Lundahl & Olofsson 2014, Walther 2006).
In a Swedish context a common belief among local politicians is that lack of
motivation is the single most important factor behind school failure and
dropout while a large number of studies stresses on the interplay of individual
and contextual factors, often preceded by a long and complicated process
(Lundahl & Olofsson 2014)47. The differences in average results between
compulsory schools has doubled over the past 20 years, during the same
period the Swedish education system has undergone a dramatic restructuring,
which is characterized by deregulation, decentralization and radical
marketization.(Dahlstedt 2007, Dahlstedt & Ohlsson 2013, Lundahl 2002,
Lundahl et al 2013). The far-reaching decentralization has also led to excessively large local variations in special education, guidance and counselling and
measures for young people who are neither in work or training (Lundahl &
Olofsson 2014).
The growing school segregation is particularly evident in urban areas
(Kallstenius 2010, Trumberg 2011,). The Swedish National Agency for
Education (Skolverket 2012b, 2013a) has concluded that school choice
reform, with high probability, has contributed to the increased differences and
deterioration in equivalence in recent times. Social background, class and
power relations frame the opportunities and what is perceived as possible or
optional for the individual (Hodkinson & Sparkes 2007, Furlong 2009).
According to many studies, reports and statistics on transitions, the young
participants in this study, have the odds stacked against them when their
school days are over. They didn’t achieve a full certificate from upper
secondary school, many come from families who have experienced the need
for social security, have parents who are foreign-born, live at home with the
family and live almost exclusively in segregated neighbourhoods.
Sweden has, compared to other European countries, a relatively low
proportion of pupils who leave school early (early school leavers). In 2012, the
figure stood at 7.5 percent, whereas the EU average was 12.8 per cent
(Eurostat 2015a). National statistics and reports tell a different story. In 2013,
almost 30 percent of all students did not complete the final grade in high
47 ’Dropout’ is often is a misleading concept in Sweden; the vast majority of young people with school failure
have attended upper secondary school for three years or longer but often with high rates of truancy and failure
to reach goals or achieve passes in all subjects. Therefore, in a Swedish context, it is more relevant to use the
concept of school failure
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school. Almost half of all pupils with a foreign background in Sweden (43
percent of young women and 53 percent of young men) left secondary school
without complete grades. The corresponding figure for pupils with Swedish
parents was about 25 percent (Skolverket [National Agency] 2012a, 2014A).
Foreign background, especially in combination with parents with low
education, often leads to a weaker position in the labour market, even when
employed. Research on young people's transitions has indicated a trend
towards increasingly uncertain and extended transition periods between
school and work. The importance of the surrounding social structures,
conditions and background factors have been repeatedly emphasized.
Research has also shown the importance of completed education for
employment establishment and, ultimately, the development of income. It is
also clear that class, gender and ethnicity interact “framing” the conditions for
young people's transitions.

Theoretical framework
I adopted an inter-related approach for the work described in this thesis,
which included an analysis of structure and agency in the lived space or fields
where power is unevenly distributed, to critically interpret and understand the
complexity of the structural factors related to individual agency.
Careership theory, in particular the notions of pragmatic-rational choices,
routines, turning-points and horizons of action (Hodkinson & Sparkes 1997,
Hodkinson 2008), together with ‘otherness’ (Hall 1990; 1999, Anthias 2002,
Balibar 2004, Trondman 2007) served as theoretical points of departure for
analyzing and understanding individuals’ career decisions from an agencystructural perspective. In addition, the notion of socio-geographic space was
used as a part of my theoretical toolbox (Bourdieu 1986a; Bourdieu 1999,
Bourdieu and Wacquant, 1996, Wacquant 2008).
Drawing on the work of Pierre Bourdieu, careership included the concepts
of field, habitus and capital as points of departure. The concept of field is
linked to the relationship between individuals and power structures on
(different) fields as people position themselves and acquire positions with
different access to economic, social and cultural capital. Thus, it includes a
perspective that recognizes that young people often have fewer resources than
other actors in their trajectories through education and work. The model has
three components or dimensions: (a) Young people's horizon of action
represents what they consider to be desirable and possible, and is based on
their habitus as well as structural opportunities. Within their horizons of
action, young people make pragmatic-rational choices rather than technicalrational (b) career choices and transitions from school to work take place in a
field where various actors with different amounts of capital strive to achieve
their goals. (c) Life careers consist of alternating periods of routines and
turning-points. ‘Turning-points’ refer to occasions when individuals make
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decisions and change pathways, resulting in changes of their habitus, whereas
‘routines’ refer to the period between two turning-points when people make,
value and deal with experiences. The turning-points may be structural, selfinitiated or imposed by others. The routines may be more or less in line with
the decisions of the turning-points and with the young people’s intentions. In
a revised version, Hodkinson (2008) emphasized the importance of learning
as an integrated and central part of people’s progressive career construction
and the distinction between routines and turning-points as less distinct.
Careers are constructed and developed gradually via the individual's
positioning in various career-related fields, and this career construction
process may largely be described in terms of learning and as embodied and
social.
Drawing on Said (1978; 2003), the concept of otherness visualizes the
mechanisms that create dichotomies, i.e. 'us and them', and how knowledge is
produced of "the other" as something outside of the discourse of (Western)
normality, where ethnicity or cultural identity are seen as essential (Hall
1990). Not belonging to the majority, immigrants are often seen as subordinate and as a social problem. Using otherness as a tool to study the
exercise of power, beyond and behind the use of ethnicity, culture and gender
in interaction with social class, can help us to understand how inequality
arises (Balibar 2004). The construction of “immigrantness”, as a social
problem, can be seen as a practice of thinking, as a grammar, prevailed by
historic and contemporary public narratives of the other as something
worrying and troublesome. The categorization of immigrants as the other is a
reality for those exposed to the structural construction and, on an individual
level, they are forced to deal with the consequences of the grammar as
personal dilemmas (Trondman 2007). Therefore, by gathering narratives
from young people, it is possible to analyze how they see themselves and what
and who they identify with. They also serve as stories about the social field in
which they live and how they relate to the assigned collective identity as an
"immigrant" (Anthias 2002).
In addition, I used Bourdieu's concept of socio-geographic space combined
with Lefebvre's (1991) concept of “space of representation” for describing the
meaning of the young persons’ experiences of socially lived space to analyze
uneven geographical development. In this part of the study, I analyzed young
persons’ narratives of their lived experiences of the places, neighbourhoods or
districts where they lived and worked, and the ways in which the sociogeographic location affected their views of themselves and their horizons of
action.
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Methodology and Design
The methodological perspective of this study was based on narrative theory
and method. Within this context, narratives are seen as an expression of an
individual's experience and understanding of their social reality and how they
identify, construct and position themselves in relation to the outside world.
With this as a starting point, collecting people’s life stories can allow an
analysis for investigating the connections and relationships between the
individual narrative and the social context (Kohler Riessman 2008, Somers &
Gibson, 1994). Thus, biographical life stories provide opportunities to learn
about the complexity of transitions for young people with a migration
background, with particular interest in the importance of school failure. They
also provide opportunities to understand the conditions of life that surrounds
them and how they are interpreted and managed by the young (McGrath
2009). During 2011-2012, I conducted interviews on ten young women and
ten young men. The first interview took place when the majority of the
participants were aged 21, i.e. two years after they would normally have
completed secondary education. A follow-up interview was conducted a year
later, concentrating on changes that had occurred in their career and plans for
the future. Twelve of the original cohort participated in the second interview.48
Therefore, my empirical material comprised stories from a total of thirty-two
(20 plus 12) interviews with young people about their lives, school experiences
and time after leaving high school, i.e. their transitions from school to work.
It should be underlined that the participants probably constituted a positively
biased sample as they were mainly recruited via career counsellors, and
therefore did not include persons not known to the authorities.
Guided by the theoretical and methodological perspectives, the analytical
focus was on how the young people expressed themselves about their
positions, future plans, socio-geographic space and what is expressed about
the migration background, turning-points, routines and learning in the
different fields they participate in.
Disposition
After a description of the participants in Chapter 4, four empirical chapters
(Chapters 5-8) are presented, which, supported by quotes and case reports,
provide an analysis of the young people's stories and transitions. The
empirical chapters are divided on the basis of key themes and periods in their
careers. Each chapter concludes with summarizing reflections. Chapter 5 is
based on stories of the family, migration and the socio-geographic space. The
focus is on the impact that these factors have on their lives. Chapter 6 is
48 The attrition rate had several causes, only some of which were known, e.g. move to another country or
illness. In other cases, the respondents could not be contacted, either because s/he did not answer at all or
recent contact details were missing. In some cases, the young adults initially agreed to participate but
repeatedly postponed the interview.
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devoted to their experiences of the field of education, i.e. at compulsory
school, the transition to upper secondary school and the time in USE or
equivalent period, and the interaction that takes place between the major
players and the young people. Chapter 7 presents an analysis of the twenty
young people's stories about their experiences during the first years after
leaving school. Their situation is summarized at two checkpoints: one year
after upper secondary school, when most of the participants were in their 20s,
and a year later, when they were aged 21-22 years old. For the twelve youths
who could be recontacted and were willing to partake in a second interview,
additional information of the situation was gathered one year later. Chapter 8
provides a description and analysis of the twenty young people's life stories
about their careers and transitions in and between school and work. The focus
is on their horizons of action and how these have changed over time and what
influenced their choices and strategies.
Chapter nine summarizes the conclusions of the research questions and
relates these to the results obtained in the research project entitled ‘Unsafe
Transitions’, of which this thesis forms a part.49 It also discusses factors that
can facilitate young people's transitions from school to work, particularly for
young people with a migration background, considering the results and
conclusions in the study.

Empirical findings and conclusions from the career narratives
The group of twenty young adults was heterogeneous in several ways. The ten
young women and ten young men all had an incomplete secondary education,
but the extent to which it fell short of a full leaving certificate varied to a high
degree. Eight participants were born in Sweden, the other twelve came to the
country from the age of one to sixteen years old. Most parents originated from
a Middle East country (Turkey, Iraq, Iran, Syria, Lebanon and Palestine).
However, one quarter of parents came from other parts of the world; one was
born in Asia, two in an East–European country and two in Africa. In almost
all cases, the parents had a refugee background. With a few exceptions, the
educational level of the parents was low and their position in the labour market was subordinate, even though most of the fathers had gainful employment
or ran small businesses. Almost half of the mothers (9) stayed at home to take
care of often large families with 6-10 siblings. Thus, the majority of the young
49 The research project “Unsafe Transitions” was funded by the Swedish Research Council, ref no 2009-5964.
The focus was on young people lacking completed upper secondary school, their careers after school and local
strategies and measures for preventing school failure and facilitating transitions into work and further
education. The project was based on interviews conducted on a total of 100 young adults and 45 municipal
representatives in 20 municipalities, as well as national surveys and database materials. Interviews with
nineteen former students from special upper secondary schools were included as they encountered similar
transition problems as the rest of the group; their grades were not fully recognized in either the labour market
or further education.
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people in the study had limited access to economic, cultural and social capital
(Behtoui 2013), which, according to previous research, has a significant
influence on young people’s school achievement (see e.g. Rumberger & Lim
2008, McGrath 2009, Dale 2010). The family's migration, which mainly
occurred involuntarily, was also expected to reduce their economic and social
capital. The family was of great importance to the young and the vast majority
still lived with their parents three to four years after leaving upper secondary
education.
The school years
The scarcity of different kinds of capital affected the young people’s relation
to the educational field in different ways. The parents had difficulties helping
their children because of their lack of skills in Swedish and often short
education. In addition, none of the young adults recalled getting substantial
help from a careers counsellor when choosing an upper secondary program,
and careers education, which some of the respondents were asking for in
retrospect, is not an explicit part of the Swedish curriculum.
As a consequence of the migration, most of the young people also had to
cope with the categorization as ‘immigrants’. Some of them described how the
difference-making expressed itself as discrimination or racism from teachers
and other staff in upper secondary school, which resulted in dropout or change
of school. In contrast, many teachers at compulsory level did not label them
as immigrants or did not view their ‘immigrantness’ as a social problem. They
instead considered the individual student’s needs and preconditions, in line
with educational legislation.
In upper secondary school, the participants’ educational problems worsened, at the same time as support from the school decreased. The provision of
special education and other support in school was particularly scarce and
insufficient at the USE level, where there were higher expectations for
students to be motivated and self-governing. Several of the young people
worked in parallel to their studies in order to contribute to the family’s
economy, which affected their attendance in school and time for homework
adversely. For some of the young women, school represented a space of
freedom from parental control, offering opportunities for experiences that
were not allowed at home, which led to higher non-attendance during upper
secondary school.
Collaboration and communication between the school and the family was
generally considered insufficient or non-existent, particularly regarding high
truancy in compulsory school and, to even higher extent, in upper secondary
school. Schools seemed to fail in several respects to cooperate with the parents
in order to increase the pupils’ possibilities to succeed in school and make
well-founded choices of education and future work. As a consequence, most
of the young people felt they had had a lonely journey through school, most
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tangibly in upper secondary school. This was especially the case for the oldest
of siblings, who were consequently the first in the family to experience the
Swedish school and education system.
Entering the labour market: delayed turning points and limited
agency
For the group as a whole, three different transitions or establishment patterns
after the final education period were distinguished: (1) fragmented transitions, where unemployment and/or labour market measures dominated, and
sustainability in (2) work, and (3) education/training (Figure 10.1). The three
periods examined were (a) the first year after the end of secondary school, (b)
the period of the first interview, and (c) the period of the second interview.
Figure 10.1 Transition patterns and adult education
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At age 20, more than half of the group experienced a year dominated by
unemployment and transitional measures, whereas nearly half have had some
form of employment. None of the twenty interviewed had spent this first year
undergoing any kind of studies.
By the age of 21-22 years, the number in the fragmented group, i.e. lacking
any firm anchor of study or work, had reduced and a fifth of all participants
had mainly studied during the last year. However, at the time of the first
interview, many more, almost half of the entire group, had studied at some
adult or employment training, full or part time, since they left USE.
All twelve participants interviewed a second time, when they were 22-23 years
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of age, were more stably engaged in work or studies. Five in this group had,
from the end of USE, left the fragmented transition pattern in favour of work
or study.
Leaving upper secondary school appeared to have been less of a clear
turning point and more of a continued routine of uncertainty and dependence
on the family for support. This was particularly true for the nine young people
who either were outside of employment, education and training (NEET) or
alternated between temporary employment, youth schemes and unemployment (fragmented transitions) during the first 2 to 3 years after the end of
USE. Nine of the young people were mainly working, particularly in service
jobs that they accessed through the family and its social network. Such jobs
are commonly regarded as dead-end jobs with little advancement
opportunities (Kim 2013). Finally, two of the young women had attended
adult education to complement missing grades or shortened vocational
training after leaving upper secondary school. Men dominated the ‘NEET/fragmented group’, whereas women dominated the groups in work or
attending education.50
The first year was the most difficult for the majority of the school leavers.
After that initial period, most of the young adults made choices to improve
their situation.
Failing upper secondary school resulted in delimitations of the choices
offered but to varying degree. Hence, there is reason to speak about bounded
agency (Evans 2007) and a continuation of routine periods instead of decisive
turning points (Hodkinson 2008). For those who initially experienced unemployment, interspersed by shorter employment periods and youth
schemes, the routine of failing seems to have continued after the school years.
The young people who worked commonly had rather unqualified jobs in the
service sector, although some gained more advanced work. In the former case,
the young men and women regarded work as a means of gaining temporary
economic support and had plans for the future that included getting an
education, sometimes combined with moving to other places. For the whole
group, starting and finishing adult education, regardless of its orientation,
stood out as marked turning points. Three to four years after the USE period51,
more than half of the group had used adult education for either a short or long
time as a stepping stone to the future.

50 This result contradicts statistics on persons classed as NEET among non-native born Swedes aged 15-24:
more females than males belonged to the latter category in 2009 to 2015 (2011 being an exception) (Statistics
Sweden 2016).
51 In Sweden, students 'normally' finish upper secondary education at the age of 19, but many continue for a
fourth year, e.g. due to a change of program, or attend special upper secondary school. At the age of 20, youth
education ends, and young adults who want to complete compulsory and/or upper secondary education are
referred to as in adult education.
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Otherness and geographical positioned
The young men and women described how they were viewed as 'immigrants',
a characterization that they actively applied to themselves, even though nearly
half (8) had been born and lived in Sweden all of their lives. The routine
periods of their lives and everyday learning on their social position affects
their habitus and horizons of action. The structural form of difference-making
was most obvious in school as a field and was at worst expressed as discrimination and racism, which in three cases resulted in dropout or change of
school. Being seen as the “other” followed an absence of recognition to be seen
and recognized as a full individual in the social context where the young
people lived. Rather, they were viewed as having deficiencies
in "Swedishness", and thus deviating from normality. Recognition can have a
significant influence on educational achievement, often making the difference
between failure of study and academic success (Bouakaz 2012, Trondman et
al. 2014)
The young people’s social space was also reflected in their geographical
position52. The places where the young people lived and went to school were
characterized by an absence of 'the Swedish' – Swedish neighbours, Swedish
classmates and the Swedish language. The young adults also argued that it
probably would have been easier to gain entrance to Swedish society if they
had lived in a city area with more Swedish inhabitants. Their narratives
reflected the ongoing trend towards an increasingly segregated housing
market in Sweden. Living in housing projects, as applicable for most of the
young adults, creates an increasing degree of otherness, particularly for
inhabitants of non-European origin. This coincides with the positioning of
accumulated poverty, low employment and income levels, low proportions of
young people who are eligible to upper secondary school and larger distances
to places of power and influence
The study shows how socio-geographical space has a significant impact on
young people's transitions, their action horizons and social mobility. The
results suggest that research on youth transitions, in particular young people
with school failure, should include a spatial dimension. Other studies have
also indicated that analyses of young people's spatial experiences enrich
research in sociology, youth research and education, i.e. scientific research
that focuses on young people's transitions and social mobility, whether in
urban or rural environments (see e.g. Farrugia 2014, Lindgren & Lundahl
2010). In Bourdieu's terms, socio-geographical space is not a neutral and
equitable place, as supported by the young persons’ narratives included in the
present study. The social space is not a homogeneous container in which social
life is conducted (Farrugia 2014, Lefebvre 1991) but is instead a function of
52 The increasing housing segregation and its connection to ethnicity has been reported and analyzed
previously (e.g. Bunar & Sernhede 2013; Molina 2005; Szulkin & Jonsson 2007)
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social relations and a constitutive dimension of the inequalities that structure
young people's transitions and identity development.

Pragmatic choices – changed habitus and horizons of action
The careers of the young people were constructed and developed in fields
where they had subordinate positions, based on their family’s mostly limited
social, economic and cultural capital, their own short education and limited
experience, and the otherness they encountered. Against this background,
their educational and labour market career choices may be understood as
pragmatic-rational, enabled and limited by the resulting horizons of action.
However, the collected narratives suggested that their horizons of action
developed from the time they left school and they made different pragmaticrational choices that changed their positions. Nevertheless, choices were often
made within a bounded or limited agency and reduced opportunities as a
consequence of the school failure and relatively scarce resources. It is evident
that what happens in and after school and in the labour market highly affected
their horizons of action. The learning and interaction taking place within the
routine periods are both crucial for understanding processes that result in
school failure and the subsequent extended period of establishment in
working and adult life. Focussing learning, regardless of it is learning to fail or
improving the positions in the field, makes it possible to understand the
change of horizons of action and habitus.
Comparing the careers of the young women with those of the male respondents revealed a complex picture. On the one hand, a larger proportion of young
women than young men in our study were working and/or had attended
education during the first few years after leaving school; fewer of the women
had experienced a period of NEET or oscillating periods between unemployment, youth schemes and brief employments. On the other hand, many of
the young women had more reduced space for autonomous action than the
young men, which may have delimited their future opportunities. During the
school years, some of the women were expected to take care of younger
siblings and help with other domestic tasks. Some of the young women also
described how their parents were hesitant of or opposed to them moving to
another city to attend further or higher education.
To sum up, the narratives of the young people showed that school failures
and dropout are complex and extended processes that are related to education
and family, as well as access to power and capital. They also encountered
difference-making through the predominant images and discourses of
‘immigrantness’ as a social problem and by being located in a specific sociogeographic space that delimited their horizons of action.
The family was highly significant and, in most cases, represented security
and continuity. The family’s present situation and future was crucial to the
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young adults, which affected their choices. Hence, the individual horizon of
action also included the family’s opportunities and horizon of action. The
study indicates that there is sometimes reason to speak of a collective horizon
of action rather than just an individual one.
The interplay between structure and agency
When the young man or woman considers existing choices and what is
possible or not to choose, the structural conditions and individual agency
interact. Social class and ethnicity are intertwined by their positioning in the
socio-geographic space and the difference-making they encounter. Gender
matters in the sense that the young women in the study had less space for
autonomous action than the young men. The individual agency was limited,
most obviously after failing in school, but with institutional support, in
particular adult education services and informal support, the preconditions
for change increase. The young people’s education and labour market careers
were constructed and developed in spite of the structural limitations and
educational failure, something which has hitherto been relatively little
researched in the Swedish context.

Concluding comments.
Finally, I relate the findings with the results obtained in the research project
‘Unsafe Transitions’.53
Comparison between the results obtained with the group of twenty young
people with a migration background and the larger group of one hundred
respondents revealed common denominators, as well as several interesting
and somewhat unexpected differences. The one hundred young adults
generally described a downward spiral of negative experiences during the
school years that resulted in decreased self-confidence and motivation
(Lundahl et al. 2015). For most of them, schooling worked rather well until
they reached the last few years of compulsory school. The support from the
school and teachers’ commitment seemed to decline the longer the studies
proceeded. In upper secondary school, students were expected to be rather
independent and self-disciplined. In most cases, the students remained in
school for three or more years but failed to varying extents. Another common
theme was the feeling of being treated as different, both by peers and teachers.
Subordination and powerlessness were prominent aspects in their narratives,
but still the young people did not perceive themselves as victims. They
commonly related the failure to their own shortcomings, e.g. laziness and lack
of motivation and seriousness. Leaving upper secondary education did not
53 Interviews conducted on a total of 100 young adults, including nineteen former students from special
upper secondary schools. Twenty of the 100 formed the empirical basis for the present study.
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become the positive turning-point that the young people had expected.
Looking back two to three years later, one third of them had had work as their
dominant activity, but mainly temporary jobs. A third of them, largely former
special school students, had obtained publicly subsidized employment, i.e.
they had not accessed the ‘regular’ labour market and had uncertain prospects
of doing so. About one fourth had attended adult education at some point of
time, but only half of these had predominantly been studying since leaving
upper secondary school. More than half had spent the last 2 to 3 years in a
fragmented (‘yo-yo’) transition pattern or outside of employment and
education (NEET). It is notable that none of the nineteen former students
from special upper secondary education (i.e. students with a mild learning
disability) had had regular employment or attended adult education. Finally,
and equally notable, the men and women of the group of twenty young people
with a migrant background were found to be employed and/or studying to
higher extent than the larger group as a whole (Figure 10.2).

Figure 10.2. Career patterns, i.e. time in USE and predominant activities after school,
for the whole group (N=100) and for the group with a migrant background (n1= 20).
Data for the latter group are shown in italics.
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Among the young people of Swedish origin, it was common that the parents
were divorced or had problems of unemployment, illness, alcoholism and drug
abuse. Break-ups and moves were frequent. In the group of young with a
migration background, the families were mostly intact and the parents were
not described by the young as having personal problems or being hit hard by
unemployment. In addition, many had extensive relations with family and
relatives in the neighbourhood. Besides the initial migration from another
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country, moves during the school years were rare. However, the young women
in the migrant group were more vulnerable in general: they had more
domestic duties and more restrictions than the Swedish young women, which
sometimes affected their studies negatively, especially when the school was
viewed as a ‘free zone’.
Many respondents in the larger group reported that their ADHD54, dyslexia
and similar disabilities had been diagnosed very late, sometimes after twelve
years in school. In other cases, learning and concentration difficulties were
discovered early, but the young people characterized the efforts from the
school to treat and compensate for this as lacking or insufficient. Consequently, their self-confidence decreased and they perceived themselves as
failures in school. In contrast, almost none of the young people with a
migration background talked about disability, learning difficulties or bullying
as a problem, but instead they reported being treated as different or in some
cases even discriminated against because of their immigrant background.
Career patterns
The career patterns after upper secondary school were different depending on
the time spent in upper secondary education (Figure 10.2). Generally, those
who spent no or short time (less than two years) in upper secondary education
were overrepresented in the NEET/fragmented group 2 to 3 years after having
left school. In contrast, those with two or more years in upper secondary
school generally worked or studied to a considerably higher extent. Longer
time in upper secondary education increases the chances of gaining more
passes and probably also the likelihood of supplementing missing subjects
and grades, often in parallel to gainful work.
The young with a migration background had experienced similar career
patterns. However, they had a higher rate of success than other youths in the
study to get jobs at an early stage – but ones often regarded as dead-end jobs.
One important contributing factor could be that many of the young with a
migration background had already worked during the school years, mainly in
service jobs that they had obtained through the social networks of their
families.
Extended and complex processes
The time spent in upper secondary education (or no such studies at all) seems
to affect career patterns and time of establishment in the labour market, as
well as the opportunities available to young people, although there are
exceptions enabled by individual agency, informal and institutional support.
The findings of this study are in line with previous research showing that
school-to-work transitions clearly are extended, complex and unsafe for
54 ADHD: attention deficit hyperactivity disorder.

184

young people without at least upper secondary qualifications (Dale 2010,
Lindberg 2012; 2014, Settersten jr & Ray 2010, Stokes & Wyn 2007).
The twenty participating young adults displayed two different, rather
evenly distributed transition patterns. Almost half of them had gained
employment directly, commonly simple service jobs that they already had
while attending school in order to contribute to the economy of the family.
However, this may be one of the reasons why they failed in school. The other
half experienced a fragmented transition pattern, dominated by unemployment and youth schemes and with limited choice alternatives and agency
(Evans 2007). Over time, development of careers and horizons of action took
place for the majority of the young adults. They learnt from their efforts to get
established in the labour market and their participation in the field. They
realized that they wanted and needed to change their position in the labour
market, which can often drive people to participate in some kind of education
(Hodkinson 2008). Informal and institutional support measures are also
crucial for enabling change. The family and its crucial importance to the young
person’s choice of education and work were recurrent themes in the young
people’s narratives.
Horizons of action, including collective responsibility
The family constitutes a centre of life and young adults must often consider its
needs and demands. There is sometimes reason to speak of a thought practice
that includes pragmatic-rational collective decisions, not just individual ones.
It may be important to understand, not least to educational actors, that there
are other conditions, values and ideas about the world that in significant
respects are different than the expected or dominating discourse, and that
these influence a young person’s thoughts on what is desirable and possible to
do in the future. The needs of the family may be part of a frame of reference
that embraces more than the young adult themselves. A young person’s choice
to work in parallel to school studies may be based on such deliberations that
are products of a social and historical context. A better understanding of the
life conditions of young persons with a migration background and an
improved relation between schools and parents could empower students
during their school years. In career counselling, such aspects are part of a
multi-cultural approach, founded on an insight that the client may have values
and conceptions of the world that differ from the counsellor’s in significant
respects and affect the client’s thoughts about choice: what exists, what is
possible and impossible (Chen 2008, Sue & Sue 2008). What is emphasized
in such an approach is highly applicable to schools and other institutions that
deal with young people: the need to approach the other’s ‘life space’
respectfully with interest and questions in order to understand the individual’s conditions and support them to change their position and development
(Peavy 1997).
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The importance of institutional and informal support
The study concluded that institutional and informal support and young
people’s agency may enable positive career development in spite of a lack of
resources provided to young adults when they start school-to-work
transitions. Access to flexible adult education and other institutional services,
e.g. targeted and individually adapted youth schemes and employment
support, are highly important to avoid ‘locking in’ poorly educated youths in
low-status jobs or unemployment.
Equally important is informal support, which is characterized by perseverance and mainly emanates from family or other close relations, as well as
individual teachers and other adults in school. A good relationship between
the school and the family, which seems scarce today, appears to be important
in reducing the incidence of school failure. It is central to increase teachers’
and heads’ insights about the life conditions of students with a migrant
background, e.g. parents’ lack knowledge of the educational system and
language problems, the students’ difficulties in getting help and a quiet place
for doing homework, and the need to contribute to the family economy by
working. Such knowledge is essential when planning to introduce new
solutions, e.g. coaching for structure and encouragement and help with
homework in school, to prevent dropout and low or incomplete grades.
Furthermore, organized instruction about educational and vocational options
may be decisive in preparing the student for conscious, knowledge-based
choices for the future, particularly in cases where parents have little such
knowledge (which is true for a large proportion of all students, not just ones
with a migrant background).
The majority of the young participants have shown strong agency and
ability to orient themselves ahead despite their school failures, which largely
delayed their establishment in the labour market. The overall conclusion is
that it would not have taken much investment of resources and effort to have
prevented school failure for a large proportion of the twenty young adults in
this study. That is the good news.
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Bilagor
Bilaga 1
Umeå universitet, 901 87
Umeå
Inst. för tillämpad
utbildningsvetenskap

Förfrågan om hjälp att få kontakt med ungdomar att intervjua.
Jag ingår i ett större forskningsprojekt, Osäkra övergångar. Unga utan
fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt
perspektiv, som leds från Umeå universitet och finansieras av
Vetenskapsrådet (se en kortfattad projektbeskrivning på nästa sida). Jag
vänder mig till dig för att få hjälp att komma i kontakt med ungdomar, helst i
åldern 21 år (födda 1990), med utomeuropeisk bakgrund som kan tänkas delta
i en intervjustudie. Med utomeuropeisk bakgrund menas att personen är född,
alt. att personens föräldrar (helst båda) är födda, utanför Europa.
Ålderspannet kan utökas till födda 1988-1991 vid svårigheter att hitta
personer.
Avsikten med projektet är att få en bild av hur det går för de ungdomar som
har ofullständig gymnasieskola. Dels görs stora enkätundersökningar av hur
olika intressenter (utbildningsförvaltning, arbetsförmedling) ser på och
samverkar kring dessa frågor och dels får ungdomarna själva komma till tals
i en intervjustudie. Den senare är den jag jobbar med. 20 kommuner har valts
ut i Sverige med avseende på genomströmning, arbetslöshet mm och i varje
kommun skall fyra ungdomar intervjuas. Intervjuerna skall ske två gånger och
med cirka ett års mellanrum.
Urvalet av ungdomar kan inte styras så mycket men gärna jämn
könsfördelning, dvs. av fyra ungdomar helst två av varje kön. I övrigt gäller
inga krav mer än att de tycker det är ok att ställa upp. Jag återkommer till
synpunkter på urval längre fram. Intervjuerna handlar om deras väg framåt i
livet och har tre teman: historia, nutid och framtid. I intervjun tas upp viktiga
brytpunkter, stöd eller inte stöd omkring dem, sysselsättning, viktiga
personer, framtidssyn etc.
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För ytterligare upplysningar om projektet, kontakta mig eller projektledare
Lisbeth Lundahl, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå
universitet, lisbeth.lundahl@educ.umu.se. Tel: 090/786 69 20.

Med vänlig hälsning
Michael Lindblad, doktorand
Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap
901 97 Umeå
Tel: 090/786 6505 alt 0705-69 83 27
michael.lindblad@educ.umu.se
www.busv.umu.se
Forskningsprojektet Osäkra övergångar – Unga utan fullständig
gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv
Projektledare:
professor
Lisbeth
Lundahl,
utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

inst.

f.

tillämpad

Ungdomars vägar från skola till arbete och vuxenliv har blivit alltmer
utdragna och komplicerade under de senaste 20 åren, i Sverige och
internationellt. Under 1990-talets lågkonjunktur sjönk andelen unga i
arbetskraften kraftigt och har förblivit på en lägre nivå sedan dess. Idag
lämnar var tredje elev gymnasieskolan med ofullständiga betyg, och denna
grupp riskerar få klart större svårigheter att etableras i samhället och
arbetslivet än andra ungdomar. Dagens situation innebär stora förändringar
och utmaningar som påverkar ungas övergångar från skola till arbete: den
djupa lågkonjunkturen, de ovanligt stora ungdomsgrupper som går ut
gymnasiet f n, en ny gymnasiereform som bland annat innebär en tydlig
uppdelning på studieförberedande och yrkesinriktade program samt
lärlingsutbildning, m m. Trots att det gjorts många studier av studieavbrott
och ungas övergångar, saknas det kunskaper om varför det finns så stora
lokala och regionala skillnader i dessa avseenden. Vi vet inte vad som händer
med de stora ungdomskullar som nu går ut från gymnasieskolan.
Kunskaperna om vad som lokalt görs för att befrämja att unga fullföljer sina
studier och får arbete och hur detta fungerar är otillräckliga.
Forskningsprojektet Osäkra övergångar syftar till att ge djupare kunskaper
om ungas karriärer under gymnasietiden och därefter, särskilt för dem med
oavslutad gymnasieutbildning, och om lokala strategier och åtgärder för
ungdomarnas utbildning och etablering i arbetslivet. Vi vill besvara frågor
som: Hur påverkas ungdomarnas karriärer av att de går olika
utbildningsvägar i gymnasieskolan? Vilka regionala och lokala skillnader i
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karriärvägar kan man se, och hur kan dessa skillnader förklaras? Hur kan det
t ex komma sig att andelen som avbryter gymnasiestudierna varierar starkt
mellan olika kommuner? Hur beskriver och förstår de unga vuxna själva sin
gymnasietid och det som händer därefter? Hur formas de lokala åtgärderna
under de förändringar kommunerna nu ställs inför? Hur hanterar olika
kommuner den kommunala uppföljningsskyldigheten? Hur framgångsrika är
olika åtgärder, däribland vägledning, och organisationsformer för att unga ska
fullfölja sin gymnasieutbildning och få arbete? Hur beskriver unga sina möten
med åtgärderna? Våra forskningsfrågor kräver att vi kombinerar studier av
strukturella förhållanden – utbildning, arbetsmarknadsförhållanden,
ungdomskullarnas storlek, m m – med studier av hur individer resonerar och
handlar. Teorier om kopplingen mellan skola, arbetsliv och politik för ungas
övergångar används. Vidare bygger vi på en karriärteori som utgår från att
individen handlar pragmatiskt och begränsat rationellt och att han/hon har
mer eller mindre resurser och därmed mer eller mindre makt att välja och
agera. Karriären kan beskrivas som olika brytpunkter som är relativt
gemensamma för alla (t ex gymnasievalet), självinitierade eller initierade av
andra.
Projektet är fyraårigt, för att individer och förhållanden ska kunna följas över
längre tid. Fyra delstudier, varav två mera övergripande och två
fördjupningsstudier, planeras. De båda förstnämnda bygger på statistiskt
material som omfattar alla ungdomar (16-25 år) och enkäter till samtliga
kommuner. I de båda fördjupningsstudierna genomförs intervjuer med
kommunföreträdare och vägledare i ett 20-tal kommuner och med ungdomar
med oavslutad gymnasieutbildning i samma kommuner. Även dokumentation, t ex kommunala åtgärdsprogram och kvalitetsredovisningar från dessa
kommuner studeras. Projektet rapporteras i artikel- och bokform, och
presenteras fortlöpande på vetenskapliga konferenser och vid möten med
kommunföreträdare
och
yrkesverksamma
inom
utbildnings-,
arbetsmarknads- och ungdomssektorerna.
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Bilaga 2
Intervjuguide
Bakgrund till projektet, konfidentialitet, frivillighet. Inledande småprat.
Nu-situation
1.

Nuläges-dimension. Vad gör personen/tillbringar sin tid med?
Livssituation (boende, familj, ekonomi, fritid etc). Erfarenheter av
utbildning/arbete/fritid.

2. Jag-dimension. Hur vill du beskriva dig själv? (Trygg, orolig, blyg,
osäker/säker, kaxig, försiktig/risker)? Hur skulle andra vänner/familj
beskriva dig? Vad skulle du vilja ändra hos dig själv? Hur mycket
funderar du över livsfrågor och framtid?
3. Värderings-dimension. Hur viktigt är utbildning för din framtid? Hur
ser du på att studera vidare? Vinster/förluster? Vad är viktigt för dig
i ett arbete (lön, kamrater, miljö, ansvar, frihet, omväxling, trygghet,
närhet till orten)? Vad är ett bra arbete?
Historik
1.

Bakgrunds-dimension. Intervjupersonernas bakgrund i olika
avseenden. Ålder, kön, år i Sverige, antal syskon, hemmets språk,
föräldrarnas utbildningsbakgrund/yrke, födelseland.

2. Livslinje-dimension. Vägen genom grundskola-gymnasieskola.
Presentera
en
väg
och
låt
de
fylla
i
viktiga
händelser/årtal/brytpunter. Ge möjlighet att med tomt ark rita egen
väg. Utveckla händelser/årtal/brytpunter. Deras reflektioner kring
utvecklingen. Viktiga personer. Varför blev det som det blev? Vilken
betydelse har uppväxten för ditt liv? Om du kunnat göra en del
annorlunda – vad?
3. a) Stöd-dimension. Vad har underlättat respektive försvårat din väg?
Vilka erfarenheter har du av samhällets stöd? I skola/utbildning (t ex
specialundervisning), för att komma ut på arbetsmarknaden, möten
med personer som representerar myndighet, annat stöd. Hur skulle
du vilja att du hade bemöts/fått hjälp med?
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4. b) Väglednings-dimension. Hur ofta har du träffat vägledare? Vad är
dina erfarenheter av mötet med vägledare? Vad har de betytt/hjälpt
dig med? Vilken hjälp skulle du vilja ha av en vägledare? Hur är en
bra vägledare?
5. Relations-dimension. Vem talar du med om framtiden i utbildning
och arbete? Vilka förebilder har du i ditt liv? Viktiga personer? Vem
har du mest lyssnat på när det gäller val av framtid i utbildning och
arbete? Vem talar du med idag om din framtid?
6. (Michael) Diskriminering och rasism. Har du upplevt eller sett det?
Vad tror du din utländska bakgrund har betytt/betyder gällande
utbildning och arbete?
7.

(Michael) Identitet. Hur viktiga är dina rötter, ditt/dina föräldrars
språk? Det svenska – ser du dig också som svensk? Vad betyder
familjen för dig?

Framtid
1.

Kunskaps-dimension. Vilka alternativ ser du framför dig?
Önskvärda/möjliga/troliga. Vad är du orolig för? Är du klar över
olika konsekvenser av olika val? Vilket drömyrke har du? Vad vet du
om ditt drömyrke?

4. Tids-dimension. Hur tänker/planerar personen framåt? Vilket
tidsperspektiv har personen vid olika val av utbildning och arbete?
Vad tror/vill du att du gör om fem år? Hur ser du på din framtid?
Mörk/ljus? Vad/vilka underlättat/försvårar? Om du fick makten att
åstadkomma förändringar i skola/arbetsliv/samhälle – vad skulle du
göra? Vilket råd skulle du ge till en 16-årig idag?
5. Reflektions-dimension. Hur tänkte du inför den här intervjun? Vad
gjorde att du ställde upp? Hur tror du att jag skall få ungdomar att
ställa upp för intervjuer? Finns det något jag skulle kunna ändra på?
(gäller hela deltagandet i studien)
Summerar kort intervjun. Synpunkter?
Överenskommelse om fortsatt deltagande i studien. Kontaktuppgifter (inkl.
till ev. anhöriga).
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Bilaga 3
Intervjuguide – intervju 2 med unga i projektet ”Osäkra
övergångar”
•

•

Intervjuarens återkoppling från intervju 1 och respondentens
kommentarer
- erbjuda att skicka ut förra utskriften.
Frågor om nuläget
a) Hur ser din situation ut nu (utbildning, arbete, bostad,
ekonomi, fritid, etc)?
b) Vad respektive vilka är betydelsefulla i ditt liv nu?

•

Frågor om året som har gått sedan förra intervjun
a) Vad har hänt när det gäller utbildning, arbete och
livssituation?
b) Vilka hinder har du stött på och vad har varit svårt?
c) Vilket stöd har du fått och av vilka? Vad har varit
bra/mindre bra?

•

Längre tillbakablick
a) Hur ser du idag på vilka faktorer/processer (vad,
vem/vilka) som har varit viktiga för hur ditt liv har
formats?
b) Har du några reflektioner om vilken betydelse din
bostadsort har haft för dina möjligheter i utbildning och
arbete?
c) När du ser tillbaka på ditt liv i backspegeln (så här långt)
och om du hade haft makt att förändra, vad skulle du ha
velat ändra på i ditt liv?
-

•

Vad har (familjens) migration haft för betydelse? Flyttningens
betydelse?
Skolvalsmönster

Frågor om framtiden
a) Vad vill du – vart ska du? Önskade förändringar i din
livssituation? Vad behövs för att åstadkomma det?
b) Vilka (politiska) förändringar tycker du behöver
genomföras i utbildningssystemet, arbetslivet, samhället?
(Om du hade makten att bestämma)
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•

Frågor om forskningsdeltagandet
a) Vad har forskningsdeltagandet betytt för dig?
b) Vad var det som gjorde att du deltog i studien?
c) Synpunkter på kontakterna med intervjuaren inför
intervjuerna
d) Synpunkter på intervju 1 respektive intervju 2.
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Umeå Studies in the Educational Sciences
The Post-Graduate School for the Educational Sciences,
Umeå School of Education, Umeå University
1.

Pérez-Karlsson, Åsa (2014). Meeting the Other and Oneself: Experience and
Learning in International, Upper Secondary Sojourns. ISBN 978-91-7601102-7.

2.

Hipkiss, Anna Maria (2014). Klassrummets semiotiska resurser: En
språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi
och biologi. ISBN 978-91-7601-100-3.
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