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8. Arbete och övergångar – viljan att bidra  
 
Sofia Sania Ali, Magnus Dahlstedt & Fredrik Hertzberg  
 
 Jag vill inte gå i dimman 
 längs en tröstlös aveny 
 Jag vill göra nåt bra nu! 
 Jag vill inte vara arbetslös 
 när jag är så full av liv 
 Ge mig mitt liv 
 Ge mig mitt liv nu! 
    Nationalteatern, Ge mig mitt liv nu, 1978  
 
I detta kapitel är det återigen ungas berättelser om samtiden och om framtiden som står i 
förgrunden, denna gång med fokus på ungas berättelser om arbete och mer specifikt om 
arbete som en väg in i samhället. Utgångspunkten är, liksom i föregående kapitel, ungas 
egna erfarenheter och meningsskapande. Vi återvänder här till Staden, precis som i kapitel 
5, för att ta del av berättelser om utmaningar i inträdet i arbetslivet bland en särskild kategori 
av unga som på senare tid har uppmärksammats som en växande riskgrupp, närmare be-
stämt unga med utländsk bakgrund som varken studerar eller arbetar (Bäckman 2010; Nils-
son & Bäckman 2014; Schröder 2014). I fokus för kapitlet står de ungas berättelser om 
sociala relationer – i form av relationer till arbetslivet och till samhället i stort, till sina när-
stående (föräldrar, släkt och vänner) men även mer avlägsna personer i omgivningen – och 
deras betydelse för de ungas framtida inträde i arbetslivet.  

Vi formas i en rad olika avseenden av de sociala relationer vi ingår i. En viktig dimens-
ion består här i de resurser – åtminstone potentiella – som sociala relationer utgör, i form av 
ett slags socialt kapital (Bourdieu 1992). Dessa resurser, som kan bestå av kontakter med 
till exempel släkt, vänner och bekanta, gör det möjligt för oss att företa oss olika saker i 
livet. Vad vi kan företa oss är dock beroende av både omfattningen och karaktären av detta 
sociala kapital. En annan viktig dimension utgörs av de förväntningar som skapas genom våra 
sociala relationer. Som vi också kunde se i det föregående kapitlet formas de ungas berät-
telser om samtiden, liksom förväntningar om framtiden, i hög grad av omgivningens för-
väntningar på de unga. De förmedlas både direkt i sociala relationer till andra människor, 
men även indirekt exempelvis via massmedia. Dessa förväntningar är vidare relaterade till 
gängse föreställningar om identitet och tillhörighet, likhet och skillnad, där människor ses 
som tillhörande skilda kategorier med en viss uppsättning egenskaper och förmågor. Dessa 
omgivningens förväntningar på oss kan skapa såväl tillit som misstro – till oss själva och till 
andra.  

I kapitlet analyseras ungas berättelser om sociala relationer, de sociala relationernas 
betydelse för de ungas tillvaro idag och för ett tänkt framtida inträde i arbetslivet. Hur ge-
staltar de unga sitt framtida inträde i arbetslivet? Hur formas deras berättelser om framtiden 
av den situation som de unga befinner sig i här och nu? Vilka resurser och förväntningar 
innebär de sociala relationer som de unga ingår i, och i vilken mån och på vilket sätt inverkar 
dessa resurser och förväntningar på de ungas inträde i arbetslivet? Analysen tar avstamp i 
de ungas egna erfarenheter och meningsskapande, där sociala relationer i termer av resurser 
och förväntningar ges mening i de ungas berättelser om samtiden och framtiden. Liksom i 
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föregående kapitel ses framtiden som skapad i en berättelse som tar form i ett nu, med 
förankring inte bara i nuet utan också i det förflutna (jfr Bruner 1987).  

Kapitlet är baserat på intervjuer med sju arbetslösa unga vuxna i åldern tjugo till tju-
gonio år, som alla har en eller två utrikesfödda föräldrar. En av de unga vuxna är född i 
Sverige, medan övriga är födda utomlands och flyttade till Sverige i olika ålder. Fyra är killar, 
tre är tjejer. Dessa unga vuxna var vid tiden för intervjuerna, 2013, deltagare i aktiviteter 
ledda av en ideell förening som i samarbete med kommunen verkade för att motivera unga 
vuxna till fortsatta studier och jobbsökande. Föreningen arbetade även med att genom stöd, 
samtal och guidning bidra till ökat självförtroende, ansvarstagande och kunskap om entre-
prenörskap. 
 Kapitlet är disponerat enligt följande. Inledningsvis placeras studien i ett forsknings-
sammanhang, med särskilt fokus på forskning om unga och övergångar från utbildning till 
arbete. Därefter redovisas analysen i fyra avsnitt, som rör olika aspekter av de sociala relat-
ionernas betydelse för de ungas inträde i arbetslivet. Det första handlar om de ungas syn på 
arbete och betydelsen som tillmäts just arbete och viljan att arbeta. Det andra fokuserar på 
de ungas erfarenheter av exkludering och misstänkliggörande och de spår som dessa erfa-
renheter lämnar i de ungas förhållningssätt till både sig själva och det omgivande samhället. 
Det tredje kretsar kring de ungas berättelser om sociala kontakter – som kan både begränsa 
och möjliggöra inträdet i arbetslivet. Det fjärde riktar fokus mot de ungas syn på utbildning 
och betydelsen av socialt stöd från framför allt familjemedlemmar när det gäller fortsatta 
studier. Kapitlet avslutas med en summering av de huvudsakliga resultat som presenteras. 
Dessa resultat diskuteras i relation till frågan om vilka framtider som skymtar i de ungas 
berättelser – och vilka som har möjlighet att staka ut dessa framtider.       
 
Övergångar, ingångar, framgångar 
Det finns, i Sverige såväl som internationellt, en mycket omfattande forskning om ungas 
etablering i arbetslivet, inte minst för unga med utländsk bakgrund, med fokus bland annat 
på övergångar från utbildning till arbete. I en samtid formad av individualisering, med starkt 
fokus på individens valfrihet och ansvarstagande är det lätt att ungas etablering i arbetslivet 
och val av framtida yrken framstår som endast en fråga om aktivt och rationellt väljande, 
och att framgång liksom misslyckande är ett resultat av den enskilde individens egen för-
måga, eller brist på förmåga (Evans 2002). Men ungas etablering i arbetslivet liksom val av 
framtida yrken är starkt format av och intimt knutet till såväl sociala villkor som sociala 
normer (Furlong & Cartmel 1997). Ungas berättelser om ett framtida arbetsliv och om 
framtida yrkeskarriärer är inte minst format av faktorer såsom kön, socioekonomisk bak-
grund, ras/etno-kulturell bakgrund, familjens yrkes- och studiebakgrund samt föräldrarnas 
förväntningar (se t.ex. Rojewski & Yang 1997; Lidström 2009; Lundqvist 2010).   
 Ett stort antal studier har jämfört situationen på svensk arbetsmarknad för inrikes och 
utrikes födda. Dessa har gjort tydligt att sysselsättningsgraden generellt sett är högre bland 
inrikesfödda än bland utrikesfödda – allra lägst är sysselsättningsgraden bland utrikesfödda 
från Asien och Afrika (Petersson 2014; Schierup m.fl. 2015; se även kapitel 2 i denna bok). 
När det gäller unga så har det påvisats hur unga med utländsk bakgrund generellt sett möter 
större svårigheter i övergången från utbildning till arbetsliv än andra i samma ålder. Unga 
med bakgrund från länder utanför Europa har lägre sysselsättning och/eller inkomst än 
övriga unga (t.ex. Behtoui 2004, 2006; Nekby & Özcan 2006). Forskning har också visat på 
hur det ur en rad olika hänseenden är av stor betydelse för unga att få arbete, allra helst som 
ligger i linje med de ungas utbildning och framtidsplaner, och att svårigheter när det gäller 
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att hitta sådant arbete kan ha högst påtagliga konsekvenser. Svårigheterna vid inträdet i 
arbetslivet kan inte minst påverka den enskildes välmående och syn på sig själv, i relation 
både till andra och till samhället (jfr Trondman & Bunar 2001; Hertzberg 2007; Angelin 
2009; Alm & Brännström 2011).  
 Tid är givetvis en viktig dimension av de ungas planer om sitt framtida arbetsliv (Bran-
nen & Nilsen 2002), eftersom dessa planer tar form och artikuleras i ett nu, med anknytning 
till erfarenheter av en dåtid, med siktet inställt på en bestämd framtid. I dessa framtida 
scenarier skapas sannolika, möjliga och önskvärda framtider (Bjurwill 1986). Scenarierna tar 
form utifrån hur strukturella villkor och resurser uppfattas, och inte minst den upplevda 
möjligheten att hantera och navigera bland de olika utbildningsalternativ som står till buds, 
samt tillgång till relevanta och användbara sociala kontakter (Evans 2007). I detta samman-
hang har just utbildning och högre utbildning allt mer kommit att ses som en nödvändighet 
för att hitta ett jobb, inte minst bland de unga (Ljung 2000; Tovatt 2013), och då i synnerhet 
bland unga med utländsk bakgrund (Sternudd 2003; Bons 2003).  
 En av de faktorer som framhållits i forskning är just betydelsen av sociala kontakter 
för att få ett jobb (Tovatt 2013). Information om tjänster sprids inte sällan i sociala nätverk, 
liksom information om platssökande. I en situation där lediga arbeten är ovanliga, eller av 
annan anledning svåra att finna, kan de som söker ha stor nytta av vänner eller bekanta som 
ger information om var det finns (bra) lediga arbeten (Granovetter 1973; jfr Hensvik & 
Nordström Skans 2013). Detta gäller särskilt för unga, som ofta har begränsad förstahands-
information om arbetsmarknaden. Samtidigt är sociala nätverk viktiga även för arbetsgivare, 
eftersom de gör det lättare för arbetsgivare att hitta just de arbetstagare som de vill anställa. 
Idag tillsätts många jobb via informella kontakter (Hensvik & Nordström Skans 2013; To-
vatt 2013) och betydelsen av så kallad nätverksrekrytering ökar, i Sverige liksom i många 
andra länder (Kramarz & Nordström Skans 2014). För att få ett jobb gäller det alltså att ha 
kontakter – och ”rätt” slags kontakter (Hensvik & Norström Skans 2013). De vars vänner 
sällan eller aldrig har välavlönade, trygga och/eller statusfyllda arbeten har svårt att få ”in-
formell” information om anställningar med dessa egenskaper. I så måtto tenderar nätverks-
rekrytering att reproducera sociala strukturer – inte minst de med etno-kulturella förtecken 
(Höglund 1997; Hermelin 2005).  
 När det gäller frågan om ungas förhållningssätt till fortsatta studier och ungas utbild-
ningsstrategier, så har forskning påvisat ett starkt samband mellan viljan och benägenheten 
att studera vidare och föräldrarnas utbildningsnivå. Unga vars föräldrar själva har gått på 
högskola eller universitet är mer benägna än andra att välja detta utbildningsalternativ 
(Boudon 1974; Bourdieu 1992; Jonsson 1997; Breen & Jonsson 2005). För deras del är så 
att säga utbildningsplanerna ”inbäddade” i ett sammanhang som på olika sätt stöder och 
hjälper de unga framåt i sin karriär – att ”get on” (jfr Ball m.fl. 2002). Detta till skillnad från 
unga som saknar föräldrar med sådana erfarenheter, vilket innebär att utbildningsplanerna 
i dessa fall inte på samma sätt är inbäddade i ett stödjande sammanhang. Det finns med 
andra ord en påtaglig social bestämning av fortsatta studier. Vad gäller betydelsen av migration, 
så är bilden inte lika entydig. Den generella benägenheten att välja högskoleutbildning av-
viker inte nämnvärt från genomsnittet. Förhållningssättet till utbildning (Jonsson & Ru-
dolphi 2011) och benägenheten att välja högskoleutbildning (Similä 1997) varierar mellan 
olika etniska/nationella grupper, till stor del beroende på gruppens sociala sammansättning 
i Sverige.  

Det finns även vissa omständigheter och erfarenheter som är specifikt relaterade till 
migration och/eller positionen som migrant i Sverige, som påverkar dessa förhållningssätt. 
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Föräldrarnas brist på kunskaper om det nya utbildningssystemet och risken för diskrimine-
ring (på högskolan liksom i arbetslivet) är faktorer som påverkar negativt. Det faktum att 
de som migrerar ofta är ”positivt selekterade” – i den meningen att de till exempel är mer 
benägna att ta chanser för att lyckas jämfört med de som inte migrerar – kan vara en för-
stärkande faktor (Jonsson & Rudolphi 2011). Föräldrarnas eventuella svårigheter på arbets-
marknaden och marginella position i mottagarlandet kan också ha en omvänd och förstär-
kande funktion – på så sätt att barnen önskar ”kompensera” för föräldragenerationens svå-
righeter, i synnerhet i ett sammanhang där högskoleutbildning är kostnadsfri (Knocke & 
Hertzberg 1999; Hilding 2000; Urban 2009).  
 Mot bakgrund av denna översikt över några linjer i forskning om ungas etablering i 
arbetslivet och övergångar från utbildning till arbete, är det nu dags att gå över till just de 
ungas berättelser om sociala relationer och deras betydelse för ett tänkt framtida arbetsliv. 
Med utgångspunkt i intervjuer med unga i Staden presenteras i det följande några av hu-
vudlinjerna i de ungas berättelser om ett framtida arbetsliv, med början i tillvaron här och 
nu och den betydelse som de unga tillmäter just arbete.   
 
Viljan att bidra 
När de unga berättar om mötet med arbetslivet och om sin syn på ett framtida yrkesliv 
framträder en samstämmig syn på arbete och inställningen till att arbeta. Bland samtliga 
finns en starkt artikulerad vilja att arbeta, som ett sätt att bidra till samhället. Arbete har 
således en framträdande roll i samtliga berättelser. Arbete har genomgående en framskjuten 
position i berättelsen om framtiden, inte bara för den enskilde individen utan även för sam-
hället i stort. I berättelserna framträder arbete så starkt så att det närmast framstår som en 
plikt att arbeta. En vuxen förväntas arbeta – det är det normala.    

”Klart man måste jobba”, understryker exempelvis Christian. Christian är tjugofyra 
år. Föräldrarna är från Syrien, men han är själv född och uppvuxen i Sverige. På gymnasiet 
läste han inriktningen Samhälle-ekonomi, ”med helt okej betyg” som han själv uttrycker 
det. Redan i unga år hjälpte han till i pappans restaurang, men efter gymnasiet kom han att 
arbeta där mer stadigvarande. Idag är han arbetssökande. ”Jag klarar inte av att sitta 
hemma”, berättar han. ”Jag blir rastlös alltså. Vissa kanske tycker det är skönt men jag tror 
inte det är hälsosamt… i längden. Jag tror inte man mår bra av det”. För Christian är alltså 
arbete något som får människor att må bra, medan arbetslöshet – omvänt – får människor 
att må psykiskt och fysiskt sämre. För Christian, liksom för övriga informanter, är arbets-
löshet ett oangenämt tillstånd: han klarar helt enkelt inte av att vara sysslolös utan att fyllas 
av en känsla av rastlöshet.  

Synen på arbete som en självklarhet går igen i Helenas berättelse. Helena är tjugosju 
år. Föräldrarna är från Finland och själv kom hon till Sverige när hon var nio år gammal. 
Efter högstadiet var Helena först arbetslös under ett år. Därefter bestämde hon sig för att 
utbilda sig till undersköterska. Efter utbildningen har hon under flera år arbetat på ett äldre-
boende, korttidsboende och sjukhem. Yrkesinriktningen har, summerar hon, varit helt rätt 
för henne. Hon säger att hon genom sitt val av yrkesinriktning har lärt sig mycket och att 
hon har uppskattat att få testa på att arbeta på olika boenden. Efter en tid började hon dock 
må sämre på grund av en del personliga omständigheter, vilket till slut resulterade i sjuk-
skrivning.  

Helenas pappa är snickare och hennes mamma har arbetat som städerska i många år. 
Genom sina föräldrar har hon fått starka värderingar när det gäller arbete. Föräldrarna, men 
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framför allt hennes pappa, har under uppväxten tydligt förmedlat att det är hennes skyldig-
het att göra rätt för sig och jobba hårt för att kunna försörja sig. Helena har fått lära sig att 
det inte är acceptabelt att vara hemma och lata sig om man har möjlighet att arbeta – hon 
ska dra sitt strå till stacken. ”Alla bör arbeta i den mån de kan”, understryker Helena. ”Jag 
ser det som en självklarhet och en plikt att bidra till att samhället går framåt”. I intervjun 
med Helena uttrycks, liksom i övriga intervjuer, en stark vilja att arbeta. Lika starkt uttryckt 
som viljan att arbeta är känslan av frustration över att inte ha möjligheten att arbeta. Baksi-
dan till denna ”självklarhet” att det är var och ens ”plikt att bidra” genom att arbeta är en 
gnagande känsla av att i olika avseenden inte leva upp till denna förväntan om att bidra, 
utan att snarare ligga samhället till last.  

”Vem vill inte jobba?”, frågar Ermin. Ermin är tjugo år gammal och kom till Sverige 
från Bosnien när han var ett och ett halvt år. Efter att han läst handels- och turismprogram-
met på gymnasiet har han varit arbetssökande. Han har inte mycket arbetslivserfarenhet, 
men under gymnasietiden jobbade han som kassör i en affär där han till en början hade 
praktik. Ermin upplevde att det var en tillräckligt tillfredsställande sysselsättning under hans 
studieperiod, men däremot ingen yrkesroll han kan se sig själv i under en längre tid.”Klart 
man vill bidra till samhället, liksom, och inte att samhället ska mata mig”, fortsätter Ermin. 
Därefter följer en lång tystnad. Liksom Helene beskriver Ermin arbete i termer av att ”bi-
dra”. Det beskrivs här som var och ens plikt att arbeta och Ermin understryker sin egen 
vilja att ”bidra till samhället”. I Ermins berättelse framträder arbete, såsom ett sätt att ”bi-
dra”, gentemot en tänkt motsats – ett samhälle som ”matar” sina medborgare. Metaforiken 
är långt ifrån unik. Den är snarare välkänd i den arbetsmarknadspolitiska debatt som förs i 
Sverige en bit in på det nya millenniet. Det aktiva och närande arbetet ställs mot den passiva 
och tärande arbetslösheten (se Dahlstedt 2009a). ”Men vad gör man när det typ inte finns 
några jobb?”, frågar Ermin. ”Det är hopplöst, man blir less”. Ermins berättelse visar på hur 
gapet mellan å ena sidan viljan och normen att arbeta och å andra sidan möjligheterna att 
faktiskt förverkliga denna vilja och att leva upp till denna norm kan föda känslor av förlam-
ning, förtvivlan och hopplöshet. 

Anslaget är i huvudsak detsamma i Aleksandars berättelse. Aleksandar är tjugo år 
gammal och kom till Sverige från Serbien när han var ett år. Han beskriver tillvaron som 
arbetslös med att säga: ”Det är som att man tar andras pengar… och det är det, jag hatar 
det. Jag vill svettas för mina pengar, jag vill jobba stenhårt för mina pengar. Jag vill inte ta 
någon annans pengar bara så där!” Återigen framträder gapet mellan å ena sidan viljan och 
normen och å andra sidan det levda livet. Det som Aleksandar säger sig önska allra mest är 
att få arbeta hårt för sitt levebröd, men han är tvungen att gå utan arbete och att leva en 
tillvaro som tär på honom. Liksom Ermin ger han uttryck för en stark känsla av att han 
lever på andra, ”tar andras pengar”.  

Aleksandar beskriver att tillvaron som arbetslös i flera avseenden är nedbrytande. Kri-
minalitet bland unga är en uppmärksammad fråga på den lokala politiska scenen. Aleksan-
dar är en av dem som relaterar frågan om ungas kriminalitet till svårigheterna för unga att 
hitta egen försörjning. Aleksandar berättar att det i hans umgängeskrets är flera som slagit 
in på den kriminella banan, för att de ser det som den enda framkomliga vägen till att hitta 
någon slags inkomst. ”Reinfeldt säger jobba, jobba, men det finns inga jobb! Inte konstigt 
att folk väljer det kriminella då”. Aleksandar hamnade själv i ”fel umgänge”, som han be-
skriver det, och ägnade sig under en tid åt aktiviteter som inte var förenligt med lagen. När 
han under intervjun ser tillbaks på sin uppväxt så menar han att det var detta som gjorde 
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att han aldrig fullföljde sina gymnasiestudier, vilket är någonting han idag ångrar. Vid fem-
tonårsåldern fick han jobb som bilmekaniker, vilket han jobbade med tills alldeles nyligen, 
då firman gick i konkurs. Nu är han arbetssökande. Hans dröm är vid tiden för intervjun 
att bli ordningsvakt och att kunna tjäna egna pengar. För att bli det behöver han gå en 
vaktutbildning, men vägval i det förflutna sätter käppar i hjulen. Eftersom han är tidigare 
straffad kan han nämligen inte söka någon vaktutbildning förrän om tidigast tio år.  

Viljan att bidra som de unga tydligt ger uttryck för kan sättas i relation till en strikt 
arbetsetik. Denna föreskriver att det är varje enskild (ung) persons plikt att bidra med sitt 
arbete till samhällets goda och nyttiga (oavsett hur snett det senare än är fördelat; jfr Garraty 
1979).  Detta antyder att den arbetslöse som på så sätt inte bidrar till samhället är moraliskt 
klandervärd. På så vis implicerar viljan ett slags klander av den egna personen. Men viljan 
att bidra kan även ses som något annat. Med utgångspunkt i Axel Honneths (1997) tankar 
om det mellanmänskliga erkännandets betydelse för människors självkänsla och delaktighet, 
kan viljan att bidra ses som just en strävan efter erkännande – en vilja att betraktas som en 
person som både kan och vill bidra med sitt arbete för samhällets goda, och därmed också 
bli sedd och erkänd som en fullvärdig samhällsmedlem.  
 
Främlingskapandets dynamik   
Ett återkommande drag i berättelserna är alltså en påtaglig frustration över att inte kunna 
bidra till samhället genom att arbeta, utan att snarare ligga samhället till last. Viljan att arbeta 
kan vara en stark drivkraft, men den kan också bli till en starkt förlamande kraft, om dör-
rarna tycks stängda. I berättelserna knyts denna allmänna känsla av frustration över att inte 
kunna bidra till samhället genom att arbeta just till en känsla av att dörrarna är stängda. Det 
är fråga om en alldeles särskild känsla av främlingskap, som är relaterad till informanternas 
invandrarbakgrund. Det faktum att de har en bakgrund i andra delar av världen lyfts i be-
rättelserna fram som något som på olika sätt gör det svårare för dem att få ett jobb än för 
andra jämnåriga. Informanterna pekar på att det på arbetsmarknaden – och i samhället i 
övrigt – finns särskilda förväntningar på och föreställningar om dem som ”invandrare”, 
som kommer till uttryck i ett särskilt bemötande. Upprepade erfarenheter av sådana för-
väntningar och bemötanden bidrar i sig till att skapa en känsla av främlingskap.  

Christian menar att situationen på svensk arbetsmarknad är särskilt svår för unga som 
honom, som har utländsk bakgrund. 
 

Det är svårt att få jobb speciellt för folk med invandrarbakgrund. Allt går ju inte att bevisa, 
men det är mycket diskriminering också. Inte alltid, men absolut att det förekommer. Sedan 
som sagt, även om det inte är diskriminering… ja… man måste liksom ändå ha något extra 
för varför ska de inte välja svensken framför mig?  

 
Christian bygger sin berättelse på både egna och andras erfarenheter, från arbetslivet och 
livet i övrigt. Sensmoralen är att du för att lyckas som ung med ”invandrarbakgrund” be-
höver hävda dig mot en mängd förväntningar och föreställningar för att ”de”, arbetsplat-
sernas grindvakter, ska välja att rekrytera just dig och inte en ”svensk”. Christian beskriver 
hur diskriminering på grundval av tillskrivet invandrarskap skapar en känsla av underläg-
senhet och otillräcklighet, av att inte höra till och att inte bli tagen på allvar. Dessa känslor 
är svåra för omgivningen att förstå.  
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Om du söker tusen jobb och får komma på tre intervjuer och ändå inte får något av 
jobben… blir du inte deprimerad då? Då går man runt arbetslös och deprimerad och 
folk utifrån fattar inte varför du inte går till jobbet varje dag.  

 
Främlingskapandets dynamik går som en röd tråd genom berättelserna. Även om Helena 
mer än gärna skulle vilja se sig själv som ”svensk” så berättar hon att hon ändå inte riktigt 
tillåts göra det av omgivningen. Hon blir ständigt påmind om att hon är ”annorlunda”. Hon 
menar att hon trots sitt utseende och svenskklingande namn aldrig känt sig som riktigt 
”svensk”. Hon är och förblir ”finne”, i både sina egna och omgivningens ögon. Hon tror 
att det delvis beror på att hon inte är rädd för att säga sin åsikt, vilket hon uppfattar som 
”typiskt osvenskt”. Helena beskriver hur hon möter en rad stereotyper när hon berättar att 
hon har finsk härkomst. Bland de vanligaste stereotyperna om henne som ”finne” hör till 
att hon skulle bära kniv och dricker mängder av alkohol. En typ av situation då hon inte 
känner sig som en ”svensk” är tillfällen då hon valt att inte berätta om sin bakgrund, men 
att bakgrunden sedan ändå kommer på tal. Vid sådana tillfällen säger hon sig ofta avläsa en 
ändrad hållning från omgivningen. 
 

 Och så är det skillnad om jag inte berättat innan att vi är från Finland… för det syns ju inte 
 på mig liksom! Men sedan när man berättar det, då blir det… jag har svårt att sätta fingret på 
 vad det är som blir annorlunda, men… det blir annorlunda. Folk blir lite försiktigare. Och… 
 de kanske tänker på vad de säger […] de tror man ska ta illa upp om man pratar om invand-
 rare. Jag menar jag ser inte mina föräldrar som invandrare direkt. 

 
Trots att utseendet och namnet inte omedelbart drar omgivningens blickar mot just henne 
som en ”främling”, så frammanas hos Helena ändå en känsla av att inte tillhöra en svensk 
gemenskap – hon upplever sig bli betraktad som ”annorlunda”. I och med den upplevelsen 
så har hon också kommit att se sig själv som ”annorlunda”.  

Känslan av att bli betraktad och bemött som ”annorlunda” är än mer tydligt artikule-
rad i Aleksandars berättelse. ”Jag är inte svensk”, säger Aleksandar. ”Hur ska jag känna mig 
svensk när jag inte blir behandlad som en?” Rationaliteten i Aleksandars argumentation är 
enkel och rak: Han blir den han blir betraktad som av omgivningen. Alltså: Det är främ-
lingskapandet som skapar främlingen – och i förlängningen främlingskapet. Aleksandars 
minspel och gester visar på uppgivenhet. Han berättar hur han ständigt ses och bemöts 
utifrån sin bakgrund och sitt utseende. Han upplever att människor i hans omgivning till-
skriver honom en förutfattad bild av en ”invandrare” snarare än att se honom för den per-
son han är. Aleksandar beskriver den frustration som det innebär att veta att det i omgiv-
ningen finns bestämda förväntningar på hur han ska tänka och agera, som i vardagen emel-
lanåt försätter honom i jobbiga situationer. Han exemplifierar genom att återberätta föl-
jande scen, som nyligen inträffat.  
 

Alltså om man röker en cigarett utanför köpcentret så tror alla att det är knark eller något. 
Det var förra veckan, polisbilen gick förbi och vi rökte en cigarett, en vanlig cigarett! Så 
stannade han för att kolla och visiterade oss! Framför 50 personer liksom, driver du med 
mig? Jag blir lack, det är ju pinsamt som fan! Och snälla liksom, du ser ju att det är en vanlig 
cigarett! Näe, jag vet inte. Jag hatar det.  

 
Å ena sidan är Aleksandar noga med att påpeka att alla ”svenskar” inte är likadana: ”det 
finns såklart bra folk också”. Å andra sidan har sådana erfarenheter med tiden gjort att 
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Aleksandar kommit att känna sig allt mer distanserad till det svenska samhället, till ”svens-
karna” och ”det svenska”. Han berättar att han många gånger känner sig obekväm i 
”svenskars” sällskap, vilket också medfört att han anpassat sitt umgänge därefter. ”Jag gillar 
inte svenskar, så mycket, helt ärligt. För en invandrare skulle jag öppna mitt hjärta, men inte 
för en svensk […] Jag vet inte, jag är väl bara en sådan person, jag gillar inte svenskar”. I 
Aleksandars berättelse framträder en logik av ömsesidig misstro: Eftersom han upplever att 
omgivningen betraktar honom som en ”främling” och bemöter honom med misstro har 
han med tiden utvecklat en allt starkare känsla av distans och misstro gentemot dem som 
misstror. Logiken är ömsesidigt förstärkande: den som misstros misstror den som misstror, 
vilket i sin tur genererar fortsatt misstro (se Bunar 2001; Dahlstedt 2005; Dahlstedt & 
Hertzberg 2011a).   
 
Kontakter och förtroenden 
Som vi har framhållit tidigare i detta kapitel så har betydelsen av sociala kontakter när det 
gäller att få ett jobb slagits fast i tidigare forskning. För att få ett jobb gäller det inte bara att 
ha kontakter, utan också att ha ”rätt” kontakter (Hensvik & Norström Skans 2013; Tovatt 
2013). I de ungas berättelser aktualiseras och levandegörs också denna betydelse av sociala 
kontakter när det gäller att hitta ett arbete. De unga berättar om hur sådana kontakter både 
kan möjliggöra och försvåra vägen till att hitta ett arbete. Flera av de unga pekar på hur 
invandrarskap, eller närmare bestämt en tillskriven identitet som ”invandrare”, utgör en 
försvårande omständighet. Detta dels på grund av att denna tillskrivna identitet beskrivs 
som förenad med sämre tillgång till kontakter som skulle kunna vara användbara för att 
hitta ett arbete, dels på grund av risken för att sorteras bort under själva rekryteringspro-
cessen.  

Vi kan se exempel på en sådan argumentation i Ayeshas berättelse. Ayesha är tjugofyra 
år och hennes föräldrar är från Libanon. Efter gymnasiet jobbade hon i två år som timan-
ställd i en matvaruaffär. Hon har även av och till jobbat på förskola och som brevbärare, så 
hon har ingenting emot att testa på jobb inom olika fält. Vid tidpunkten för intervjun är 
hon dock arbetssökande. Ayesha är en av de som starkt framhåller betydelsen av att ha rätt 
kontakter för att nå framgång i arbetslivet. Hon säger sig vara mycket väl medveten om att 
hon, på grund av sin hud- och hårfärg, inte har samma förutsättningar för att nå framgångar 
på arbetsmarknaden som ”en vanlig Svensson”. Det har, som hon ser det, att göra med dels 
omgivningens förväntningar på henne som ”invandrare” och dels de kontakter hon har 
tillgång till. Hon menar att ”en vanlig Svensson” relativt sett har ett stort försprång i arbets-
livet genom att förfoga över ett bredare kontaktnät.  
 

Egentligen är det helt sjukt att så många invandrare går arbetslösa… alltså till och med folk 
med utbildning och så […] Jag har ju vant mig vid tanken att jag har det svårare att få jobb 
än en vanlig Svensson liksom. Jag har inte blont hår och blåa ögon. Jag har inte ljus hy. Och 
jag känner inte massa folk med fancy jobb som kan ge mig något fancy jobb… Det är ju så 
det funkar, är det inte?  

 
Tankegången går igen även hos Christian, som återigen poängterar att han som ung med 
”invandrarbakgrund” är tvungen att anstränga sig dubbelt så hårt som sina ”svenska vän-
ner” för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden.  
 

Mina föräldrar har ju sagt till mig ända sen jag var liten att jag måste jobba dubbelt så hårt 
som mina svenska vänner… alltså om jag vill någonting. […] Förut tänkte jag typ inte på det, 
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jag trodde det var för att de vill peppa mig eller något, men nu förstår jag lite mer varför de 
hela tiden sa så […] Om en arbetsgivare skulle överväga att anställa mig, då måste jag ha 
jobbat dubbelt så hårt liksom innan för att visa vem jag och vad jag kan, för att ha en chans… 
framför någon annan. En svensk till exempel. För att jag har inget annat liksom, kontakter 
eller så. Det är ju hemskt egentligen när man tänker på det, men det bara är så.  

 
Av citatet framgår att denna inställning till arbete kommer från föräldrarna, som ända sedan 
Christian var ett litet barn framhållit att han behöver arbeta hårt för att inte bli bortsorterad 
till förmån för ”svenskarna”. Av citatet framgår även en känsla av att Christian på grund av 
sin bakgrund inte har tillgång till samma slags nätverk som han föreställer sig att hans 
”svenska vänner” har. Christians berättelse är emellertid mångbottnad: känslan av att vara 
bortsorterad finns där, men han framhåller också att han har haft nytta av de sociala nätverk 
han trots allt är en del av. Det var till exempel just tillgången till informella kontakter som 
hjälpte honom att få sitt första jobb.  
 

Ja, det var ju tack vare pappa… jag har jobbat ganska mycket hos pappa faktiskt och lärt mig 
massor. Både praktiska saker som att sköta en kassa och typ… klara av stress. Men också att 
det har gett mig en merit liksom. Den fick jag ju gratis i princip… ”Kom hit, ställ dig i kassan 
en stund, jag är snart tillbaka!” Haha, det var typ så det började.  

 
I backspegeln säger sig Christian vara mycket tacksam för allt det han fått lära sig på sin 
första arbetsplats och att det var just hans pappa som var hans första väg in i arbetslivet. 
Efter en tid kände han dock att det var dags att vidga sina vyer. 
 

Nej, det var inte alltid skitkul att stå där, det kan jag inte påstå. Som med allt annat, man 
tröttnar efter ett tag, du vet? Samma grej varje dag… Nej, jag kände att jag behövde göra 
något annat. Det var då jag fick jobbet på telemarketingstället. 

 
Även vid hans andra jobb var det personliga informella kontakter som gjorde att han fick 
jobbet. Han fick nämligen nys om jobbmöjligheten på telemarketingföretaget via en vän 
som vid tillfället jobbade där.  

Invandrarskap behöver alltså inte nödvändigtvis vara förenat med begränsade kon-
takter, utan kan i vissa sammanhang också innebära både värdefulla och användbara kon-
takter. Nina och Rosanna är två exempel på detta. Nina är tjugonio år och kom till Sverige 
från Serbien när hon var nio år. Hon fick sitt första barn när hon var sjutton, vilket hon 
beskriver som den främsta anledningen till att hon aldrig gick klart gymnasiet. När Nina 
efter föräldraledigheten började leta efter jobb var hon orolig. Hon hade inte gått klart 
gymnasiet. Hon hade ingen arbetslivserfarenhet och inga referenser. En dag kom hennes 
man hem från jobbet med goda nyheter: hon skulle få en chans att provjobba på lagret där 
han arbetade. ”Jag hade nog fortfarande varit arbetslös om det inte var för honom”. Även 
i Ninas fall var det alltså familjekontakter som resulterade i det första jobbet. Hon ångrar 
att hon inte gick klart gymnasiet, men är samtidigt tacksam för att hon fick möjligheten att 
jobba, trots hennes brist på erfarenhet. 

Vid tidpunkten för intervjun är Nina arbetssökande och försöker samtidigt läsa upp 
sina gymnasiebetyg. Hon vill jobba inom äldreomsorgen och har tagit reda på att det finns 
en utbildning på Komvux som går varje höst, som hon skulle vilja gå. När hon har kom-
pletterat sina gymnasiebetyg och påbörjat den utbildning som ska hjälpa henne få jobb inom 
äldreomsorgen har hon stora förhoppningar om att hennes svägerska ska kunna hjälpa 
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henne att komma i kontakt med en arbetsgivare. Hon har nämligen läst samma utbildning 
och är nu ute i arbetslivet. ”Vi är som bästa vänner, hon hjälper mig med allt”, förklarar 
Nina. När Nina beskriver sin svägerska är det inte en kontakt vilken som helst som fram-
träder, utan en alldeles särskild typ av kontakt.  

 
Vi har känt varandra jättelänge och vi kommer från samma land, alltså har samma kultur… 
och samma allt. Alltså man är likadan, du vet? Samma värderingar och allt. Våra föräldrar 
kände till och med varandra i Serbien. 

 
Kontakten till svägerskan bygger alltså på en känsla av närhet och likhet (”samma land”, 
”samma kultur”, ”samma allt”), vilket genererar ett slags förtroende, till skillnad från den 
känsla av misstro som till exempel Aleksandar ger uttryck för i relation till ”svenskarna”.  

Ett liknande sätt att förhålla sig till kontakter, som baserade på en känsla av närhet 
och förtroende, finner vi hos Rosanna. Rosanna är tjugoett år. Hennes mamma är från 
Sverige, hennes pappa från Italien. Hon är själv född och uppvuxen i Sverige och hon ser 
sig egentligen mer som ”svensk” än som ”italienare”. Efter studenten läste Rosanna en 
kortare utbildning i detaljhandel för att bli butiksbiträde, ett yrke hon velat jobba med så 
länge hon kan minnas. Vid tidpunkten för intervjun står hon dock utan arbete. Hon säger 
att det är svårt att få in en fot inom det yrke där hon önskar en framtid. Rosanna är frustre-
rad över att gå arbetslös och försöker använda alla de kontakter hon har för att hitta ett 
arbete. En av hennes närmaste vänner, som jobbar i butik, har lovat att fråga runt om lediga 
jobb och lägga in ett gott ord för Rosanna om det är någon tjänst som ska tillsättas. De har 
känt varandra sedan barnsben, är gamla familjevänner och har samma etniska bakgrund. 
”Jag litar på henne och vet att hon vill mitt bästa. Vi italienare måste hålla ihop liksom!”, 
säger hon och skrattar.  

 
Ja, alltså vi är jättenära och hjälper alltid varandra med allt vi kan. Våra familjer är gamla 
vänner och har alltid varit jättenära liksom… litar på henne till hundra procent och jag vet 
att om hon hittar något… så kommer hon säga till mig direkt. Alltså du vet, det är uppriktig 
glädje mellan oss, att man faktiskt gör sitt yttersta att hjälpa den andra. 

 
Både Nina och Rosanna uttrycker ett stort förtroende för sina nära vänner vars kontakter 
de har stora förhoppningar om att kunna nyttja för att få tillträde till arbetslivet (jfr Lun-
dqvist 2010; Tovatt 2013). Vännernas gemensamma bakgrund, kultur och värderingar 
skapar, såsom Nina och Rosanna beskriver det, en särskild känsla av förtroende som binder 
dem samman med deras närmaste vänner, på ett sätt som skiljer sig från kontakterna med 
andra utomstående bekanta. Detta gör samtidigt att Nina och Rosanna har större förhopp-
ningar om att den nära kontakten till dessa nära vänner ska kunna hjälpa dem mer än andra 
kontakter. På så sätt skulle man kunna säga att invandrarskap inte nödvändigtvis behöver 
vara ett hinder när det gäller kontakter, utan att det även kan utgöra en resurs som poten-
tiellt kan mobiliseras.  

Samtidigt bör man i det här sammanhanget, i en studie av ofrivillig exkludering, vara 
uppmärksam på frågan om de sociala nätverkens räckvidd: hur långt kan de unga komma 
med den hjälp och den information som dessa nätverk tillhandahåller? Det är långt ifrån 
alla sociala nätverk som kan förmedla information eller kontakter som underlättar etable-
ringen av en uppåtgående yrkesmässig karriär, till yrken där lönerna är goda, anställnings-
kontrakten trygga och statusen hög. I dessa fall kan nätverket möjligen hjälpa den enskilde 
att ”get by”, genom att till exempel ge socialt stöd och hjälp att hantera vardagens problem, 
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men det är inte alls säkert att det hjälper dem att ”get on”, det vill säga inleda en profess-
ionell karriär som leder uppåt i samhällets sociala hierarki (jfr Ball m.fl. 2002).  
 
Familj, stöd och utbildning  
I det följande kommer vi att titta närmare på de ungas berättelser om framtiden med fokus 
på frågan om fortsatta studier, i form av såväl lösa tankar som utvecklade strategier. I detta 
sammanhang är vi också intresserade av att undersöka hur de unga i sina berättelser om 
framtiden knyter an till de resurser som deras sociala nätverk kan innebära. Vi har i det 
föregående sett flera exempel på hur familjemedlemmar och framför allt föräldrar kan vara 
viktiga när det gäller att förmedla kontakter som kan användas för att hitta arbete. Men 
föräldrarna kan vara viktiga även på andra sätt. Inte minst när det gäller att stimulera till 
fortsatta studier, som ett sätt att på sikt skaffa ett arbete. Samtliga av de som intervjuats 
anser att det är viktigt att satsa på sina studier för att få ett jobb. De unga kan schematiskt 
delas in i två kategorier – de som ser positivt på fortsatta studier (Helena, Nina, Ayesha och 
Christian) och de som inte ser fortsatta studier som en del av sin framtidshorisont (Rosanna, 
Aleksandar och Ermin).  
 
”Jag kunde inte göra det jag ville i det här landet, men du kan”  
Christian, Helena, Nina och Ayesha har gemensamt att de under sin uppväxt och framför 
allt från sina föräldrar har fostrats enligt ett tankesätt som framhåller studier som av yttersta 
vikt för individens karriärmöjligheter. Föräldrarna har varierande studiebakgrund, men en 
gemensam nämnare hos dem är en önskan om att barnen ska prioritera studierna, och stu-
dera vidare, för att öka sina chanser till en trygg framtid. Från föräldrarna har de unga fått 
lära sig att se utbildning som ett konkurrensmedel, något som gör det möjligt att hävda sig 
i konkurrensen och bygga en karriär i det svenska samhället.  

Nina anger tonen i intervjuerna med att säga: ”Det är jätteviktigt att plugga! Annars… 
ja, men det går inte att hitta jobb. Man måste ha en utbildning för att komma fram till ett 
jobb, annars går det inte. Det är svårt utan utbildning”. Ninas pappa är elektriker och 
mamma är pensionär. Hon berättar att de tyckte det var synd att hon inte fullföljde gymna-
siet, men att de är glada att hon idag jobbar. Det var alltid det som utgjorde den främsta 
oron, hur ska hon lyckas få något jobb utan utbildning? Nu känner de båda stolthet över att Nina 
bestämt sig för att studera vidare för att sedan söka jobb inom äldreomrogen.  

Christian har samma syn på utbildning. ”Alltså nuförtiden behöver man en utbildning 
oavsett vad man vill göra i livet tror jag”, säger han. ”Det går inte att göra någonting utan en 
utbildning. Det är redan ont om jobb. Folk slåss om jobb, då behöver man någonting som 
kan backa upp en”. Christians pappa arbetade som civilingenjör i Syrien, innan han flyttade 
till Sverige. Idag äger och driver han en restaurang. Christians mamma är arbetslös. Under 
Christians uppväxt har utbildning alltid varit i fokus. Det är framför allt pappan som har 
motiverat Christian till att studera vidare. ”Min pappa stöttar mig, han säger att ’Jag kunde 
inte göra det jag ville i det här landet, men du kan. Se till och gör det’”. För Christian är det 
självklart att studera vidare. Från sin pappa har han fått inställningen att man måste satsa 
hårt och att studier är ett absolut måste för att komma någonstans. ”Det är klart jag vill 
plugga. Jag måste – för att göra honom stolt”. I framtiden vill han jobba inom försäljning, 
kanske ska han starta eget. Christian vill också lära sig mer om vad det skulle innebära, 
eventuellt läsa affärsjuridik, bokföring och annat som är relevant att kunna för en framtida 
egenföretagare. 
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Även Ayesha ser egenföretagandet som en framtida möjlighet och utbildning som ett 
steg på vägen för att nå dit. Ayeshas dröm är att bli frisör, att en dag äga sin egen salong 
och vara sin egen, och andras, chef. Först måste hon dock spara ihop tillräckligt med pengar 
för att kunna gå en bra frisörutbildning. Hon menar att det i slutändan inte handlar om hur 
mycket man tjänar i månaden, utan om att man gör det man brinner för – en utbildning är 
dock alltid bra att ha. Både Ayeshas föräldrar är lärare. Hennes pappa undervisar i matema-
tik på högstadiet och mamma i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. Båda föräldrarna 
anser att det är viktigt att Ayesha utbildar sig, oavsett vad hon vill jobba med i framtiden. 
Helst av allt vill de att hon ska söka vidare till högre studier. 
 

Jo, men det är klart man borde plugga. Alltså, jag vill inte bli lärare, men jag tycker ändå att 
oavsett vad man ska jobba med så borde man utbilda sig. Jag vet vad jag vill göra nu och om 
jag skaffar mig en riktigt bra frisörutbildning så är det bara en tjänst för mig själv liksom. 

 
Ayesha ger i sin berättelse uttryck för värderingar och lärdomar från hennes föräldrar, som 
båda betonar vikten av att ha en formell utbildning. Trots att hon uttryckligen säger att hon 
inte vill bli lärare, som sina föräldrar, så understryker hon ändå att hon gör sig själv en tjänst 
genom att åtminstone investera i en formell utbildning inom frisöryrket, där hon tänker sig 
en yrkesframtid.  

Helena har funderat på att börja studera igen och då till behandlingspedagog. Hon 
vill, med anledning av sin egen bakgrund och erfarenhet, arbeta med människor som har 
det svårt. ”Jag tror jag skulle passa till det yrket”. Hon upplever att en person med hennes 
lärdomar kommer att kunna hjälpa och stödja på ett helt annat sätt än någon som enbart 
fått sina kunskaper från kurslitteratur. Hon beskriver sin mamma som hård men rättvis, en 
person som alltid har uppmuntrat henne till att tro på sig själv, sina förmågor och att strunta 
i vad andra tycker. Hennes mamma har alltid motiverat henne till att satsa på studierna. 
 

Utbildning… där har jag nog ändrat min syn, för att för några år sedan tyckte jag inte alls att 
det var viktigt, men nu […] om man tar min roll som undersköterska till exempel, så tycker 
jag att det är viktigare och viktigare att man utbildar sig, att personen har rätt… kompetens! 
Speciellt då inom vården […] Även inom förskolan är det ju väldigt viktigt, tycker jag. Att 
kanske inte ta in lika många barnskötare, att det är viktigt att ta in utbildade förskolelärare. 
För det är ändå våra barn som ska föra vårt samhälle framåt, så att de lär sig rätt från början 
[…] hur man ska behandla andra och så där. Och jag har ju själv barn, så jag tycker det är 
extra viktigt för min son… att få rätt värderingar i livet.  

 
Helene hade tidigare i livet inte lagt någon större vikt vid utbildning, men kom med tiden 
att ändra inställning. Hon kom till exempel att inse betydelsen av högre utbildning inom 
vårdyrket först efter det att hon själv varit verksam inom vården. På ett liknande sätt kom 
hon att se behovet av en bredare kompetens och fler pedagoger framför barnskötare på 
förskolorna, först då hon blev mamma och kom i kontakt med förskolan.  

Ayeshas och Christians berättelser vittnar om att de båda växt upp i hem där univer-
sitets- och högskoleutbildning anses vara både ett nödvändigt och naturligt val. I deras so-
ciala nätverk finns det såväl erfarenhet av vidareutbildning som en tydligt positiv värdering 
av detta alternativ, vilket hjälper dem att ”get on”. Deras utbildningsplaner är ”inbäddade” 
i ett sammanhang som stöder och hjälper dem (jfr Ball m.fl. 2002). För Nina och Helena 
ser bilden något annorlunda ut. Här har högskolan inte varit ett lika självklart alternativ, 
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eftersom deras relationer inte har gett dem samma resurser, och tankarna kring denna ut-
bildningsform har växt fram efter hand. Gemensamt för dem är dock att utbildning ses 
som en nödvändighet.  
 
”Plugg har aldrig varit min grej” 
Även Rosanna, Aleksandar och Ermin framhåller betydelsen av att ha fullföljt en utbildning 
för att kunna hitta ett arbete, något som också har understrukits av deras föräldrar. Trots 
det så intar fortsatta studier inte någon framträdande position i deras berättelser. Istället 
betonas betydelsen av att arbeta och hitta ett arbete de trivs med.  

Rosanna berättar att hon har en bra kontakt med sin mamma, som jobbar på ett café. 
Pappan har hon idag ingen kontakt med. För föräldrarna har allt fokus varit på att Rosanna 
åtminstone bör gå klart gymnasiet. Rosanna tolkar det som om det i mångt och mycket 
beror på att hennes mamma själv aldrig gjorde det. Hon har dock inte följt föräldrarnas 
önskan. Rosanna säger nämligen att hon inte trivs i skolbänken och har därför valt att inte 
studera vidare. ”Plugg har aldrig varit min grej. Det är nog bara för vissa”. Helst skulle hon 
vilja jobba som butikschef, hålla i alla trådar och bestämma över hur butiken ska drivas. 
Hon vill egentligen inte behöva studera vidare, men om hon inte kan röra sig i riktning mot 
att nå målet genom att till exempel börja arbeta som butiksbiträde, så är hon nog ändå 
tvungen att sätta sig på skolbänken igen. I så fall kan hon tänka sig att studera till transport-
ledare. Trots att mamman helst av allt sett att dottern studerar vidare så upplever Rosanna 
att hon alltid har fått stöd hemifrån när det gäller valet att inte läsa vidare. ”Mamma stöttar 
mig alltid. Nu är jag arbetslös och hon är inte jobbig mot mig. Hon vet att det tar på psyket 
liksom”. Det viktigaste är trots allt, framhåller både hon och hennes mamma, att ha ett 
arbete. ”Vet inte, tror inte man alltid behöver plugga liksom, så länge man har ett jobb man 
trivs med…”.  

Aleksandars pappa är busschaufför och hans mamma arbetar i en skolcafeteria. För-
äldrarna vill att han kompletterar sina gymnasiebetyg och därefter studerar vidare, något 
som Aleksandar inte har nappat på. Han berättar att han följer sin egen vilja och har svårt 
att gå föräldrarna till mötes. 
 

Alltså jag lyssnar inte på någon. Jag lyssnar bara på mitt hjärta. Jag är en sådan person, jag vet 
inte […] plus jag har inte haft bra kontakt med mina föräldrar sedan jag var liten […] Utbild-
ning, det är svårt och komma in om man inte har sina gymnasiebetyg. Det är sjukt svårt, inte 
så lätt […] nej alltså, jag vill ju inte. Jag vill inte studera mer. Jag vill jobba med händerna. 
Det är det enda jag kan. 

 
Drömmen att bli ordningsvakt har som sagt fått en ordentlig törn på grund av att Aleksan-
dar blivit straffad och därför inte kunnat söka in till just den utbildningen. Istället skulle han 
vilja gå en svetsarutbildning och arbeta som svetsare tills det att han kan göra det han egent-
ligen vill. Aleksandar ser svetsarutbildningen som ett bra alternativ, eftersom den inte kräver 
gymnasiebetyg. Han vill allra helst arbeta med händerna och svetsyrket erbjuder en möjlig-
het att göra detta, till en bra lön. Svetsyrket får därför bli hans delmål, tills det att han har 
möjlighet att bli ordningsvakt. 

Båda Ermins föräldrar är arbetslösa. De vill att Ermin ”sköter sig” och hittar ett jobb 
som han kan försörja sig på. ’”Sköt skolan, skaffa dig ett jobb och börja jobba’, brukar de 
säga. ’Börja tjäna dina egna pengar’ [tystnad]. Och det har de väl rätt i”. Framtiden är dock 
oviss. Ermin vet fortfarande inte riktigt vad han vill göra i framtiden och han är försiktig 
med att tala om förhoppningar och framtidsplaner. Han vill helst inte studera vidare. Det 
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viktigaste, säger han, är att han kan leva ett ”vanligt liv”, betala räkningarna och ta hand om 
sig själv. Han tycker om bilar och funderar på att göra någonting inom bilbranschen, men 
det är ingenting han vågar satsa på än.  

I Rosannas, Aleksandars och Ermins planer inför framtiden framkommer tydligt att 
de inte ser studier som någonting som passar just dem. ”Plugg har aldrig varit min grej, 
det är nog bara för vissa”, säger Rosanna, och Aleksandar poängterar att han ”vill jobba 
med händerna, det är det enda jag kan”. I deras familjer finns inte heller någon tradition 
av högre utbildning. I deras sociala nätverk saknas den specifika resursen. I fokus står 
istället att man bör fokusera på att hitta en (omedelbar) försörjning. Det är bara i Alek-
sandars fall som föräldrarna uttryckligen har drivit på för fortsatta studier, men han fram-
håller att han ändå förbiser deras önskemål, först och främst på grund av sämre familje-
relationer. Både Aleksandar och Ermin berättar att de inte har någon meningsfull relation 
till sina föräldrar. Det kan således vara så pass illa att deras nätverk varken hjälper dem att 
”get on” eller ”get by” (jfr Ball m.fl. 2002).  

Kanske kan de lågt ställda förväntningarna bli en självuppfyllande profetia: medan 
det för vissa ses som troligt och helt normalt att studera vidare kan högre studier för andra 
ses som i det närmaste helt omöjligt. Föreställningar om att man helt enkelt inte ”lämpar 
sig” för högre utbildning kan alltså i sig komma att resultera i att man faktiskt gör livsval 
som inte kräver vidareutbildning (jfr Trondman & Bunar 2001). Därmed blir vägen ut ur 
arbetslöshet mer svårfunnen och känslan av att inte tillhöra samhället starkare.  
 
Avslutande diskussion 
I detta kapitel har vi ägnat oss åt att analysera ungas berättelser om sociala relationer och 
deras betydelse för de ungas tillvaro idag och för ett tänkt framtida inträde i arbetslivet. 
De som har berättat om sina framtider är unga med utländsk bakgrund som varken stu-
derar eller arbetar, en kategori som på senare tid har beskrivits som en växande riskgrupp. 
Med utgångspunkt i de ungas egna erfarenheter och meningsskapande har vi i kapitlet 
visat på hur de unga gestaltar sitt framtida inträde i arbetslivet, hur deras berättelse om 
framtiden formas av den situation här och nu som de unga befinner sig i, vilka olika re-
surser och förväntningar som återfinns i de sociala relationer som de unga ingår i och hur 
dessa i sin tur inverkar på de ungas inträde i arbetslivet.  
 I de ungas berättelser framkommer en bild av omgivningens gängse förväntningar 
på dem som i allt väsentligt påminner om den bild som gavs i föregående kapitel. De unga 
pekar på att det i samhället finns en dominerande berättelse enligt vilken de framträder 
som annorlunda och främmande, som passiva och tärande. Denna dominerande berät-
telse skapar de unga som ”invandrare”. De pekar på hur denna berättelse på olika sätt 
formar deras liv här och nu. De stereotypa förväntningar som finns på dem är något som 
de ständigt är tvungna att förhålla sig till – och det kan de göra på olika sätt.  
 Bland de unga finns inte minst, liksom bland de unga som kom till tals i föregående 
kapitel, en stark vilja att inte leva upp till omgivningens gängse förväntningar om dem, 
enligt vilka de framställs som passiva och tärande. De vill inte ligga samhället till last och 
leva på bidrag, utan av berättelserna att döma vill de snarare bidra, vara närande, genom 
att arbeta. I sina berättelser framkommer också hur de unga inte heller vill bli betraktade 
som främmande, annorlunda och avvikande, utan snarare som tillhörande. Denna vilja 
kan ses som en strävan efter erkännande (Honneth 1997). Problemet, såsom de unga be-
skriver det, är därmed inte att de skulle vara ovilliga att arbeta och göra rätt för sig, vilket 
omgivningens gängse förväntningar skulle göra gällande. Problemet är snarare att de inte 
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har eller kanske rentav inte ges möjlighet att hitta arbete. I de ungas berättelser om tillva-
ron här och nu likväl som i deras föreställningar om den önskvärda framtiden (Bjurwill 
1986) är det möjligt att utläsa en stark frustration över att befinna sig i en situation där de 
inte ges möjlighet att bidra, samtidigt som de utpekas som passiva och beroende av bidrag. 
I berättelserna framkommer en dynamik där omgivningens misstro och misstänkliggöran-
den i sin tur tenderar att skapa misstro bland de unga, något som pekar på betydelsen av 
att närmare undersöka de mekanismer som skapar till exempel misstro – och att inte bara 
ägna uppmärksamhet åt de effekter som dessa mekanismer skapar.    
 I sitt berättande om samtiden och i sina drömmar om framtiden navigerar de unga 
mellan rådande villkor i samhället och omgivningens gängse förväntningar genom att mo-
bilisera de resurser som finns tillgängliga för dem – inte minst i form av sociala relationer, 
den uppsättning av nätverk och kontakter som kan hjälpa dem framåt, som kan göra det 
möjligt för dem att hantera de hinder och svårigheter som de möter (Tovatt 2013). Där-
med bekräftas betoningen av de sociala nätverkens betydelse i tidigare forskning (Hensvik 
& Norström Skans 2013; Tovatt 2013). Bland de unga finns därtill en bred samstämmighet 
om betydelsen av att studera vidare som ett medel för att hitta arbete – även på denna 
punkt bekräftar alltså detta kapitel tidigare forskningsresultat (Jonsson & Rudolphi 2011). 
Däremot finns det bland de unga väsentliga skillnader när det gäller vilken roll som fort-
satta studier ges i de olika scenarier inför framtiden som de unga tänker sig – vilket po-
tentiellt värde som studierna tillskrivs. I detta sammanhang är återigen de sociala relation-
erna centrala – i form av det stöd och de förväntningar som inte minst föräldrarna kan 
erbjuda.  
 Vad de unga sammantaget ger uttryck för i sina berättelser om samtidens utmaningar 
och i sina föreställningar om en önskvärd framtid är alltså en stark vilja att bidra, artikule-
rad i form av en vilja att arbeta, som ett medel för att bli erkänd och höra till. I sitt berät-
tande skulle man därmed kunna säga att de unga utmanar, men samtidigt återskapar om-
givningens gängse förväntningar – och närmare bestämt förväntningen om att de för att 
tillhöra samhället och därmed bli inkluderade i dess gemenskap behöver arbeta och göra 
rätt för sig. I de ungas berättelser, liksom i mittfåran av samtida politisk debatt, framträder 
arbete närmast som en medborgerlig plikt, snarare än en medborgerlig rättighet. Samtidigt 
gestaltas i de ungas berättelser, liksom i de ungas berättelser i föregående kapitel, en kamp 
om att höra hemma, i ett samhälle som de beskriver som inte riktigt redo att rymma dem 
som hemmahörande. Just kampen om hemmahörande är också en tematik som berörs i 
kommande kapitel, som kommer att visa på hur denna kamp – om att höra hemma – inte 
bara är något som utspelas individuellt, i det vardagliga och i det fördolda, utan även något 
som utspelas kollektivt, i det offentliga.  
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