
 
 
 
 
 
 
 
 

”MAN ÄR RÄDD FÖR ATT INTE 
FÅ NÅGON FRAMTID” 

– EN KVALITATIV STUDIE OM HUR GYMNASIEELEVER INOM 
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET RESONERAR KRING 

UTBILDNING OCH ARBETE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A-K2016:12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidatuppsats 
Arbetsvetenskap 

 
Linnéa Lindvall 

David Raja 
 

 



 

Program: Organisations- och personalutvecklare i samhället 
Svensk titel: Man är rädd för att inte få någon framtid 
Engelsk titel: You are afraid of not getting a future 
Utgivningsår: 2016 
Författare: Linnéa Lindvall och David Raja 
Handledare: Goran Puaca 
Examinator: Erik Ljungar 
Nyckelord: gymnasium, ungdomar, arbete, utbildning, möjligheter, val 
 __________________________________________________________________  
 
Sammanfattning 
 
 
Samhället och arbetsmarknaden ser idag inte ut som det gjorde för äldre generationer. Det är 
högre krav på utbildning och arbetslivserfarenhet samt ett ökat behov av att göra sig själv 
anställningsbar. Det är ett ökat individualiserat ansvar och gymnasiet är den tid då unga 
behöver prestera för att sedan kunna bli antagen till den önskade utbildningen. Denna studie 
syftade till att undersöka hur gymnasieelever på det samhällsvetenskapliga programmet som 
arbetar extra resonerar kring utbildning och arbete. Undersökningen var kvalitativ och 
utfördes med åtta respondenter och semistrukturerade intervjuer. De teman som behandlades 
under intervjuerna var arbete, utbildning och identitet. Empirin har analyserats utifrån teorin 
om habitus och möjlighetshorisonter samt tidigare forskning som behandlar utbildning, 
arbete, sociala miljöer och identitet. Resultatet visade att respondenterna var väl medvetna om 
den anställningsbarhet som samhället ställer krav på, och utöver lönen som belöning så var 
anställningsbarheten en stor faktor till varför de valde att arbeta vid sidan sina studier. Ingen 
av respondenterna upplevde att arbetet egentligen påverkade studierna avsevärt och inte heller 
bidrog till den grad av ökad stressbild som vi hade antagit. De faktorer som främst påverkade 
elevernas resonemang kring arbete och utbildning var den egna familjens värderingar och 
stöd. Ett individualiserat ansvarstagande bidrar till gymnasieelevernas förhållningssätt till att 
planera både arbete och studier och förhoppningen om att i framtiden kunna ”bli någonting”.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Dagens kunskapssamhälle har medfört en inflation av ökade krav på meriter i form av 
utbildning och arbetslivserfarenhet. För att kunna få sitt första jobb kan man till exempel 
behöva minst ett års erfarenhet, och för att utföra ett tidigare sett “enkelt” arbete så kan det 
numera krävas en högskoleutbildning. Idvall & Schoug behandlar bland annat detta, då de 
menar att det är upp till varje individ att göra ett varumärke av sig själv för att kunna vara 
anställningsbar - AB-jag (Idvall & Schoug 2003:39). Det är svårare att få ditt CV att sticka ut 
bland alla andras och det krävs mer arbetserfarenhet och utbildning än tidigare för att i vissa 
fall ens kunna vara med i första urvalet när du väl vill etablera dig på arbetsmarknaden.  

Mats Alvesson skriver om att det finns en utbildningsfundamentalism (1999) som råder i 
samhället. Den bygger bland annat på antaganden om att man inte kan få för mycket 
utbildning och mer utbildning är bara bättre. Samt att utbildning alltid är något positivt och att 
det skulle vara lösningen på en massa problem (Alvesson 1999:226). I många yrken kan det 
ifrågasättas hur viktig utbildningen faktiskt är jämfört med personlig lämplighet, som till 
exempel inom serviceyrken och barnomsorg. En fråga som väckts i sammanhanget är om 
utbildningen verkligen alltid är central för arbetet som söks (Alvesson 1999:230)? En nackdel 
med denna typ av utbildningsinflation blir att tröskeln för vad som anses vara tillräckligt 
utbildad höjs, och endast gymnasieutbildning blir därför den nya kategorin för lågutbildade 
och det blir desto svårare för de med låg utbildning att söka attraktiva jobb (Alvesson 
1999:236).  

Vägen för gymnasieungdomar in på arbetsmarknaden ser idag helt annorlunda ut än för 
föräldragenerationen. Det som skiljer sig från den tidigare generationen är de förhöjda kraven 
på utbildning än de som fanns förr men även att fasta arbeten är svårare att få tag på. 
Vetskapen om en framtida osäker arbetsmarknad kan på så sätt motivera till ungdomars 
agerande för en typ av riskeliminering, vilket framför allt gäller att eliminera arbetslöshet 
(Gillberg 2010:97-101). För att kunna räcka till behöver individen själv göra sig 
anställningsbar och på så sätt ansvara över sin egen kompetensutveckling för att möta 
arbetsmarknadens hårdnande krav (Gillberg 2010:83f). Istället för att få ett jobb där du lär dig 
så måste du ha erfarenheten och vara lärd innan du fått jobbet. Eftersom fler arbetsgivare 
kräver mer erfarenhetskvantitet så kan det därför ligga i ungdomarnas intresse att börja arbeta 
tidigare i livet för att kunna inneha erfarenhet och kunskap när det så småningom är dags att 
komma ut i arbetslivet. 

Gymnasiet är den tid då unga behöver prestera för att senare i livet exempelvis kunna komma 
in på den utbildning de önskar. Skolverket skriver att målet med gymnasieutbildningen är att 
eleverna ska bli väl förberedda för yrkesverksamhet eller fortsatta högskolestudier direkt efter 
gymnasiet (Skolverket 2011:12). Studier av bland annat Skolverket (2013) visar att de elever 
som ännu inte är säkra på vad de vill bli senare i livet tenderar att välja högskoleförberedande 
program. De menar att färre söker sig till de yrkesförberedande programmen för varje år och 
att elever bland annat väljer högskoleförberedande program ‘för säkerhets skull’ och på grund 
av uppmuntran från föräldrar som oftast själva har högre utbildning (Skolverket 2013:24, 
122). I enlighet med samhällets utbildningsinflation innebär det också högre tryck på 
högskoleansökningar, därmed också högre krav på betyg för att kunna ha en chans att komma 
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in på den önskade utbildningen. Kraven är dessutom höga för individen på gymnasiet för att 
kunna erhålla de betyg som kan behövas för att söka attraktiva eftergymnasiala utbildningar 
(Skolverket 2016).  

För att kunna söka ett jobb efter studenten och samtidigt ha de flera års arbetslivserfarenhet 
som krävs av många arbeten så försöker många elever redan under gymnasieutbildningen 
skaffa sig erfarenhet från arbetslivet. Att lyckas med de höga kraven i gymnasieskolan kan 
tyckas som en svårighet i sig, men ändå är det många gymnasieelever som väljer att dessutom 
ha ett arbete vid sidan av sina studier.  

I vissa studier tyder empirin på att studenter (främst i högre utbildning) löper en högre risk att 
misslyckas med sina studier om de arbetar vid sidan om (Brint & Cantwell, 2010). Samtidigt 
går det att argumentera för att arbete ur ett anställningsbarhetsperspektiv är nyttigt och i vissa 
fall nödvändigt för eleverna för att lyckas på sikt. Resultaten från en studie på franska 
universitetsstudenter indikerade att måttligt med arbete inte påverkade studieresultaten alls 
(Body m. fl 2014:3071). 

Vi kommer i denna studie att rikta in oss på de samhällsvetenskapliga högskoleförberedande 
programmen och elever som har valt att ha ett arbete vid sidan om skolan. Vi har valt de 
samhällsvetenskapliga programmen för att de inte i lika tydlig mån har en väg utstakad för 
sig, som vid yrkesförberedande program med integrerad praktik i utbildningen. 
Yrkesförberedande program med praktik får ofta arbetslivserfarenhet genom skolan, vilket 
inte de högskoleförberedande har lika stor möjlighet till. Vi vill undersöka hur det kommer sig 
att samhällseleverna har valt att läsa den inriktningen de går och varför har de valt att arbeta 
vid sidan om studierna. Vi är intresserade av att förstå hur eleverna resonerar när de väljer att 
arbeta när betygskriterierna och skolan i stort kan vara krävande i många ungdomars liv. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Hur resonerar gymnasieelever inom samhällsvetenskapliga program kring utbildning och 
arbetslivserfarenhet? 
 
Frågeställningar:  

• Hur resonerar gymnasieeleverna kring utbildningsval? 
• Hur resonerar gymnasieeleverna kring att arbeta vid sidan av studierna? 
• Hur upplever gymnasieeleverna att personer i deras närhet påverkar deras val kring 

utbildning och arbete? 
 
 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera en del tidigare forskning som har gjorts inom 
områdena arbete och utbildning. Arbetslivsforskningen rör en beskrivning av det nya 
individualiserade arbetet samt vilka drivkrafter som gör att vi väljer att arbeta. Inom 
utbildningsforskningen har vi valt forskning som beskriver elevers uppfattningar om 
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gymnasievalet, ett förtydligande av den ökande eftergymnasiala utbildningen samt 
individernas ökande behov av ansvarstagande inom skolan.   

 

2.1 Arbete 

2.1.1 Individualiseringens villkor 

Gillberg (2010) behandlar fyra grundläggande drivkrafter till varför vi arbetar vilka han 
hämtar från Friberg (1976). De är tvång, materiella drivkrafter, normativa drivkrafter och 
inherenta drivkrafter (Gillberg 2010:76). Gillberg skriver i synnerhet om de normativa 
drivkrafterna då han menar att de skapas genom den socialisationsprocess som vi människor 
på olika sätt upplever under både vår uppväxt, men även under de vuxna åren. Genom detta 
perspektiv innebär socialisationen att man som individ förbereder samt anpassar sig för att på 
det mest optimala sätt motsvara ”samhällets” och omgivningens förväntningar på varje 
individ. Socialisationsprocessen innebär inte bara en utveckling av individen själv, utan även 
en assimilation till en social gemenskap vilket innebär en dubbel process. Han menar att 
arbete i denna process är någonting som anses normalt och inte ifrågasätts. Att inte arbeta ses 
som något onormalt, osunt och suspekt. 

Gillberg menar även att ”den förlängda ungdomsperioden och den allt mer utsträckta perioden 
av eftergymnasial utbildning har också ökat unga vuxnas beroende av föräldrarnas stöd.” 
(Gillberg 2010:96). Även fast ungdomsperioden blir längre, så har även ungdomsperiodens 
karaktär förändrats. Att behöva ökat stöd från sina föräldrar för de unga vuxna i och med 
expansionen av den eftergymnasiala utbildningen så ställs det också högre krav på de som 
inte har möjlighet till det stödet. För många finns det ingen möjlighet att hänga med i 
utbildningsinflationen på grund av avsaknad av föräldrarnas stöd. De måste då försörja sig på 
egen hand kanske innan den eftergymnasiala utbildningen och redan under gymnasietiden 
(Gillberg 2010:95). 

Tomas Johansson, som Gillberg senare nämner i sin avhandling, menar att gränserna mellan 
barndom, ungdom och vuxenliv har genom tid fått en förskjutning. Övergången från barn till 
tonår har börjat allt tidigare, och övergången från tonår till vuxenår blir desto otydligare. Han 
menar att de avgörande skillnaderna i den övergången ligger i barn, arbete och typ av bostad - 
och arbete är den övergång vi intresserar oss mest av (2010:102).   

 

2.1.2 Drivkrafter för arbete 

Karlsson (2013) behandlar drivkrafter för arbete och refererar likt Gillberg (2010) till Mats 
Fribergs (1976) incitamentstypologi. Karlsson benämner tvång, materiella incitament och 
normativa incitament. Medan Gillberg mycket riktar in sig på de normativa så utvecklar 
Karlsson även de övriga. Karlsson menar att tvånget är en negativ drivkraft exempelvis av 
biologiska skäl. Vi behöver arbeta för att få pengar till att kunna äta (Karlsson 2013:118). De 
materiella incitamenten, drivkrafterna, är att arbeta för de belöningar vi därmed skaffar oss, 
vanligtvis lön. De normativa drivkrafterna menar Karlsson är att arbete ger social och 
moralisk tillfredsställelse (Karlsson 2013:118). Inom de normativa drivkrafterna finns det 
uppdelningar av olika grupper, som Karlsson benämner som de sociala incitamenten. De 
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sociala incitamenten innefattas av involvering, identifikation, moraliska drivkrafter och 
politiska drivkrafter (Karlsson 2013:118). Dessa nämnda drivkrafter menar han ligger utanför 
själva arbetets utförande och de som drivkrafter som visar sig i arbetsaktiviteten är de 
inherenta. Detta syftar till när arbetet i sig uppfattas som spännande (Karlsson 2013:119). 

Han fortsätter sedan att förklara drivkrafterna i relation till arbetets utveckling. Under 
slavarbetstiden bestod drivkraften till störst del av fysiskt betingat tvång, att arbeta för att 
undvika fysisk våld eller fängelse (Karlsson 2013:119f). En annan aspekt av tvång är det 
strukturella tvånget som är det kapitalistiska lönearbetets grund - du måste jobba för att 
försörja dig (Karlsson 2013:121). Han visar sedan att de normativa drivkrafterna speciellt 
börjar visa sig i human relations-skolan (Karlsson 2013:126f). Där betonas betydelsen av 
informella gruppbildningar på en arbetsplats och de sociala incitamenten, detta då 
undersökningen visade på att sociala interaktioner hade betydelse för resultatet. Karlsson 
skriver också att human relation-skolans företrädare menar att de materiella drivkrafterna är 
av betydelse men att de normativa drivkrafterna förkommer i ännu högre utsträckning 
(2013:128). Scientific management är däremot ett exempel på anseendet att de materiella 
incitamenten är av större vikt än något annat (Karlsson 2013:129). 

 

2.2 Utbildning 

2.2.1 Vilja och framtid i frågor kring utbildningsval 

I studien (Puaca 2013) jämförs gymnasieelever på ett praktiskt program (fordon) och ett 
akademiskt program (samhällsvetenskap) utifrån viljeformationer och skolhabitus. De slår 
fast att habitus påverkas starkt av de programspecifika förhållandena och tydliga skillnader i 
förhållningssätt till utbildningen och dess nytta urskiljs mellan eleverna från de olika 
programmen (Puaca 2013:107f).  

Eleverna som studerade det samhällsvetenskapliga programmet hade inget på förhand 
fastslaget mål med studierna i form av given en yrkesbana eller studieväg. Detta leder i sin tur 
till att eleverna anammar en individuell strävan efter meriter som exempelvis höga betyg. 
Målet är att skaffa sig så goda förutsättningar som möjligt inför vad som än kommer efter 
gymnasiet. De tvingas navigera detta i en miljö som präglas av förväntningar på individuellt 
ansvarstagande som bygger på föreställningen om rationellt övervägande. Antagandet om 
rationellt underbyggda val brister i klyftan mellan elevers förmåga att ta in information och 
socialt influerade viljeformationer (Puaca 2013:110-114). 

 

2.2.2 Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet  

I en litteratursammansättning som Skolverket gjort på temat val av gymnasieutbildning 
konstaterar författarna att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den viktigaste faktorn i 
elevernas gymnasieval (Skolverket 2012:7). Elever med stöd av utbildade föräldrar hemifrån 
tenderar att få högre betyg och i högre utsträckning välja högskoleförberedande 
gymnasieutbildningar än yrkesförberedande. Barn till föräldrar i ett högre socioekonomiskt 
skikt har närmare till relevanta råd och känner en större trygghet inför att välja mer attraktiva 
och krävande utbildningar (Skolverket 2012:7f). 
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Att välja gymnasieutbildning är att samtidigt bekräfta sin identitet. Därför väger saker som 
kompisars val, fördomar om lärosäte eller program tungt i valet av utbildning. För de som har 
en tydlig bild av vad de vill åstadkomma på sikt är valen av högsta betydelse. Identitetsfrågan 
adderar till socioekonomiska förutsättningar avseende vidare differentiering och stratifiering i 
utbildning och samhället i stort. Detta kan bli ett problem för skolans roll i att skapa agenter 
för jämlikhet eftersom en individualiserad utbildning skulle kräva att eleverna själva 
prioriterar dessa frågor och aktivt agerar för ett jämlikt samhälle. (Skolverket 2012:17-20) 

Skolverket tar även upp ett antal processer och strategier som gymnasievalet kan analyseras 
genom. De är tre olika valprocesser: det individuellt självklara som sammanfattat är när 
eleverna inte tar hänsyn till vad andra personer råder eller tycker och styrs även av hur de 
anser att de lyckats i olika ämnen i grundskolan. Sedan finns det kontextuellt kollektiva valet, 
som innebär att valet påverkas av de traditioner som finns i familjen gällande utbildning och 
yrken. Den tredje är det argumentativt processuella valet som är det val som sker när elever 
överväger ett flertal program och tar hjälp av informationskällor samt deras sociala relationer 
(Skolverket 2012:14). 

Det finns även ett antal områden som formar de valprocessen som eleven använder, vilka kan 
vara yrkesinriktade, karriärsinriktade, konsumtionsinriktade, gruppinriktade, 
intresseinriktade samt traditionsinriktade (Skolverket 2012:14f).  

 

2.2.3 Utbildning är lösningen. Vad är problemet? 

Mats Alvesson (1999) skriver om utbildningsfundamentalism. Han menar att det blir mer 
centralt att ‘bli någonting stort’, med det menas högre utbildning för att i senare skede kunna 
göra storhet i karriär (Alvesson 1999:225). Förutom den individuella vinsten, så är det även 
positivt för kollektivet då en nation kan anses som bildad när fler studerar på högre nivå. 

Han sammanfattar den så kallade utbildningsfundamentalismen i bland annat dessa 
antaganden; utbildning är alltid något bra och innebär endast positiva konsekvenser. Genom 
utbildning så formar vi människorna till ‘de rätta’. Det går inte att få för mycket utbildning, ju 
större del av samhället som är högutbildade, desto bättre samhälle resulterar det i. Utbildning 
är även lösningen på problem, utifrån ett internationellt konkurrensperspektiv men även för att 
stävja den nationella arbetslösheten (Alvesson 1999:226). 

Han problematiserar dock detta genom att exempelvis förutse en sänkning i utbildningsnivån 
när det är fler som söker och att dessa sedan kan resultera i att utbildningen inte säger så 
mycket om hur mycket kunskap som finns (Alvesson 1999:228). Han ifrågasätter även om det 
alltid är centralt med utbildning, jämfört med bland annat personlig lämplighet vid vissa yrken 
(Alvesson 1999:230). 

 

2.2.4 Ansvar - hur lätt är det? 

I linje med övriga samhällets utveckling har den svenska skolan anammat 
marknadsekonomiska principer i sin utbildningsplan menar Dovemark (2007:16f). 
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Läroplanernas intentioner försköts mot en decentraliserad styrning med resultatansvar och 
inkluderandet av flexibilitet och ansvar för eleverna för att främja individens möjlighet att 
påverka sin egen utbildning (Dovemark 2007:20f). 

Problemet med att instifta marknadsprinciper i utbildningen är att konkurrens är dess 
nyckelmoment. Genom att ge eleverna möjligheten att (i högre grad) välja själva och förvänta 
sig att de gör det strikt efter eget intresse har man instiftat ett system som markerar skillnader 
mellan individer. Givet att eleverna kommer från skilda förutsättningar så kommer 
socioekonomiska skikt att reproduceras och förstärkas (Dovemark 2007:30). 

Detta påvisas tydligt i hennes material, där hon jämfört elever från olika socioekonomiska 
grupper mot varandra. De elever som kom från ett högre socioekonomiskt skikt tenderade att 
leva upp till de krav som den nya skolan ställde. De tog mer initiativ, ansvar för att 
uppgifterna skulle bli lösta och tog hjälp av varandra och andra i sin närhet för att nå resultat. 
Eleverna utan samma förutsättningar hängav sig inte till utbildningen utanför skolmiljön och 
upplevde inte att de hade hjälp att tillgå hemifrån med resultatet att de presterade sämre 
(Dovemark 2007:175-177). 

 

3 TEORIANKNYTNING  

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de teorier som vi har ansett vara relevanta att utgå 
från i denna studie. Den ena teorin är Bourdieus habitus, som är en teori om människors 
handlande. Habitus är en social grupps skapande av tankesätt och handlande, som bland annat 
leder till ett särskiljande av grupper. Även Bourdieus kapitalformer är något som används, 
vilket då avser symboliskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Vi använder oss sedan av 
möjlighetshorisonter som är det rum av möjligheter som vi antas kunna handla i baserat på 
exempelvis om man är kvinna, familjetraditioner och så vidare.  

 

3.1 Habitus 

Bourdieu definierar själv habitus som en genererande princip för objektivt klassificerbara 
praktiker och system för att klassificera samma praktiker (Bourdieu 1993:297f). Det är genom 
dessa förmågor, vilka innebär meningsfullt agerande och förmågan att värdera handling 
utifrån ett givet individuellt eller teoretiskt perspektiv, som habitus konstituerar “rummet av 
livsstilar”. Förenklat innebär detta den sociala miljö inom vilken en agent opererar i ett givet 
ögonblick (Bourdieu 1993:298). 

Människans natur är inte monolitisk utan snarare dynamisk inom vissa gränser eller ramar. 
Det är inom dessa ramar som varje persons uttryck, intryck och världssyn ryms. De är inte 
absoluta eller individuella, utan formas i relation till individens sociala närmiljö. Det är detta 
som Bourdieu kallar habitus, det abstrakta utrymme inom vilket individens personlighet och 
sociala tillhörighet förlängs i handlingar och uttryck (Hillier & Rooksby 2005:44). Habitus 
går därför inte att härleda till en specifik social miljö utan syftar till individen i samspel med 
hela sin sociala miljö över tid och rum. Detta inkluderar andra individer, förhållanden under 
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uppväxt, förhållanden nu, åsikter, tankar, handlingar och allt annat som begränsar och 
möjliggör människans handlingar (Hillier & Rooksby 2005:45). 

Habitus går inte att reducera till ett samhällsvetenskapligt verktyg för kausala 
händelseförlopp, alltså exempelvis ”A inträffade och påverkade mig, därför agerar jag B” och 
fungerar därför inte prediktivt. Däremot kan vi genom habitus titta på faktorer som har spelat 
roll för individen och kunnat härleda dessa faktorer till handling eller åsikter som individen 
uttrycker (Hillier & Rooksby 2005:47). 
 

3.2 Kapital 
 
Symboliskt kapital används för att identifiera företeelser som bidrar till stratifiering och 
försvårar för social mobilitet. Kapitalet syftar till de företeelser kopplade till en individ som 
utgör individens möjligheter att förflytta sig i en abstrakt social hierarki (mellan och över de 
sociala skikten). Detta kan ta en skepnad av exempelvis sociala nätverk, utbildning, pengar 
personlighet eller vad som än kan utgöra en påverkande faktor avseende social mobilitet och 
klassificering (Kamphius m.fl 2015:3). 
 
Det ekonomiska kapitalet syftar till monetära tillgångar i form av pengar och förmågan att 
bruka dessa tillgångar på ett nyttomaximerande sätt. Det ekonomiska kapitalet avgränsar och 
möjliggör för individens förmåga att införskaffa materiella ting eller tjänster som tillåter 
honom eller henne att förflytta sig på den sociala skalan (Kamphius m.fl 2015:4). 
 
Det sociala kapitalet är ett samlingsbegrepp för möjligheterna som tillkommer i samband med 
medlemskapet i olika sociala grupper som individen har medlemskap i. Förenklat innebär det 
att individen har tillgång till kunskaper, färdigheter och möjligheter knytna till andra personer 
inom individens sociala nätverk (Kamphius m.fl 2015:4). 
 
Kulturellt kapital hänvisar dels till inomkroppsliga företeelser så som tankesätt, kompetenser, 
fördomar och inställningar, men även till kapital i form av materiella ägodelar. I ett land som 
Sverige är det institutionaliserade kapitalet framstående, det består av bland annat betyg eller 
diplom eller andra “licenser” som krävs för att vinna tillträde till olika grupper och 
professionella skrån (Kamphius m.fl 2015:3). 
 
Genom att studera individens symboliska kapital, genom ovan nämnda kategorier, kan 
forskaren urskönja tendenser som ökar förståelsen för varför sociala skikt reproduceras samt 
ge honom möjlighet att identifiera faktorer som betyder mer än andra (Kamphius m.fl 
2015:3). 

 

3.3 Möjlighetshorisonter 

Möjlighetshorisonter är en teori som bygger på Bourdieus habitus men genom spektret av val. 
Existerande teorier som behandlar val ur en karriärskontext förutsätter en sorts objektiv 
rationalitet som inte motsvarar hur människor handlar i verkligheten. Däremot handlar vi 
rationellt, men endast utifrån hur vi känner i förhållande till erfarenheter, värderingar och 
fördomar. Vidare går det inte att skilja på individens val och kulturella betingelser som 
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omgärdar henne. Valen begränsas och möjliggörs av individens världssyn och syn på sig själv 
i sin sociala kontext (Hodkinson & Sparkes 1997:31-34).  

Följande redovisande exempel från arbetslivet; ingenjör är en yrkesgrupp som traditionellt sett 
domineras av män. Även om det objektivt finns en tjänst som ingenjör för en ung kvinna 
tenderar hon att inte söka det. Detta trots att det inte finns något som säger att kvinnor skulle 
vara sämre ingenjörer än män eller definitivt inte att ingenjörer tjänar sämre och att yrket 
därför väljs bort av kvinnor. Nej, utan oftast ryms det inte inom hennes möjlighetshorisont om 
hon inte identifierar det som en yrkesroll som är rimlig för henne att eftersträva, i detta fiktiva 
fall för att hon identifierar ingenjör som en yrkesroll för män. Människor eftersträvar alltså 
endast det som ligger inom deras möjlighetshorisonter (Hodkinson & Sparkes 1997:36-39) 

För att relatera till våra uppsatsteman så förväntas inte elever välja endast med grund i vad de 
hoppas på att få med sig av utbildningen. Individen kan vara influerad av familjens vilja, 
lärosätets geografi eller projicerade åsikter om lärosätet eller utbildningen. Motivationen 
bakom valet av utbildning är i grunden inte objektivt rationellt, utan bör ses som en 
konsekvens av socialt influerat framtidsbeaktande, vari graderna av rationalitet varierar 
kraftigt (Beach & Puaca 2014:72). 

 

4 METOD 

Som författare till denna studie utgår vi från att kunskap skapas genom den sociala värld som 
vi existerar inom. Genom att tillämpa de verktyg vi använder oss av i det sociala livet så kan 
vi tolka kunskapen i de sociala möten och situationer som uppstår när vi utför 
undersökningen. Denna kunskapssyn utgår från forskarens förförståelse som hjälp, både i att 
förstå men också för att kunna ifrågasättas. Vi ville inte söka fakta för att kunna dra några 
slutsatser genom undersökningen, utan istället strävade vi efter att skapa en förståelse av 
respondenternas upplevelser. Vi använder oss således av ett hermeneutistiskt synsätt i vår 
ansats av att förstå gymnasieungdomars syn på arbete och utbildning (May 2013:25).  

 

4.1 Urval  

Bryman (2011:434) nämner att många forskare som skriver om de olika typerna av urval 
inom den kvalitativa forskningen rekommenderar ett målinriktat urval. Det är det urval som 
är av den strategiska typen och grundar sig i att försöka koppla samman urvalet med de valda 
forskningsfrågorna. Detta är det urval vi har använt oss av i vår undersökning, med ett fortsatt 
snöbollsurval då våra första respondenter hjälpte oss att hitta fler som passade att delta i vår 
undersökning (Bryman 2011:434, 196). 

 

4.1.1 Hitta respondenter 

För att hitta våra respondenter har vi utgått från våra kontakter som skulle kunna passa att 
besvara våra forskningsfrågor. Vissa respondenter hade vi en viss personlig kontakt med och 
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frågade därför om de arbetade vid sidan av gymnasiet. För att kunna besvara vårt syfte 
gällande utbildning och arbete i kombination så var det endast elever som arbetade som var 
intressanta för vår studie. Vi frågade även om de var villiga att ställa upp på intervju för vår 
studie. Kontakten med de första respondenterna skedde genom Facebooks 
meddelandefunktion då vi inte hade telefonnummer till samtliga respondenter, samt att vi 
ansåg att det var det mest effektiva sättet att få kontakt då många är aktiva inom detta sociala 
medium. Genom de första respondenterna vi fick kontakt med har vi även fått hjälp av att 
hitta fler intervjupersoner. Vi frågade respondenterna om de känner fler personer som studerar 
ett samhällsvetenskapligt program på gymnasiet och arbetar vid sidan av studierna som skulle 
kunna passa vår studie. Vi fick på den vägen kontakt till fler respondenter. 

 

4.1.2 Typ av respondenter 

Samtliga respondenter studerar ett samhällsvetenskapligt program med olika inriktningar vid 
samma gymnasieskola i Västsverige. Gymnasieskolan är en av de största skolorna i staden 
och har även en rivalitet med en annan stor gymnasieskola i området, vilket ibland kan ta sig 
uttryck i respondenternas svar. Vi benämner i denna studie gymnasieskolan som 
respondenterna går på för samhällsgymnasiet. Rivalitetsgymnasiet nämner vi som 
teknikgymnasiet. Samtliga respondenter utom en studerar sitt andra år, den sista studerar sitt 
tredje år. Antal respondenter i studien är åtta, varav alla är tjejer. De är alla mellan 18-19 år 
gamla. 

 

4.2 Material  

För att samla in data har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Bryman menar att de två 
viktigaste formerna av dessa intervjuer är de ostrukturerade och de semistrukturerade 
(2011:413). Vid ostrukturerade intervjuer använder forskarens sig oftast av ett eller flera 
teman, eller bara en enda fråga som respondenten sedan får svara på och associera kring. 
Denna typ av intervju liknar mer ett vardagligt samtal (Bryman 2011:415). Den 
semistrukturerade intervjun används när det finns ett antal teman som specifikt ska beröras 
under intervjuns gång, dessa teman finns i en intervjuguide. Respondenten är sedan relativt fri 
att kunna associera kring frågorna, men inte att för långt ut från ämnet. Följdfrågor är även 
någonting som kan ställas inom den semistrukturerade formen och måste alltså inte ingå i 
intervjuguiden (Bryman 2011:415). 

Vi har valt den semistrukturerade intervjuformen och har därmed format en intervjuguide. 
Intervjuguiden har vi själva utformat för att kunna svara på våra frågeställningar (se Bilaga 1). 
För att forma intervjuguiden har vi tagit hjälp av de grundläggande råd som Bryman 
(2011:419) beskriver. För att kunna besvara sina frågeställningar behöver man försöka skaffa 
sig en uppfattning om vad respondenterna upplever som viktigt kring de teman vi har. Det var 
en del i vår förförståelse att resonera kring vad respondenterna skulle kunna tänkas svara på 
de frågor vi skulle ställa. Genom den uppfattning vi hade så var vi även tvungna att se 
scenariot om vad skulle hända ifall respondenterna inte alls utgav den upplevelsen som vi 
hade en bild av. Detta så att vi kunde forma frågorna så att de inte utgick från något som vi 
endast förutsatte.  
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De råden som följer av Bryman är bland annat att inrätta en viss ordning bland de teman som 
används, så att frågorna till varje tema har en bra följd. Det ska dock tas i åtanke att ordningen 
kan komma att ändras till det passande under intervjuns gång (Bryman 2011:419). Som 
exempel på detta så frågade vi respondenterna vilken utbildning de gick innan vi bland annat 
frågade varför de valde utbildningen. Det är även viktigt att ha ett enkelt språk som passar 
respondenterna. I vårt fall med gymnasieelever så valde vi att göra frågorna så enkla som 
möjligt för att inte frågorna skulle behöva förklaras och att intervjupersonerna lätt skulle 
kunna reflektera över svaret istället för formuleringen. Det var även viktigt för oss att inte 
ställa några ledande frågor.  

 

4.2.1 Tillförlitlighet och giltighet 

Vi diskuterar i detta avsnitt undersökningen utifrån begreppen validitet och pålitlighet 
(Bryman 2011). Detta för att kunna säkerställa kvaliteten för studien.  

Validitet - Den ena delen av validitet är den externa validiteten, den avser huruvida studiens 
resultat kan generaliseras till andra sociala sammanhang och situationer (Bryman 2011:352). 
Vårt urval i studien är relativt litet, därför kan det vara svårt att generalisera resultatet för 
samtliga gymnasieelever inom samhällsvetenskapliga program. Det är även personliga 
upplevelser från olika individer som snarare skapar en uppfattning för läsaren om det aktuella 
ämnet än att studien skulle hävda att detta framställer en aktuell och generell bild.  

Den andra delen av validitet är den interna validiteten, som är den grad av samförstånd 
mellan de observationer vi gör och de teoretiska idéerna som vi utvecklar (Bryman 2011:352). 
Validitet refererar till ifall det som mäts är det som avses att mätas (Fejes & Thornberg 
2009:218f). Vi frågar oss i denna studie hur samhällselever resonerar kring vårt valda ämne. 
Genom att studera individers personliga upplevelser så är intervjuer med respondenter av 
relevanta erfarenheter det mest giltiga som vi kan uppnå i relation till studiens 
frågeställningar. 

Pålitlighet – För pålitligheten ska man redogöra för en fullständig beskrivning av samtliga 
faser inom forskningsprocessen (Bryman 2011:355). Detta innefattar bland annat 
problemformulering, val av undersökningspersoner samt fältanteckningar. Kriteriet är därför 
till för att andra ska kunna granska forskningen under tiden, bedöma kvaliteten och om de 
slutsatser som dragits är berättigade (Bryman 2011:355). Vi författare har redogjort för de 
olika faser i forskningen som har bedrivits och beskrivit varför vi valt de tillvägagångssätten i 
denna metoddel av uppsatsen. Alla intervjuutskrifter är kvar tills att undersökningen är färdig 
och det är alltså möjligt för någon annan forskare att kunna kontrollera vårt arbete och göra en 
bedömning av dess pålitlighet.  

Vi som utför denna studie diskuterade både på förhand, under tiden, och i efterhand hur 
resultaten skulle komma att tolkas. För att till exempel kunna koda materialet så behövde vi 
båda vara överens om vilken tolkning på olika kategorier som var nödvändiga för att få ut 
resultatet. För att kunna hantera den subjektivitet som finns behöver vi alltid kontrollera våra 
föreställningar mot verkligheten och inte se dem som sanningar (Becker 2008:30f). Vi har 
gått in i undersökningen med substantiella föreställningar, men med förhållningssättet att 
erhålla kunskap som också kan omkullkasta dessa.  
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4.3 Undersökningens genomförande  

4.3.1 Information till respondenterna 

Informationen som respondenterna fick gällande vad intervjun skulle innehålla var att vi 
skulle behandla tre teman; arbete, identitet och utbildning. Vi förklarade att ingen förkunskap 
krävdes och det var endast de personliga upplevelserna på valda teman vi ville ta del av. De 
fick inte ta del av några intervjufrågor innan intervjun då vi ville ta del av respondenternas 
spontana reaktioner och reflektioner. De blev erbjudna att ta del av studiens fullständiga syfte 
och frågeställningar. 

Respondenterna blev informerade om deras rättigheter att när som helst kunna avbryta sin 
medverkan i studien samt att de är anonyma i studien. Detta eftersom frågorna berör deras 
personliga integritet och vi var medvetna om att en del av frågorna kan uppfattas som känsliga 
eller kränkande.  

 

4.3.2 Intervjuernas genomförande 

Som tidigare nämnt så finns det framför allt två intervjuformer av i den kvalitativa 
forskningen, den semistrukturerade och den ostrukturerade. Den ostrukturerade kan te sig lite 
olika bland annat som en tematiskt öppen intervju eller som en helt öppen intervju (Aspers 
2011:143f). Det som intresserade oss var den semistrukturerade intervjun. Vi hade ett antal 
teman som vi ville ta upp och vissa specifika frågor som vi gärna ville ha svar på för att 
respondenternas svar i viss grad skulle kunna jämföras (May 2013:163). Detta går att göra 
genom en strukturerad intervjuform (Aspers 2011:143), men vi ville även ge respondenten 
utrymme att kunna gå utanför de frågor vi ställer som ändå håller sig inom ämnet. Eftersom vi 
valde en semistrukturerad form med möjligheter för respondenten att prata ganska fritt hade vi 
därför inte någon planerad tidsram, intervjun pågick fram till dess att vi upplevde att de frågor 
vi hade var besvarade. Intervjuerna varierade i längd, från cirka 20-40 minuter. Intervjuerna 
spelades in med våra mobiltelefoners inspelningsfunktion. Inga anteckningar skedde under 
intervjuernas gång eftersom allt spelades in och sedan transkriberades.  

Vi hade intentionen att vi båda skulle kunna medverka vid samtliga intervjutillfällen, men 
eftersom respondenterna själva fick välja när de hade möjlighet att utföra intervjun så blev det 
oftast en av oss som var medverkande vid intervjun. Vid två intervjutillfällen var vi båda med 
men enbart en av oss som aktivt utförde intervjun.  

Själva intervjuns genomförande bedrevs genom att vi som forskare framför allt ville 
upprätthålla respondenterna motivation genom hela intervjun (May 2013:170). Detta utfördes 
genom att vi uppmuntrade respondenterna till vissa sidospår som de verkade intresserade av 
för att ge dem möjligheten att utveckla sina resonemang. Vi ville att de skulle uppfatta oss 
som genuint intresserade av det de hade att berätta för oss, vilket vi också var. Respondentens 
deltagande och svar är för denna studie betydelsefulla, vilket vi försökte framhäva för 
respondenterna. En stor del i att åstadkomma detta är att icke-styrande frågor (utan ja eller 
nej-alternativ) som att fråga om respondenten kan berätta mer; till exempel så användes “Du 
sa att X, skulle du vilja berätta mer om det?” (May 2013:171). Det är ett exempel på 
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sonderingsfrågor som vi mycket använde oss av i intervjuerna. Intervjufrågorna var öppna 
och formade på ett sådant sätt att respondenten fick möjlighet till en egen tolkning. Vi 
använde även mycket tolkande frågor för att vi skulle försäkra oss om att vi hade tolkat 
respondentens svar enligt deras intention, till exempel “Menar du att du upplevde att 
föräldrarnas stöd också kunde upplevas som en övervakning?”. Det var även väldigt 
användbart med tystnad, som i de flesta fall ledde till att respondenten själv valde att utveckla 
sitt svar (Bryman 2011:423).  

 

4.3.3 Revidering av intervjuguide 

Genom samtal med handledaren efter tre intervjuers genomförande så valde vi att lägga till 
ytterligare frågor i vår intervjuguide som skulle kunna hjälpa oss att få fram mer information 
som var relevant för vårt syfte. Vi valde att ställa en fråga gällande vilken press respondenten 
känner för betyg, detta för att det inte uppkommit genom alla tidigare intervjuer och var av 
relevans. Avseende arbete så valde vi att fråga hur respondenten fick sitt arbete, vad de anser 
om sitt arbete samt om de upplevde att något annat har försakats till följd av sitt arbete. Vi 
frågade även vad respondenten gjorde på fritiden, för att kunna få fram om det även är andra 
aktiviteter som respondenten tar hänsyn till när de planerar tiden för utbildning och arbete. 
Det sista vi valde att lägga till var att fråga om respondentens planer för fortsatt utbildning.  

Vi valde även att omformulera en fråga som de tidigare respondenterna hade svårigheter med 
att tolka. Detta var frågan “Vem är du?” som omformulerades till “Hur skulle du beskriva dig 
själv för någon som aldrig träffat dig?”. Intentionen med den ursprungliga frågan var att 
eventuellt kunna få fram vad respondenterna identifierade sig med, exempelvis sitt jobb; “jag 
är en servitris” eller dylikt. Vi uppmärksammade att intentionen var oklar för respondenterna 
och valde därför att försöka få fram respondentens tolkning av sig själv och sina egenskaper 
ur andras ögon. Vi ställde inte samtliga frågor till alla respondenter, då vissa av frågorna 
redan behandlats av respondenterna i ett utvecklat svar. Alla teman berördes dock under 
samtliga intervjuer, men frågorna kunde variera något. 

 

4.4 Bearbetning och analys av material 

4.4.1 Transkribering 

För att transkribera använde vi de ljudfilerna som upptogs under intervjuerna på våra privata 
lösenordskyddade datorer. Det finns inget direkt facit på hur en transkribering ska ske och hur 
många detaljer som ska återges i texten (Aspers 2011:156). Vi valde att ge uttryck i texten för 
uttryckt osäkerhet som uppstod, upphakningar och övriga detaljer som annars inte syns i 
texten. Om exempelvis respondenten svarade med ett tveksamt “ja” så valde vi att skriva det 
som ett “ja…” för att kunna skilja på de svaren som var tvetydiga och de som var definitiva. 
Vi skrev även med pauser, avbrott, ironi och skratt som uppstod under intervjutillfället som 
var av betydelse för tolkningen. 
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4.4.2 Kodning och analys 

För att få fram den empiri som var relevant för vår studie så gjorde vi ett kodschema. Vi tog 
hjälp av den grundläggande struktur som Aspers (2011:176-179) ger exempel på. Vi hade 
olika kategorier som vi kodade efter; först var de olika aktörerna som respondenten pratade 
om. Dessa var bland annat respondenten (sig själv), familjemedlemmar och vänner. En annan 
kategori var vilka platser respondenten pratade om (hemma, skolan, arbetet och så vidare). 
Sedan hade vi ett antal områden som respondenten pratade om, bland annat arbete, utbildning, 
identitet som var kopplat till vår teori (Aspers 2011:179) och olika ämnen inom dessa 
områden så som press, planering, mål/drömmar och värderingar som vi under intervjuernas 
gång ansåg spelade en stor roll. De områdena som framför allt blev kodade var när 
respondenterna pratade om familj, vänner, utbildning, arbete samt framtid (mål/drömmar). 
Kodningen gjordes för hand på de utskrivna intervjuerna med marginalmetoden på papper 
med färgpennor (Aspers 2011:185-187). Vi tillämpade ett statiskt förhållningssätt i analysen 
av empirin, vilket innebär att vi studerade förhållandet mellan teori och kodat material 
(Aspers 2011:205).  

För att skapa de olika koderna så utgick vi från teoretiska utgångspunkter som ramar in 
studiens syfte. I enlighet med Aspers (2011:205) statisk-dynamiska analysmodell studerade vi 
relationen mellan teorin och koderna vi tagit fram som är kopplade till teorin (statisk analys), 
samtidigt som vi sökte samband mellan olika företeelser i empirin (dynamisk analys). 
Vanligtvis ges forskare möjligheten att studera fenomen över tid, vilket ger dem möjligheten 
att studera förändring. Eftersom vår studie begränsade sig till ett givet tillfälle för 
respondenterna så fick vi lägga fokus på hur företeelser i empirin påverkade varandra. 

 

4.5 Etiska överväganden  

Vi ska i detta avsnitt redovisa hur denna studie förhåller sig till de fyra etiska huvudkraven 
från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002).  

Informationskravet - “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (2002:7). Informationen som respondenterna ska tillgå kan vara 
mer eller mindre detaljerad. Respondenterna meddelades att vi skulle skriva en 
kandidatuppsats för vår utbildning på Högskolan i Borås, där vi läser Organisations- och 
personalutvecklare i samhället. De informerades om att de var frivilliga att delta och att när 
som helst kunna avbryta sin medverkan i studien. Vi uttryckte för respondenterna vilka teman 
vi skulle behandla under intervjuns gång, vilka var utbildning, arbete och identitet och att vårt 
syfte var att undersöka hur gymnasieelever på samhällsvetenskapliga program resonerar kring 
arbete vid sidan av studier. Om våra respondenter efter intervjun ville veta det exakta syftets 
formulering och frågeställningar, så var det någonting vi delade med oss av eftersom 
respondenterna har rätt att få fullständig information om studiens syfte och uppläggning 
(Bryman 2011:135).  

Samtyckeskravet - “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” (2002:9). Samtliga respondenter fick informationen om att det var ett frivilligt 
deltagande i vår studie, vilket även innebär att de har rätten att när som helst har rätt att 
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avbryta sin medverkan. Det ingår även i samtycket att respondenterna hade rätt att vägra svara 
på vilken fråga de ville (Bryman 2011:137). Vi var medvetna om att vi under intervjun ville 
ha svar på vissa frågor som kunde uppfattas som kränkande och var därför ödmjuka till 
respondenternas frivillighet att svara på dessa frågor. Vi frågade även respondenterna om 
tillåtelse att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner för att kunna använda till studien 
syfte.  

Konfidentialitetskravet - “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (2002:12). Respondenterna blev innan intervjuerna 
informerade om att de var anonyma genom hela studien. Det innebär att ingen obehörig kan ta 
del av de inspelade intervjuerna, då de spelas in på en lösenordskyddad telefon samt sedan 
lagras på en privat lösenordskyddad dator. Materialet är konfidentiellt och det är endast 
författarna för studien, handledare och examinator som kan ta del av det. Vi informerade även 
om att det inte finns någon möjlighet i uppsatsens text att identifiera respondenterna då vi inte 
använder deras egentliga namn. Inte heller skolornas namn eller ort nämns för att ytterligare 
stärka konfidentialiteten.  

Nyttjandekravet - “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (2002:14). Intervjumaterialet används endast för denna uppsats syfte, 
och efter examination så raderas ljudfilerna på alla enheter för att de inte ska kunna användas 
till något annat. Alla information som respondenterna delat med sig av används enbart i 
studiens forskningssyfte. 

 

4.6 Förförståelse och föreställningar 

Substantiella föreställningar är de antaganden om ett okänt fenomen som forskare medvetet 
eller omedvetet skapat baserat på uppfattningar (Becker 2008:22ff). Vår uppfattning inför 
studien var att gymnasieelever verkade i en stressig miljö fylld med mycket krav från både 
skola, umgänge och för dem som valde att addera det - arbete. Vi antog att sociala 
förutsättningar spelade stor roll för hur eleverna klarade av att hantera kraven, där hög social 
status och möjlighet att ta hjälp hemifrån skulle vara särskilt avgörande. 

Detta var en orsak till studiens syfte från början, det vill säga att undersöka varför 
gymnasieungdomarna väljer att arbeta trots den stressiga vardagen vi antog att de redan lever 
i. Vi hade våra antaganden om att ungdomarna till stor del arbetade för de materiella 
belöningarna och därmed kunna unna sig att göra eller köpa saker. Vi hade även en 
uppfattning genom våra studier på högskolan för vilka drivkrafter det finns i människan för att 
arbeta, och därmed hade vi även en tanke att eleverna i stor mån även arbetar för den sociala 
gemenskapen - antingen uppfylld genom kollegor eller samhörigheten med att 
klasskamraterna också arbetar. Ämnet är däremot ingenting vi forskat tidigare i, så därmed 
var vår förförståelse för ämnet inte vetenskaplig och därför baserad på en del förutfattade 
meningar kring respondenternas upplevelse. Detta är dock något vi har tagit i beaktande i vår 
studie, då vi till exempel inte gav respondenterna ledande frågor baserade på våra antaganden 
utan öppna frågor som skulle leda oss till högre förståelse för respondenternas aktuella 
uppfattningar.  
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5 RESULTAT  

Vi kommer i detta avsnitt att presentera vårt resultat. Först så ger vi en kort presentation av de 
olika respondenterna. Namnen är pseudonymer för att behålla intervjupersonernas 
anonymitet. 

Amanda, 19 år 
Amanda går sitt andra år på ett samhällsvetenskapligt program med inriktning på 
kommunikation. Hon gick först ett år på teknikgymnasiet med inriktning på marknad och 
affärsmannaskap, innan hon sedan bytte till den nuvarande utbildningen. Hon har fem jobb 
vid sidan av studierna som varierar i innehåll och arbetsmängd. Hon bor numera själv och 
hennes föräldrar hade en traumatisk separation när hon var 11-12 år. 

Matilda, 18 år 
Matilda går sitt andra år på ett samhällsvetenskapligt program med inriktning mot 
internationella relationer. Matilda har två jobb vid sidan av studierna, som lagerarbetare och 
på ett hotell. Hon är aktiv inom ungdomspolitik och i skolans elevföreningar. Hennes familj 
består av mamma, pappa samt en storasyster som studerar på annan ort. 

Moa, 18 år 
Moa går en designinriktning på det samhällsvetenskapliga programmet, där hon läser sitt 
andra år. Hon har som intresse att rita och skissa på fritiden. Moa arbetar i kassan i en 
livsmedelsbutik vid sidan av studierna, ungefär två gånger i veckan.  

Emma, 18 år 
Även Emma går en designinriktning på det samhällsvetenskapliga programmet och läser sitt 
andra år. Emma är syster med respondenten Viktoria, och de kommer från en familj där båda 
föräldrarna arbetar inom textilbranschen. Vid sidan om studierna arbetar Emma som 
kassamedarbetare i en livsmedelsbutik. 

Viktoria, 18 år 
Viktoria som är Emmas syster går även hon en designinriktning på det samhällsvetenskapliga 
programmet. Hon går även i samma klass som sin syster, där de båda läser andra året. 
Viktoria arbetar likt sin syster som kassamedarbetare i en livsmedelsbutik. Viktorias föräldrar 
är skilda men har en bra relation.  

Johanna, 19 år 
Johanna läser sitt tredje år på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning design. 
Hon arbetar vid sidan av studierna på en bowlinghall, på ett hotell med nattklubb samt med 
nätverksförsäljning av hälsoprodukter. Johanna bor med sina två föräldrar och sin yngre 
syster.  

Lisa, 18 år 
Även Lisa läser designinriktningen på det samhällsvetenskapliga programmet och går sitt 
andra år. Lisa arbetar även hon i kassan i en livsmedelsbutik. Hon arbetar även som 
butiksbiträde i en klädoutlet samt på ett lager för ett klädföretag. Lisa kommer från en familj 
med bland annat egenföretagare och designers. Hennes föräldrar skildes åt när hon var ung 
och har nu två familjer bestående av två äldre bröder och tre yngre halvsyskon. Hon är även 
två styvföräldrar.  
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Ofelia, 18 år 
Ofelia läser kommunikationsinriktningen på det samhällsvetenskapliga programmet där hon 
går sitt andra år. Hon arbetar extra i kassan på en livsmedelsbutik ungefär två gånger i veckan. 
Ofelia bor med sina föräldrar och sina tre yngre syskon. 

 

5.1 Utbildning  

5.1.1 1.1 Val av utbildning 

Respondenten Matilda läser ett samhällsvetenskapligt spetsprogram med fokus på 
internationella relationer, främst inom Europa. Matilda valde att hoppa på programmet 
eftersom hon har ett stort samhällsintresse och inte är lika förtjust i de naturvetenskapliga 
ämnena. Klassen arbetar enligt Matilda mycket ämnesöverskridande, vilket tillåter dem att få 
en bättre helhetsförståelse för hur olika vetenskapliga grenar hänger ihop. Även om hon inte 
själv har erfarenhet från högskolan förklarar hon att det råder en konsensus bland elever och 
lärare att programmet, med sitt säregna, ämnesöverskridande arbetssätt, lyckas mycket bra 
med att förbereda eleverna för högskole- och universitetsstudier. Den insikten verkar, 
förklarar Matilda, i kombination med utlovade resor i Europa för eleverna och Matildas 
samhällsintresse som avgörande faktorer till varför hon valde programmet i första hand och är 
samtidigt anledningar till varför hon är nöjd med sin utbildning. 

Johanna går ett designprogram som hon menar tillåter henne att få utlopp för sin kreativa sida. 
Formgivning har varit ett intresse för henne och nu har hon riktat sitt fokus mot inredning. 
Trots att hon går ett program som matchar hennes intressen så var det den specifika skolan 
hon först och främst valde. Föreningarna och aktiviteterna som var en del av skolans kultur 
var det som hon främst kände en koppling till. 

Även Lisa valde främst vilket lärosäte hon skulle studera vid när hon skulle göra sitt 
gymnasieval. Hennes syster hade tidigare gått på skolan och uppskattat tiden där enormt, 
vilket gjorde alternativen redundanta enligt Lisa. Efter det visste hon att det var ett program 
med praktiska inslag som hon ville gå för att ha välkomna avbrott i läsandet. Givet skolan och 
praktiska inslag fanns sedan därför inte mycket att välja på, så hon valde programmet hon 
kände sig mest hemma i, vilket är design. 

Samtliga respondenter uttrycker att utbildningsval görs efter intresse i någon mån. Ofelia har 
alltid älskat att skriva och läser journalistik, Moa ritar och skissar på fritiden och valde därför 
design. Här skiljer sig både Ofelia och Moa från de andra respondenterna då intresset för dem 
är den främsta anledningen till varför de studerar det de gör. 

Viktoria och Emma är systrar och kommer från en familj som ägnar sig åt musik på fritiden 
där föräldrarna båda arbetar inom i textilbranschen. Viktoria berättar att hon var den av 
systrarna som valde den utbildningen först och är säker på att hon kommer arbeta med design 
i framtiden. Eftersom utbildningen är förlagd på skolan hon såg som den bästa i området 
fanns det ingen tvekan, hon skulle välja programmet. Emma kände sig inte lika säker på att 
just design var rätt för henne och valde först ett estetiskt program med inriktning musik. Dock 
valde hon att byta till design efter en månad, då hon ville fortsätta läsa ett estetiskt program, 
men ångrade sig rörande musik som huvudämne. Hennes förklaring till varför hon valt som 
hon gjort går inte tillbaka till henne själv, utan sin familj. 
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”Det är väl att jag alltid växt upp med det, att min familj och släkt håller på med 
musik och mina föräldrar håller på med kläder och design. Så det har kommit ganska 
naturligt.” (Intervju Emma) 

Amanda har valt och valt igen. Hennes två första gymnasieår spenderades på ett 
högskoleförberedande program vars fokuspunkter är marknad och affärsmannaskap. 
Utbildningen räknades som en av 20 spetsutbildningar i Sverige inom området och var ett 
attraktivt val för högpresterande gymnasieelever, förklarar hon. Rekryteringsprocessen var 
mer omfattande än för vanliga program med en intervju där elevens lämplighet och förmåga 
att hantera den höga belastningen som karaktäriserade program skulle bedömas. Väl i 
utbildningen var kraven på eget ansvar och dedikation ihop med höga förväntningar på 
prestation betungande till den grad att Amanda upplevde att det blev ohälsosamt. 

“Det slutade med att alla dessa höga krav och oräkneligt många nätter framför datorn 
för att hinna med allt plugg och att knappt hinna med jobb, träning eller kompisar 
blev till slut… bidrog det till att jag gick in i väggen.” (Intervju Amanda) 

Amanda uttrycker att hon blev sjukskriven, något som blev en följd av vad hon beskriver som 
en ohållbar vardag där hon inte hann med att njuta av tonåren. Hon kunde knappt arbeta, 
vilket var viktigt för henne. Hon träffade sin dåvarande pojkvän allt för sällan och 
programmet krävde bara mer av henne och hennes klasskompisar. Till slut kände hon att hon 
inte orkade längre. I efterhand berättar hon att det kändes som att andra inom programmet såg 
henne som en skamfläck, eftersom detta skulle vara ett spetsprogram för de bästa eleverna 
som skulle palla för det höga trycket. Hon upplevde att hon inte fick något stöd av skolan och 
i sin besvikelse bestämde hon sig för att hoppa av programmet och byta riktning. 

När hon bestämt sig för att byta föll valet på ett samhällsvetenskapligt program med 
inriktning kommunikation. Hon beskriver utbildningen som ett generellt samhällsprogram 
med tyngdpunkt på skrivande och skriftlig kommunikation i olika former med inslag av 
marknadsföring, vilket Amanda är intresserad av att läsa vidare senare. Amanda var först 
inställd på att läsa beteendevetenskap vilket hon beskriver som programmet som folk söker 
när de inte vet vad de ska söka, men en träff med en studie- och yrkesvägledare (SYV) fick 
henne på andra tankar. 

”… jag satt och prata med SYV:en och berättade vilka ämnen jag tyckte var roliga 
och vad jag trivdes med att göra […] så berättade hon om vad som ingick i 
programmet och då ville jag inte läsa något annat. Så det var tack vare SYV:en som 
jag valde detta.” (Intervju Amanda) 

Som tillägg beskriver hon en frustration över att den vägledningen inte fanns att tillgå när det 
initiala valet skulle göras i årskurs nio, utan bara var tillgängligt för dem som redan påbörjat 
sin gymnasietid. 

 

5.1.2 Förväntningar på utbildningen  

Matilda berättar att hon gick in i sin utbildning med förhoppningen att den breda 
samhällsbetoningen skulle gå väl ihop med hennes intresse. Under tiden inom programmet har 
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förväntningarna förändrats då hon nu känner sig säker på att utbildningens utformning ska 
förbereda henne på högskole- och universitetsstudier. 

”Vi jobbar jättemycket enligt samhällsvetenskapliga modeller och gör hellre stora 
arbeten än 500 små. Idag läste vi massa, eller ah, varsin C-uppsats typ. Det känns 
som att man får en ganska solid grund. För vad som skiljer vårt program från typ 
beteendevetenskap är att de läser fler kurser, men på ytan, medans vi gräver oss neråt 
i samhället liksom […] Så då gör vi mer ämnesöverskridande grejer. Då får man ett 
sammanhang på ett annat sätt.” (Intervju Matilda) 

Ett annat viktigt inslag i varför Matilda fastnade för utbildningen är temaresorna berättar hon. 
Med klassen har de rest till Bryssel och Berlin för att få lära sig om historia, diplomati och 
politik på plats. Matilda är mycket nöjd med resorna och menar på att förståelsen blir mycket 
tydligare efter att man fått ”uppleva” det man läst. Skolmodellen för inlärning uttrycker 
Matilda som milt omotiverade emellanåt, då hon menar att det kan kännas som att hon lär sig 
saker utan tydlig förankring i något viktigt eller tillämpningsbart. Resorna och de guidade 
turerna runt i parlament och så vidare blir därför viktiga för att konkretisera inlärningen som 
sker i skolan. 

Johanna, som läste design men är mer intresserad av inredning, är av uppfattningen att 
gymnasieutbildning- och betyg är sekundära när det handlar om att vara duktig på ett jobb. 
Hon förväntar sig inte att jobba med design senare, däremot är hon glad att ha fått lära sig om 
designprocessen och framför allt av marknadsinslagen i utbildningen. 

”Det är just det jag pratade om, man ska skapa ett behov hos människor. Det tror jag 
att jag kommer ta in med mig väldigt mycket i mitt arbete senare i livet, vad det än 
är.” (Intervju Johanna) 

Lisa, Moa och Ofelia uttrycker inte några större förväntningar på utbildningen och vad den 
skulle ge. Samtliga trivs med sina utbildningar men har ännu inte planerat vad de kan hjälpa 
dem med i långa loppet. Ofelia t. ex. uttrycker att hon hoppas bli en bättre skribent och att det 
är en dröm att bli bästsäljande författare, men inget mål hon lagt upp för sig själv.  

Viktoria är nöjd med vad utbildningen ger henne i form av verktyg inför senare i livet, då hon 
verkligen hoppas på att jobba som designer. Hon lär sig om designprocessen och hur man 
använder de dataprogram som behövs för att arbeta som designer. 

Emma, som inte gett intrycket att vara lika säker på sin framtida roll som designer som sin 
syster är, har inget tydligt svar på vad hon hoppas få med sig av sin utbildning. Hon kämpar 
med att koppla ihop det hon läser till något som hon kan använda sig av i framtiden. Däremot 
uppskattar hon utbildningens kreativa inslag, eftersom hon har kul när de håller på med det. 

”Det är väl typ att bli bättre på att skissa och såna saker. Bli bättre på såna saker typ. 
… Det är väl typ kläder och mode och sånt, det är det man kanske tänkte att det var 
mest av från början. Och det är det jag tycker är roligast i hela linjen, när vi jobbar 
med det.” (Intervju Emma) 

Amanda uttrycker en förhoppning att utbildningen ska forma henne till en bättre skribent först 
och främst. Dock har hon inga konkreta framtidsplaner att utvärdera sin utbildning igenom. 
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Hon tror för tillfället att hon vill arbeta med eller åtminstone utbilda vidare sig inom 
marknadsföring, vilket hon hoppas att grundkursen i marknadsföring som hon läser på sitt 
gymnasieprogram säkert kommer vara till hjälp för att skapa förförståelse till när hon går 
vidare och studerar vid högskolan. 

 

5.2 Arbete 

5.2.1 Varför extraarbete? 

Matilda berättar att hon har två jobb vid sidan av studierna. Hon jobbar dels som lagerarbetare 
och dels som extra resurs på ett hotell vid högsäsongen runt jul där hon hjälper till med 
hanteringen av mat och disk med mera. Under julperioden jobbar hon ungefär tre dagar 
(kvällar) i veckan under en femveckorsperiod på hotellet och på lagret jobbar hon vid behov 
när det är övertider eller semester exempelvis. Utöver sommar- och julperioderna förväntas 
hon inte vara tillgänglig för jobb mer än 2 gånger i månaden, utan kan tacka nej efter egen 
vilja. Detta innebär att hon inte känner stress över att behöva jobba, menar hon. 

Den främsta anledningen hon uppger till varför hon valt att arbeta under studietiden är för att 
tjäna extra pengar. Hon vill kunna gå på festivaler och fika med sina kompisar och då räcker 
inte studiemedlet till. Utöver pengarna så känner hon att arbetslivserfarenhet är viktigt och 
hon tror att bredden på erfarenhet är mer tilltalande för framtida arbetsgivare. Det finns 
dessutom en funktion som hon inte räknat med när hon började arbeta på lager, nämligen 
ytterligare motivation till att kämpa i skolan, för att hamna någon annanstans: 

”Jag känner ju att jag blir studiemotiverad av att jobba på lagret. Jag vill ha en 
utbildning och få ett jobb känner jag när jag går där…” (Intervju Matilda) 

Johanna uppger två huvudsakligen anledningar till varför hon arbetar extra vid sidan av 
utbildningen. För det första vill utvecklas och utveckla kompetenser som hon kan ha nytta av i 
arbetslivet. Hon arbetar sporadiskt i kassan på en bowlinghall och i kassan/garderoben på ett 
hotell med en nattklubb och hon gör det för att utvecklas socialt och för att skaffa erfarenhet 
av att ge service. Hon utbildar sig för att bli instruktör vid ett gym vilket hon gör eftersom hon 
känner att rollen utvecklar ledarskap och förmågan att coacha människor. I samtliga dessa 
yrkesrollen uppger hon att pengar är en sekundär anledning till varför hon valt att arbeta, trots 
att hon inte ser något av dessa arbeten (eller potentiell anställning) som sin huvudsakliga 
anställning. 

För det andra så uppger Johanna att hon vill hjälpa människor. Under ett par års tid har hon 
arbetat extra med nätverksförsäljning av cellnäring på flaska. Johanna uppskattar att hon 
ägnar 20 timmar i veckan åt att försöka marknadsföra sin produkt och sälja den genom sitt 
sociala nätverk. Produkten, menar hon, botar nästan vilka åkommor som helst och bör 
användas av alla. 

Lisa, som arbetar i kassan på en livsmedelsbutik, som butiksbiträde i en klädoutlet och på 
lagret till ett klädföretag pratar om vikten att förstå och ha testat på arbetslivet under 
skolgången. Detta, menar hon, gäller speciellt för henne som inte har en naturlig fallenhet för 
det teoretiska. 
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”När man slutar gymnasiet så måste man ju egentligen börja plugga eller jobba. Då 
vill jag inte komma dit till jobbvärlden och vara helt oerfaren. För då känns det som… 
då måste jag ju nästan plugga.” (Intervju Lisa) 

När hon förklarar bakgrunden till sitt resonemang förklarar Lisa att hon och hennes mamma 
ofta diskuterar vikten av att arbeta och har gjort så i flera år. Lisa har velat jobba sedan hon 
började på gymnasiet och har sökt ”hur mycket som helst” innan hon fått jobbet som 
kassörska. Lisa arbetar ett par tillfällen i veckan. 

Ofelia säger sig ha väldigt lätt att göra sig av med pengar och studiemedlet räcker inte långt. 
Men hon medger att faktumet att hennes vänner skaffat arbete bidrog till att hon kände att hon 
behövde göra detsamma. Innan sysslade hon mycket med teater och hade inte energin att söka 
arbete trots att hon kände att hon behövde ett, men hon tog steget, slutade med teatern och 
hittade ett jobb när personer i hennes närhet började arbeta. Dessutom tycker Ofelia att hon är 
i rätt ålder för att skaffa sig ett jobb. Gymnasiet är en naturlig tid att testa på arbete tycker 
hon, och utvecklar: 

”Jag tror att det har mycket att göra med att man får sköta sin ekonomi lite bättre. 
Föräldrarna ger större ansvar. Folk får börja köpa sina egna kläder, folk får börja 
betala sina egna mobilräkningar och sånt och märker att man behöver sköta sin egen 
ekonomi.” (Intervju Ofelia) 

Moa, Emma och Viktoria säger att de, precis som de övriga respondenterna, vill tjäna extra 
pengar då studiebidraget inte räcker långt och samtliga beskriver extraarbete som något 
positivt men ser inte erfarenheten som huvudsaklig anledning att arbeta. Samtliga arbetar 
extra som kassarbetare inom livsmedelsindustrin. 

Amanda är anställd av fem olika arbetsgivare. Hon är receptionist på ett gym, lagerarbetare 
via bemanning, servitris på två olika restauranger och skribent på en tidning. Sammantaget 
uppger hon att hon jobbar mellan två till fem tillfällen i veckan och planerar aktivt för att 
jobba så mycket som möjligt under ett dygn för att helt kunna fokusera på annat andra dagar. 
Amanda nämner också ekonomin som den huvudsakliga anledningen att arbeta extra. Hon 
nämner att hon till skillnad från andra i hennes närmiljö inte fått ekonomisk uppbackning från 
sina föräldrar. Hon har fått sitt studiebidrag och en månadspeng sedan hon blev tonåring, men 
känner att det hon får hemifrån inte räcker till. 

”Jag fick betala mina egna tamponger, mitt eget schampo och balsam, deo och vad 
jag nu behövde. Och då insåg jag att jag behövde jobba. Sen har jag alltid varit en 
social och driven som person, jag gillar inte att sitta hemma. Alltså, hade jag inte 
jobbat hade jag inte vetat vem jag hade varit idag.” (Intervju Amanda) 

Idag har Amanda flyttat hemifrån, vilket understryker betydelsen av att tjäna pengar för 
henne. När hon pratar om nyttan av att arbeta är dock CV-byggandet det hon nämner först. 
Vikten av att förstå och vara van vid arbetsmarknaden om man inte väljer att studera vidare är 
stor. Just nu betalar hon hyra och mat för merparten av pengarna hon drar in, men en del går 
till ett sparkonto, som är tänkt att vara fyllt så att hon kan åka jorden runt med sina närmaste 
vänner efter gymnasiet. Gymnasietiden och arbetet under tiden är en transportsträcka till 
jorden runt-äventyret samtidigt som hon samlar erfarenhet. 
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5.2.2 Planering och avvägning arbete kontra skola 

Matilda förklarar att hennes studentarbetsgrupp har som krav från arbetsgivaren att de ska 
kunna jobba vid två tillfällen i månaden på lagret, men hon vill arbeta mer och det brukar gå 
att lösa. Hotellet behöver alltid extra personal så hon kan jobba när hon vill menar hon, men 
hon väljer att göra det mer sällan. Arbetet blir svårt att få in i planeringen för hon har så 
mycket annat hon vill hinna med. Hon är aktiv i ungdomsrådet och i föreningsliv som sker 
utanför skoltid. Hon försöker att ha framförhållning i sin planering och prioritera skolan, men 
eftersom skolan är det enda som går att skjuta upp blir den ofta lidande. 

”Om jag har sagt att jag ska jobba, då jobbar jag. […] Om jag vet att jag har mycket 
att göra så tar jag inte på mig jobb från början. Men om det skulle uppstå en sån 
situation så prioriterar jag jobb, eftersom det känns som att det händer inte lika ofta 
som skolan händer.” (Intervju Matilda) 

Inte bara planeringen, utan även utförandet av arbetet upplever hon kan ha en negativ effekt 
på skolgången. Under de intensiva vinterveckorna på hotellet slutar Matilda oftast sent om 
kvällarna, vilket påverkar hennes energi i skolan dagen efter. Hon känner dock inte att arbetet 
påverkar studierna, dels eftersom hon kan välja arbetstillfällen efter vad som passar in i 
hennes planering, men dels även för att hon tror att tiden hon avsätter för arbete i vilket fall 
inte skulle användas till studier. 

Johanna har även hon ett hektiskt schema. Utöver arbete på bowlinghallen och hotellet (4-6 
tillfällen i månaden) och de 20 timmar i veckan som hon uppger att hon lägger på försäljning 
av cellnäring tränar hon 4-5 tillfällen i veckan, förklarar hon. Dessutom uttrycker Johanna att 
hon prioriterar vänner och familj högst och mest. Johanna beskriver sig som en person som 
behöver ha mycket att göra och hennes extra cellnäring håller henne energistinn. Hon 
upplever inte att hon har problem med att hinna med skolan och hon kan stänga ner och 
fokusera på utbildningen ifall det skulle behövas, vid ex. större prov. 

Ofelia, som jobbar i kassan på en livsmedelsaffär, arbetar ungefär två tillfällen i veckan. Hon 
förklarar att hon är en del av en grupp med högskolestudenter och gymnasieelever som har 
samma arbetssysslor och som får ett givet antal tider i månaden och sedan kan byta med 
varandra. Emma, Viktoria och Lisa har samma upplägg på sina arbetsplatser. Enligt Ofelia är 
det här upplägget ett väldigt bra sätt för att fördela arbetet och samtidigt ta hänsyn till 
studenternas studiebehov. Ofelias egna studieresultat påverkas inte mycket av arbetet, bland 
annat eftersom hon har ovanligt mycket ledig tid, mitt på dagarna. 

”Jag har faktiskt väldigt tur, för jag är väldigt dålig på spanska… Jag har typ fyra 
håltimmar varje dag, så att jag pluggar och får gjort allting då.” (Intervju Ofelia) 

Ofelia förklarar dock att de tillfällen då hon faktiskt känt att arbete och skola krockat, 
exempelvis om hon planerat att arbeta en måndag och har en inlämning på tisdagen som inte 
är klar när söndagen slutar och hon dessutom inte kan få tag på en ersättare, då brukar lärarna 
tillåta att inlämningen kommer in senare. Så länge man har en bra anledning, menar hon. 
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Det finns dock en social aspekt som Ofelia tar upp i sin intervju som hon menar påverkar 
gymnasieelever i deras planering och avvägning runt arbete. På temat arbete och planering 
svarar hon: 

“Som på lördag, jag jobbar 7-16 och det är sista dagen på [Samhällsskolans årliga 
föreningsfestival] och man vill ju ut och supa, så… men jag kände att jag behöver 
pengarna så jag går dit ändå. … För då kan jag alltid byta bort [jobbtiden], om det är 
jätteviktigt och jag känner att jag inte kan jobba. Så det är mitt val ändå, så känner 
jag att jag hellre vill ut och supa så kan jag byta bort den tiden.” (Intervju Ofelia) 

Lisa, som har samma upplägg med utbytbara tider på sin arbetsplats, uttrycker att hon kan 
känna stress över att hinna med arbete och skola. Det är dock inte på grund av bristande tid, 
utan avsaknad av förmågan att planera. Hon medger att det ibland blir frustrerande för henne 
att stressplugga, som hon uttrycker det, efter en lång kväll på jobbet. Men hon anser inte att 
hon jobbar för mycket eller ens tillräckligt mycket för att jobbet ska påverka hennes resultat. 

Emma, Viktoria och Moa arbetar samtliga ungefär 2 gånger i veckan och upplever inte att de 
behöver ta tid från skola/plugg till arbete. Deras arbetssituation beskriver de som relativt 
kravlös, vilket heller inte blir något ok som tynger ner dem på något sätt. 

Amanda förklarar att för att lyckas tillfredsställa fem arbetsgivare samtidigt som hon vill göra 
resultat i skolan, gäller det att hon planerar aktivt och kontinuerligt. Hon har en kalenderbok 
där hon loggar varje inlämning, arbetstillfälle, tvätt-tid, fika, föräldraträff o.s.v. timma för 
timma. Vid till exempel inlämningar eller större prov loggar hon tillfällen då hon bör plugga 
och försöker i förhand planera hur mycket tid varje moment kräver. Hennes huvudsakliga 
arbetsgivare vill att hon registrerar inför varje månad hur mycket hon kan jobba 
nästkommande, vilket kräver att hon sett över hur mycket tid hon behöver lägga på skolan och 
sina andra jobb. Den minutiösa planeringen har sina effekter, både positiva och negativa. 

”På ett sätt är det ju väldigt positivt, för man blir mycket mer effektiv och duktig på att 
planera sin tid. Sen har mitt skolarbete ofta fått ta mycket stryk också… eller ja, jag 
planerar bort sömn, gör jag. Istället för att planera bort studier.” (Intervju Amanda) 

Amandas upplevda driv att vara duktig och omtyckt av lärare och andra auktoriteter gör att 
hon känner att hon måste göra så gott hon kan i skolan. Amanda menar dessutom att hon inte 
har samma överflöd av tid som de i hennes närhet att till exempel skriva en inlämning, så då 
tar hon tid från sin sömn. Hon tror dock inte att hennes resultat hade varit märkbart bättre om 
hon inte arbetat, då hon tror att hon hade varit mer lat om hon haft mer tid. 

 

5.3 Identitet och social miljö 

5.3.1 Vänner och klasskompisar 

Matilda förklarar att hon är en aktiv elevföreningsmänniska och medlem i ungdomsrådet, 
samtidigt som hon har en väldigt nära kontakt till sina klasskompisar som hon beskriver som 
en enda stor familj. Hela klassen kan umgås och relationerna dem emellan har stärkts 
ytterligare sedan resan till Berlin. Matilda uppger inte att klasskamraterna var en direkt 
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anledning till varför hon sökte sig till arbetsmarknaden medan hon går gymnasiet men 
förklarar att det finns två inställningar kring arbete i sin klass: antingen har man ett arbete och 
är nöjd för det, eller så vill man ha ett arbete och söker ett. 

Johanna uttrycker en vilja vara inspirerande och gillar att leda. Hon tar gärna en ledarroll och 
påtalar vid ett par tillfällen att hon vill vara sin egen chef. Jobbet som säljare av cellnäring 
kom till henne genom en före detta klasskompis och har sedan dess varit helt fritt att lägga 
upp som hon velat. 

Ofelias berättar att hennes klass är en typisk gymnasieklass i det att tjejerna, som är i fyra 
gånger fler än killarna, skapar rivaliserande grupperingar. Hon identifierar sig egentligen inte 
med någon grupp, utan umgås mest med personer utanför klassen eller skolan. Ofelia själv 
känner att det är tråkigt att det blivit så eftersom hon är en person som tycker om att umgås 
med alla. I klassen arbetar ungefär 50 % och den andra halvan bryr sig inte, menar hon. Om 
man arbetar enligt Ofelia gör man det för att andra arbetar eller för att få mer pengar. 
Dessutom har klassen, trots sina grupperingar, kollektivt sänkt sin ambitionsnivå enligt 
Ofelia. Detta på grund av stressen och ansträngningen som präglar de avancerade uppgifterna 
och den ständiga betygshetsen. 

”Det är jättehög press. Ibland har jag ju såna perioder när jag inte ens orkar bry mig 
om vad jag får, bara för att jag har sån hög press på mig själv. Så att det blir lite 
moteffekt i och med att vi har så mycket uppgifter hela tiden i alla ämnen.”  
(Intervju Ofelia) 

Ofelia uttrycker även att rädslan för att inte få en bra framtid adderar till pressen. 

”Alltså jag tror att man är rädd för att inte få en framtid. Man ser att ja, men om du 
inte får bra betyg i skolan kommer du få jobba på McDonalds resten av ditt liv. … 
Man har ju ingen kontroll över sin framtid, så det här med att inte ha kontroll, så 
måste man få [bra betyg]… så man har lite chanser att kunna kontrollera sitt liv.” 
(Intervju Ofelia) 

Emma, Lisa, Moa och Viktoria upplever den motsatta situationen. De går i en klass där 
sammanhållningen är jättebra, där alla kan umgås med alla, även utanför skolan. Ingen utav 
dem upplever att de eller deras kamrater söker sig till arbetsmarknaden så pass tidigt eftersom 
de upplever ett socialt tryck att göra så. 

Amandas förklarar att hennes klass innehåller grupperingar men inget som sticker ut från 
andra program eller klasser vad hon har sett. Hon trivs väldigt bra med sin klass och har roligt 
med sina klasskompisar även om hon ser sig själv som en utböling i förhållande till dem i 
vissa avseenden, som det ekonomiska stödet hemifrån, till exempel. 

”De som inte jobbar vet jag, de får ganska mycket hjälp hemifrån… med pengar… och 
väljer att fokusera mer på – eller endast – bara på studierna och anser det inte lika 
viktigt med ett jobb vid sidan av skolan.” (Intervju Amanda) 

Hon ser sig själv som den som arbetar mest i klassen och påtalar hur viktigt det är att inte 
komma ut på arbetsmarknaden utan erfarenhet. Hon uttrycker en viss irritation gentemot sina 
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jämlikar eftersom de inte verkar förstå hur viktigt erfarenheten är, som en konsekvens av att 
de inte behövt oroa sig för det än eftersom de har ekonomiskt stöd hemifrån. 

 

5.3.2 Familj 

Matildas föräldrar har ingen högre utbildning än gymnasiet. Hennes mamma har arbetat med 
resor i olika former och är nu personalchef inom branschen. Hennes pappa är lageransvarig på 
ett logistikföretag och storasystern läser en universitetsutbildning i en annan stad. Matilda 
berättar vidare att familjen alltid har varit sammansvetsad och har rest mycket genom åren, 
som följd av rabatterna som mamman erhållit. Familjen har emellan sig alltid diskuterat 
tolerans och demokrati och har haft högt i tak, vilket Matilda känner att hon har tjänat på 
socialt och gjort henne trygg. Uppväxten har format henne, helt säkert menar hon, till att bli 
ordförande i Ungdomsrådet. 

Hon upplever att hennes familj alltid har stöttat henne i hennes arbete. Det är på pappans lager 
hon arbetar extra, vilket motiverat henne att jobba extra, eftersom hon tror att processen att 
söka jobb kan vara svår och knäckande för många. Även om de stöttar med hämtningar och är 
närvarande föräldrar, så har de liten inblick i Matildas studier och planering. Hon får 
dessutom betala för mycket själv, som exempelvis busskort, telefon och festivaler som hon 
vill gå på. Familjen, förklarar hon, drivs av vänsterpolitik och arbetsmoral, vilket inte riktigt 
gjort det till ett alternativ att inte arbeta, åtminstone inte senare i livet, även om hon inte vet 
med vad. Det viktigaste uppger hon är att vara lycklig med vad man gör. 

Johanna berättar att hon bor med sina två föräldrar och en fyra år yngre syster. Föräldrarna har 
ställt upp och skjutsat Johanna under tiden hon simmade och de åkte ofta på aktiviteter såsom 
cirkus och badhuset. Det har inte varit helt lätt alltid dock. Systern har tidigare haft 
hälsoproblem som tagit Johanna hårt och stressat henne till att gå in i väggen, men nu är läget 
stabilare och Johanna känner ansvar för sin yngre syster. 

“Jag försöker alltid lära henne det bästa jag kan. Försöker alltid visa mina misstag 
och sånt där så att hon kan göra det på ett annat sätt, sen är det helt klart upp till 
henne att hon måste pröva sig fram också. Men jag tycker det är nånting som behöver 
göras som storasyster att faktiskt visa vad man själv varit med om.”  
(Intervju Johanna) 

Ofelias föräldrar fick henne i unga 20-årsåldern och hon förklarar att det lett till att de varit 
överbeskyddande, eftersom de inte haft människor runt omkring sig att relatera till och lära 
sig av, berättar Ofelia. Hon upplever att de har ansträngt sig mycket och varit väldigt 
engagerade i deras barns skolgång, hjälpt mycket med läxor och hela tiden försökt ha insikt 
och påverka Ofelia att ta ansvar, göra sitt bästa och prioritera skolan. Pappan jobbar som en 
ingenjör och mamman som grafisk designer, två områden som ligger långt ifrån Ofelias 
intressespektrum och hon upplever att de inte har påverkat henne i hennes val av 
gymnasieprogram. 

Lisas familj, som innehåller egenföretagare, säljare, aktiemäklare och designers, har alltid 
varit väldigt stöttande och positiva till arbete som hon upplevt det. Föräldrarna skildes när 
Lisa var ung och hon har nu två familjer med två helsyskon, båda äldre bröder och tre 
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halvsyskon, samtliga yngre än henne, med två styvföräldrar. Trots småtjafs som kan infinna 
sig emellanåt trivs Lisa väldigt bra med sin familjekonstellation och säger att hon känner att 
hon bara får mer kärlek och stöd med fler familjemedlemmar.  

Lisas äldre bror, som varit verksam inom modeindustrin sedan han hoppade av gymnasiet, har 
varit en stor influens och ger henne ständigt tips om hur hon kan göra vissa aspekter av sitt 
arbete bättre. Hennes bror är självständig och går sin egen väg ständigt, vilket hon tycker är 
coolt. Samtidigt finns hennes styvfar att tillgå när hon behöver hjälp med skolarbete och hon 
förklarar hur tryggt det är att ha så många man kan vända sig till för råd om arbetslivet. 

Systrarna Emma och Viktorias föräldrar är också skilda men har en bra relation. Mamman 
jobbar som designer och pappan inom textilindustrin, vilket har lett barnen in i intresse för 
kläder och design. Båda uppger att föräldrarna ofta pratar om hur viktigt det är att se saker ur 
ett positivt ljus och att kunna glädjas över när de lyckas eller att något gått bra. Viktoria har 
till exempel inte känt någon stress över att skaffa arbete hemifrån, men känner ett enormt stöd 
och en glädje från föräldrarna över att hon arbetar extra. 

Amanda förklarar att henne mamma lämnade hennes pappa för sin chef när hon var en ung 
tonåring och att mamman och chefen inte är närvarande i hennes liv och har inte varit så på 
fem-sex år. Hon ser sin pappa, som är arkitekt, och sin farmor som sina främsta förebilder. 
Amanda beskriver sin farmor som sin bästa vän som har funnits till för henne när det har 
behövts. Hennes pappa ger henne kärlek och styrka i mängder, han skryter ofta om henne och 
är väldigt stolt. Hon anser att mammans agerande på något sätt gjort henne starkare också. 

Amanda berättar att hon är van vid att behöva ta hand om sig själv och det har blivit ännu mer 
så sedan hon flyttade hemifrån. Hon har inte för vana att ta hjälp av sin familj i sina studier 
och har inte gjort så på flera år. Återigen påtalar hon att hon skiljer sig från många av sina 
klasskompisar eftersom vissa utav dem fått hjälp eller till och med haft föräldrar som gjort 
skolarbeten åt dem. Även om hennes egna föräldrar inte har samma direkta involvering i 
hennes studier har de starka åsikter när det kommer till utbildning. 

”Utbildning för dem är extremt viktigt. Det skulle aldrig komma på tal att jag inte 
skulle gå gymnasiet, det skulle aldrig komma på tal att jag inte skulle läsa högskola. 
Sen har de ju inte bestämt vad/hur/när jag ska läsa, men de påminner mig ofta om 
vikten av att läsa på högskolan – vilket jag är medveten om. Eftersom du läst på 
högskolan så är chansen att du blir arbetslös extremt mycket mindre.”  
(Intervju Amanda) 

När det kommer till arbete är de inte lika noga med att Amanda ska arbeta för tillfället, men 
de har alltid uppmuntrat henne att göra det. Hon är noga med att poängtera att hon fått hantera 
balansgången mellan arbete och skola själv, och att hon fått höra att hon bör planera bra för 
att klara av den balansgången. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Anställningsbarhet 

Behovet av att vara anställningsbar upplevdes olika mellan respondenterna. Den drivkraft som 
däremot främst motiverade våra respondenter var den materiella (Gillberg 2010:76). 
Respondenterna som hade ekonomiskt stöd hemifrån arbetade för att dryga ut inkomsten och 
öka möjligheten att konsumera efter vilja. De med begränsat eller obefintligt ekonomiskt stöd 
från familjen arbetade för att kunna betala räkningar och förnödenheter själva. Däremot finns 
ingen tydlig tendens som tyder på ett linjärt förhållande mellan sociala och ekonomiska 
förutsättningar och behovet av anställningsbarhet. 

Ungdomar blir mer och mer beroende av föräldrars stöd längre i livet än förut (Gillberg 
2010:96), en verklighet Amanda inte känner igen sig i men får förhålla sig till. Hon uttrycker 
en tendens till förakt mot att andra i hennes umgängeskrets och sociala närmiljö som får stöd 
hemifrån då hon upplever att hon inte haft samma förutsättningar. Hon har gått längre än sina 
jämnåriga avseende självständighet och har redan flyttat hemifrån. Detta har varit en 
konsekvens av och samtidigt lett till att hon känner ett behov av att klara sig själv, vilket 
förutsätter att hon arbetar och håller sig anställningsbar. Hon upplever att hon har en trasig 
familj som inte bistår med förutsättningar som kan betraktas som likvärdiga hennes 
skolkamraters vilket begränsar hennes möjlighetshorisont (Hodkinson & Sparkes 1997:63ff) 
och leder henne att välja instrumentellt där andra kan agera utifrån andra förutsättningar. 
Detta kan förklara att hon prioriterar anställningsbarhet, medan våra övriga respondenter i 
högre grad betraktar det som en god effekt av deras val, men där valet baseras på andra motiv. 

Skolans decentraliserade karaktär och ansvarsfrämjande kultur (Dovemark 2007:16f) är bara 
en del av en samhällsövergripande tendens mot varufiering av medborgare och dess 
kompetenser. Johanna uppger att hon arbetar 25+ timmar i veckan. Dessutom beskriver hon 
sina anställningar utefter vilka egenskaper och kompetenser hon erhåller och utvecklar genom 
arbetet, vilket vidare understryker anställningsbarhetens betydelse för henne. Samtidigt 
uttrycker hon en misstro kring betyg och dess betydelse för framtida framgång och påtalar 
bristande korrelation mellan teoretiska kunskaper och praktiska egenskaper. Över hela vårt 
material påtalar inte någon respondent att höga betyg är av kritisk betydelse för dem, utan att 
göra sitt bästa eller prestera genomsnittligt duger för dem. 

En liknande tendens går att identifiera i respondenternas förhållningssätt till varför de valt 
arbetet de utför. Endast Johanna påtalar konkret vilka egenskaper hon förväntar sig att 
förvärva i sin yrkesroll, men i hennes fall går det inte att urskilja huruvida resonemanget är en 
efterhandskonstruktion eller ett för henne karaktäriserande proaktivt förhållningssätt. Övriga 
respondenter hänvisar till en mer generell “arbetslivserfarenhet” som ska vara användbar när 
de söker anställningar i framtiden. Emma, Viktoria, Lisa och Moa har samtliga fått vänta 
länge på att få ett extrajobb och konkurrensen är hård i förhållande till hur många platser som 
erbjuds gymnasieelever. Resonemanget att arbetslivserfarenhet är nyttigt, även om den inte 
korrelerar med framtida yrkesroller är därför relevant ur ett konkurrensperspektiv. 
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6.2 Sociala förutsättningar och identitet 

Eleverna präglas starkt av samspelet med deras sociala närmiljöer över lag (Hillier & 
Rooksby 2005:47f). Till exempel Matildas föräldrar har ingen eftergymnasial utbildning men 
värderar demokrati och arbete högt, vilket föranlett att hon sökt sig till den politiska scenen 
tidigt men prioriterar välmående framför karriärbyggande. Lisa kommer från en familj med 
karriärorienterade värderingar där arbete är ett medel för att lyckas. Hon prioriterar arbete 
framför höga betyg. Ofelia värderar inte arbetet som institution men känner ett behov av att 
arbeta eftersom hennes vänner gör det. Identitetsbyggande spelar en central roll i 
ungdomarnas val (Skolverket 2012:17f) och i vår studie går det att dra tydliga paralleller 
mellan respondenternas sociala miljö och hur de resonerar kring arbete och utbildning. 

Den normativa drivkaften (Gillberg 2010:76) motiverade respondenterna att arbeta då 
samtliga refererade till familjemedlemmar som uppmanat eller uppmuntrat dem till att arbeta. 
Det rådde en konsensus bland respondenterna att det var nyttigt att arbeta och majoriteten av 
dem var av uppfattningen att de flesta gymnasieeleverna vill arbeta. Ofelias uppfattning att de 
av hennes skolkamrater som arbetade främst gjorde det för att andra i deras närhet gjorde det, 
ramar in tendensen i vårt material att respondenterna motiveras av sin omgivning. 
Selektiviteten med svårigheten generellt i att få tag på ett jobb kan verka som en ytterligare 
attraktionskraft.  

Amandas föräldrar är utbildade tjänstemän som prioriterar utbildning och arbete. Genom 
materialet skiner det igenom att dessa saker är viktiga för henne också. Däremot saknar hon 
en sammanhållen familj som kunde verka som ett trygghetsnät för att underbygga hennes 
möjligheter att lyckas med utbildningen och arbetet. Dovemark (2007) jämförde hur skilda 
socioekonomiska grupper förhöll sig till utbildning med slutsatsen att höga förväntningar och 
ett stabilt socialt supportsystem (vänner och familj) påverkade elevernas studieresultat 
positivt. Amanda saknade hälften av det framgångskonceptet. Hon förväntades prestera högt i 
skolan, samtidigt som hon upplevde att hennes familj inte erbjöd stöd i lika hög utsträckning 
som hennes skolkamrater. Samtidigt upplevde övriga respondenter att de har tillräckligt med 
stöd hemifrån, trots att ingen av dem uppger att det finns en systematik i till exempel 
läxläsningshjälp eller liknande från deras familj. Detta leder oss att tro att förväntningar kan 
spela en avgörande roll i skolungdomarnas upplevelse av erhållet stöd. 

Däremot kan Amandas medvetenhet inför sin säregna situation ha hjälpt henne att utveckla 
individuellt ansvarstagande, vilket är i enlighet med skolans önskemål. Amanda uttrycker 
missnöje över sina begränsade möjligheter i jämförelse med övriga klasskamrater. Hon visar 
dock samtidigt på ett starkt kulturellt kapital eftersom hon gör en medveten satsning för att 
utveckla färdigheter och samla erfarenheter som kompensation för avsaknaden av social 
kapital (Kamphius m.fl 2015:3f).  

 

6.3 Val och framtidsutsikter 

Den nya skolans decentraliserade principer och förväntningar på individens individuella 
ansvarstagande utgår ifrån rational choice (rationella val) principer som mött kritik 
(Dovemark 2007). I vår studie framkommer det i likhet med Puaca (2013) att val inte grundas 
enbart efter förväntad långsiktig nytta, utan tar en mer dynamisk form där sociala betingelser 
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spelar en avgörande roll. Det framkommer i materialet att det kräver en dubbel ansträngning 
för att, 1) ta självständigt ansvar i relation till planering av skola och arbete och, 2) konkurrera 
för att nå höga betyg. Belastningen som ligger på respondenterna i dessa avseenden leder i 
vissa fall till att de medvetet prioriterar ex. arbete eller socialt umgänge framför att ge sig 
själva möjligheten att prestera maximalt i skolan för högre betyg. 

I enlighet med Alvesson (1999) drömmer respondenterna i de flesta fall om “att bli något 
stort”. De har dock inte identifierat vad det innebär eller hittat en relevant väg dit. Detsamma 
gäller de flesta förehavanden de diskuterar i studien. Att betyg inte betyder allt används som 
förklaring till varför de inte söker högsta betyg i alla ämnen, samtidigt som de över lag 
förklarar att utbildningen är det de prioriterar först. Enligt rationella principer är höga betyg 
och/eller relevant arbetslivserfarenhet i de flesta fall de nyttigaste och mest lättillgängliga 
företeelserna de kan anskaffa för att öka sina valmöjligheter, trots det prioriteras det inte 
kategoriskt i praktiken. De normativa drivkrafterna präglar respondenternas viljeformationer 
och blir substitut till förmågan att förhålla sig objektivt rationell i sitt framtidsbeaktande 
(Puaca 2013).   

Det individualiserade ansvarstagandet komplicerar även respondenternas habitus eftersom 
behovet av normativ styrning, fördelning av det egna ansvaret, är stort (Hillier & Rooksby 
2005, Bourdieu 1993:297f). Elever förväntas ta eget ansvar men verkar i kulturer som formar 
hur de resonerar kring framtid (Hodkinson & Sparkes 1997). Det finns en tendens att följa en 
väg som en närstående tagit tidigare, vilket verkar underlätta för de respondenter som har 
någon form av riktning att förhålla sig till (Beach & Puaca 2014:72).  
 
Men det finns fler anledningar till att följa i en förälders fotspår när man bygger en karriär. 
Ellen och Vera har föräldrar som redan är verksamma inom textilbranschen. Föräldrarnas 
kunskaper, kontakter och möjligheter kopplade till deras yrkesutövning omsätts till socialt 
kapital för deras döttrar (Kamphius m.fl 2015:4). Eftersom föräldrarnas kompetenser och 
potential är kopplade till deras skrå blir de användbara för döttrarna först när de gör valet att 
gå föräldrarnas väg och använda sig av den kunskap föräldrarna besitter. Det sociala kapitalet 
och dess potential inom rätt användningsområde kan alltså tjäna som en viktig faktor vid val. 

 

6.4 Materiella belöningar 

Generellt motiveras inte respondenterna av materiella belöningar i valet av utbildning. Någon 
som däremot skiljer sig från de andra respondenterna och tar upp materiella dimensioner i sin 
utbildning är Matilda, även om det går att härleda till bildning. För henne lockade 
samhällsprogrammet särskilt på grund av de temaresor som ingick, upplevelser som hon 
menar bidrar till en ökad förståelse för programmets temaämnen. Det kan tolkas som ett 
intresseinriktat val för utbildning (Skolverket 2012:15), då Matilda uppger att hon faktiskt har 
ett stort samhällsintresse och att inriktningen på utbildning är något hon vill lära sig mer om. 
Det kan också kopplas till ett val som mynnar ut i drivkraften för de materiella belöningar 
som utlovas, genom den prestation hon gör genom att utföra sina studier (Karlsson 2013:118). 
Matilda uppger dessutom att temaresor skapar en djupare förståelse eftersom de adderar till 
den teoretiska kunskapen eleverna förvärvar i skolbänken. 
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De materiella incitamenten är däremot starka för respondenterna när det gäller valet att arbeta. 
Matilda är en av de som lyfter upp lönen från arbete som den avgörande faktorn till varför hon 
arbetar, medan samtliga respondenter uppger att den definitivt spelar en stor roll. Paradoxalt 
nog tar Amanda ett längre perspektiv och påtalar anställningsbarhet som den främsta 
anledningen till varför hon arbetar, trots att hon är den enda som är självförsörjande. För 
henne så är det dels ett strukturellt tvång då hon inte längre bor hemma och behöver betala 
hyra och allt där till genom sin egen inkomst (Karlsson 2013:121). Karlsson skriver att 
drivkraften strukturellt tvång infinner sig när individen måste arbeta för att över huvud taget 
kunna försörja sig. Det kanske inte kan tolkas som en materiell drivkraft när Amanda bodde 
hemma då hon inte har framhävt att hon var tvungen att försörja sig med mat och boende, 
även fast hon behövde köpa sina egna hygienartiklar.  

När man redan i unga år vet att man kommer behöva studera på eftergymnasial nivå som 
många av våra respondenter har som intention, driver det då ungdomarna till att tidigt planera 
att ekonomin kommer att fungera (Gillberg 2010:95)? Antingen med vetskapen om att 
erfarenheten av tidigare arbete krävs för att kunna få ett arbete vid de eftergymnasiala 
studierna, eller med vetskapen om att lönen för ett arbete måste läggas på ett sparkonto till de 
framtida behoven. 
 

7 METODDISKUSSION 
 
Vi upplever att det metodval vi använt väl kunde uppfylla vårt syfte. Genom att ha 
semistrukturerade intervjuer kunde vi även i viss grad jämföra respondenternas svar då de 
behandlade samma ämnen, och ofta samma frågor. Detta anser vi vara positivt då vi ökade vår 
förståelse för ämnet och respondenters upplevelser genom att flera respondenter kunde ha 
upplevt liknande fenomen. Men det var givetvis också intressant för oss då upplevelserna 
skilde sig åt. Detta hade varit svårare att få information om genom strukturerade intervjuer 
eller ostrukturerade, då de strukturerade inte hade erbjudit samma möjlighet till fördjupad 
förståelse av respondenternas upplevelser. De ostrukturerade hade å andra sidan sannolikt 
försvårat jämförelser av likheter och skillnader i respondenternas berättelser.  
 
Den kortaste av våra intervjuer tog 20 minuter och den längsta tog 40 minuter, något som vi i 
alla fall i efterhand kan anse som ganska kort tid. Vi ville ha fylliga intervjuer och höra 
respondenternas upplevelser djupgående, vilket vid många av intervjutillfällena vi upplevde 
var ganska svårt. Det berodde kanske delvis på att vissa var ganska blyga och upplevde 
situationen som utfrågande eller jobbig, men även delvis för att respondenterna kanske aldrig 
tidigare reflekterat över de frågor vi ställde. Givetvis ställer det krav på oss som forskare att 
ha ett bemötande som respondenten känner sig bekväm med, men det går heller inte för oss att 
tvinga fram ett ingående svar av respondenten. Det vi kunde göra var att försöka få 
respondenten att förstå vad som krävs i rollen som intervjuperson och vad vi förväntar oss 
som forskare (May 2013:170). När respondenterna har svårt för att svara utförligt så blir 
också intervjun mer stakig. Det kan sin tur leda till ännu mer osäkerhet från intervjupersonen 
om de upplever en obekväm stämning. Detta kan vara svårt för oss som relativt oerfarna 
intervjuare att undvika (Bryman 2011:421).  
 
Under vissa intervjuer har vi upplevt oss som ganska obalanserade i bemärkelsen att vi själva 
har pratat för mycket och som har lett till att intervjupersonen har blivit ganska passiv 
(Bryman 2011:420). Det var någonting som vi märkte skedde när vi uppfattade respondenten 
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som blyg och där vi tog initiativ för att driva på samtalet. I efterhand upplever vi också att vi 
hade kunnat våga använda ännu mer tystnad som verktyg för att få respondenten att utveckla 
svaren själv innan en förtydligande fråga ställdes. Vi valde heller inte att ge respondenterna 
några intervjufrågor på förhand, då vi ville att intervjutillfället skulle skapa reflektioner. 
Kanske hade vi fått mer uttömmande svar om respondenterna på förhand hade haft tid att 
tänka över ämnena och vad de faktiskt tänker om det. Nackdelen är dock att vi eventuellt får 
någonting konstruerat som inte är förankrat med respondenternas aktuella upplevelser.   
 
Under intervjuerna använde vi även en del tolkande frågor (Bryman 2011:423), som till 
exempel “Menar du att du upplevde att föräldrarnas stöd också kunde upplevas som 
övervakning?”. När vi gjorde sådana tolkningar var det viktigt för oss att det inte skulle 
upplevas som ett ifrågasättande och på så sätt få respondenten att bli osäker. Det vi upplevde 
som en risk var att respondenten kan uppleva sig ha svarat ”fel” och kanske ändrar sitt svar på 
grund av vår tolkning. Vi försökte tänka på att respondenten skulle uppfatta det som ett 
klargörande på att vi inte gjorde en misstolkning av respondenten, som i sin tur skulle påverka 
vårt resultat.  
 
Gällande urvalet så hade det varit intressant med en större variation. Många gick samma 
inriktning och samtliga var kvinnliga respondenter. Om vi hade haft större möjlighet att 
påverka urvalet så hade vi gärna sett fler inriktningar på samhällsprogrammet samt manliga 
respondenter för att kunna se om det resultatet skulle skilja sig markant över dessa grupper. 
 
 

8 AVSLUTANDE TANKAR 
 
Studien belyste för oss hur vi upplever att gymnasieskolan har förändrats sedan vi gick ur (4 
respektive 5 år sedan). Reformerna som utförts inom skolan har lett till ett ökat fokus på 
individuellt ansvarstagande baserat på rationella tendenser som eleverna har svårt att leva upp 
till. Det är svårare att planera sin skolgång och sitt liv, eftersom det finns så extremt många 
valmöjligheter och vägar man kan välja att gå (Dovemark 2007). Vi vet inte om 
respondenterna i vår studie har påverkats negativt av utvecklingen eller inte, men vi är av 
uppfattningen att de många möjligheterna försvårar för eleverna att ta ett helhetsgrepp baserat 
på relevant information. Samtidigt känner de att de behöver ”bli något”, vilket kan vara 
ytterligare en betungande faktor som skapar extra press för att välja rätt (Alvesson 1999). 
 
Vi upplever även att eleverna är mer medvetna inför anställningsbarhet än vad vi initialt 
antog. De flesta såg utbildningen som ett medel att göra sig anställningsbara, framför att bilda 
sig. Detta är ett naturligt inslag av den ökade betoningen av marknadsprinciper i samhället 
överlag. Att det skulle uttryckas så frekvent och så tidigt är en smula överraskande, även om 
vi faktiskt fokuserade på elever som redan väljer att arbeta. 
 

8.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
När vi sökte efter tidigare forskning märkte vi ganska snabbt att området gällande 
gymnasieungdomar som arbetar sällan prioriterats. Fokus i tidigare forskning har legat på att 
undersöka anställningsbarhet för äldre målgrupper, då främst högskole- och 
universitetsstudenter, invandrare och arbetslösa. Mer finns att lära sig av gymnasieelever då 
medvetenheten om att göra sig anställningsbar verkar krypa sig allt längre ner i åldrarna. Det 
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hade varit intressant att se forskning som omfattar gymnasiereformens påverkan på eleverna 
utifrån kravbild och socialisation. 
 
Hur påverkar det individuella ansvarstagandet ungdomar praktiskt och emotionellt? Lyckas 
den nya skolan med att påverka människor mot att bli mer ansvarsfulla och bättre anpassade 
till en föränderlig marknad? 
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10 Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Utbildning 
Val av utbildning 
Vilken utbildning går du? Vilken årskurs?  
Vad ingår i utbildningen? 
Vad förväntar du att ta med dig från den? 
Varför valde du utbildningen? 
Vilken press känner du för betyg? 

Relationer i utbildningen 
Hur är din relation till dina klasskamrater?  
Hur resonerar dina klasskamrater kring arbete vid studierna? 

Arbete 
Vad arbetar du med?  
Hur fick du ditt arbete? (exempel mamma jobbar där, jag lämnade mitt CV bara osv) 
Hur ofta arbetar du? 
Varför valde du att arbeta vid sidan om studierna? 
Vad hoppas du uppnå genom att arbeta extra? 
Hur hanterar du planeringen för arbete och studier?  
Vilken påverkan har ditt arbete för studierna? 
Vad tycker du om ditt arbete? 
Har du försakat något annat för ditt arbete? 
Vad gör du annars på fritiden (t. ex. förening, hobby etc) 

Identitet 
Personlighet 
Hur skulle du beskriva dig själv för någon som aldrig mött dig? 
Vem är du i en grupp?  
Vem vill du bli? 
Vilka mål har du? (kortsiktiga ex. resa/långsiktiga ex. president)  
Vad gör du för att nå dem? 

Socialt umgänge 
Hur ser din familj ut? 
Berätta lite om din uppväxt? (föräldrars närvaro, engagemang, resor osv.) 
Vad jobbar de med?  
Vem är den mest inflytelserika personen i ditt liv? På vilket sätt har den påverkat dig? 
Vilken roll har din familj i dina studier? 
Vilken roll har din familj i ditt arbete?  
Vilka värderingar har din familj angående utbildning och arbete? 
Tänker du på att studera vidare (när i så fall började du tänka på det, vem fick dig att tänka på 
det?)
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