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Abstract

The purpose of this paper has been to observe and compare similarities and differences in

approaches to work and providing for themselves amongst two groups of young people

between the ages of 19-24, the so called generation Y, one including people who were

currently out of work and therefor involved in jobseeking activities and another group

who were undergraduate students of social work. We wanted to see if there were any

differences between the groups in how they valued work and if this in any way coincided

with their position on the job market. We also wanted to know if education gave safety

and if there were any disparities in how they viewed work in terms of their coming of age.

The research methods used to arrive at our results have been group interviews with young

people and comparing the results with sociological theory. This is not a representative

study but a small study of tendencies in two groups of young adults. We found that there

were no certain differences between our two chosen groups. Education does give a certain

safety but it depends on what line of education you choose, no distinction appeared to

exist in values and attitudes towards work, though the young adults that were out of work

had somewhat different experiences of the job market than the students did.
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Förord

Vi vill tacka vår handledare Per-Gunnar för hjälp och stöd i arbetsprocessen. Vi vill även

tacka personalen på AUC, speciellt Karin Wernerheim som visat stor entusiasm och

intresse för vårt arbete och stått till tjänst med lokal, upplysningar och respondenter. Vi

vill även passa på att tacka våra respondenter för att de ville stiga upp tidigt på morgonen

eller vänta i Lund till sent på eftermiddagen för att kunna vara med.
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1. Inledning

I januari läste vi en artikel i Sydsvenska Dagbladet om Generation Y (Sydsvenska

Dagbladet 2004-01-23). Artikeln syftade på unga vuxna födda åren 79-85 och deras syn

på livet. Författaren hade valt att intervjua en 23-årig skribent på Lunarstorm, ett

diskussionsforum på Internet, som representant för sin generation. Han använde även en

relativt nyutkommen bok ”80-talisterna kommer, om kollektiva egoister, självuppoffrande

livsnjutare och andra ungdomar” (Fürth 2002) som källa. I artikeln beskrivs Generation Y

som oansvariga och arbetsovilliga om inte arbetet sker på deras egna villkor. En viss oro

uttrycktes om framtiden och hur världen kommer att se ut när denna kräsna generation nu

ska ut i arbetslivet för att så småningom ta över.

Värderingsmässigt brukar man dela upp värderingsgenerationerna i veteraner,

babyboomers och generation X och nexters (Fürth, 2002). Generation Y/generation why

är ett annat namn för nexters, det handlar om unga födda mellan år 1979 och 1985.

Termerna är amerikanska, generation X fick sitt namn efter Douglas Couplands

(Coupland 1991) bästsäljande generationsroman och Y (uttalas passande nog why, varför,

på originalspråk) kommer efter X (Sydsvenska dagbladet 2004-01-23). En sökning på

”generation Y” på söksidan www.google.com gav drygt 70 000 träffar och på

universitetsbibliotekets databaser får man upp ett trettiotal träffar. Mest verkar det som

om generationsnamnen förekommer i marknadsföringssammanhang. Artikel efter artikel

handlar om hur man bäst ska kunna sälja bilar och andra prylar till nyutexaminerade unga

med nyförvärvade inkomster, men det handlar även om hur företag ska lyckas med att

rekrytera ung eftertraktad arbetskraft och hur de sen ska få den att stanna. Mycket kraft

läggs därför ned på att undersöka vad unga vill ha, varför de vill ha det, hur de tänker och

vad de prioriterar. Hur tänker då de unga kring arbete och försörjning och stämmer bilden

av de unga vuxnas önskemål och planer överens med bilden som ges av generation Y?

Arbetslösheten bland unga är större än i andra åldersgrupper och så har det varit sedan

lågkonjunkturen i början av 90-talet. (Olofsson 2003) Samtidigt vet vi att en stor grupp

människor födda på 40-talet kommer att gå i pension inom de närmast kommande åren,

vilket kommer att skapa ett behov av ny arbetskraft. Två olika bilder verkar stå till buds,

dels den där unga är en problemgrupp som inte förmår att ta sig ut på arbetsmarknaden
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och dels den där det kommer att bli ett problem för arbetsgivarna att få de unga att vilja

arbeta för dem.

Vi tycker att ungas inträde på arbetsmarknaden verkar problematiskt, det finns jobb och

ändå är unga arbetslösa. Vi är inte oroliga för om unga vuxna vill ha ett arbete eller inte

däremot undrar vi hur de ser på arbete och hur man tar sig in på arbetsmarknaden. Ett

säkert sätt är att välja en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden, men är det den

enda vägen och om man inte får ett jobb, hur tänker man då?

När man läser om generation Y får man en tanke om att de inte vill se sig själva som

vuxna. För oss så är ett arbete en del i processen att bli vuxen. Idag studerar unga allt

längre och arbetslösheten bland unga vuxna är hög, hur ser dessa grupper på arbetets

betydelse för vuxenblivandet? Vi ville intervjua studerande som läser en utbildning med

goda prognoser att få jobb, vi läser själva en utbildning, socionomutbildningen, där det ser

ut som om det kommer att bli lätt att hitta ett jobb, därför har vi valt att intervjua blivande

socionomer. Eftersom vi också är intresserade av hur arbetslöshet påverkar unga har vi

valt att intervjua unga utan arbete. Utifrån deras nuvarande situation undrar vi om de

skiljer sig åt i synen på arbete och försörjning.

1.1 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och jämföra likheter och skillnader mellan två

grupper av unga vuxnas (Generation Y, 19-24 år) inställning till arbete och försörjning.

Frågeställningar:

• Finns det ett samband mellan etableringsproblem på arbetsmarknaden och ungas

värderingar och attityder gällande arbete och försörjning?

• Skiljer sig unga vuxna arbetslösa och studerandes värderingar och attityder gällande

arbete och försörjning åt och i så fall hur?

• Ger utbildning trygghet och i så fall hur?

• Vilken betydelse har arbete idag för vuxenblivandet och skiljer sig arbetslösa och

studerande unga vuxna åt?
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2 Metod och urval

Vi har läst Conny Svennings (1996, 1997) metodbok för att få en grundläggande

förståelse hur man går tillväga på ett korrekt metodologiskt sätt, främst vad gäller

intervjuteknik och intervjufrågor.

2.1 Studiens upplägg

Uppsatsen grundar sig på litteraturstudier och fyra gruppintervjuer med unga vuxna 19-24

år, samt en intervju med en tjänsteman, Karin Wernerheim, på AUC (Arbete och

utvecklingscentrum) på Södervärn i Malmö. Vi börjar med att presentera vår teoretiska

utgångspunkt för att sedan redovisa resultatet från våra intervjuer. Sist kommer vår analys

av materialet och slutdiskussionen.

2.2 Resultatens tillförlitlighet

Uppsatsen är en komparativ studie. Den är inte representativ då empirin bygger på 10

intervjuer. Den belyser inte några statistiska signifikanser utan åskådliggör endast

tendenser i värderingar och attityder i två olika grupper, en som står utanför

arbetsmarknaden och en som påbörjat en högskoleutbildning där möjligheten att få jobb

ser mycket god ut från och med 2005. Våra teorier är tagna ur relativt nyutkommen

forskning som baseras på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar.

2.3  Urvalsmetoder

Den litteratur vi har valt är skriven efter år 1999. Vi har valt utesluta tidigare utgivningar

då vår studie handlar om unga vuxna födda främst i början av åttiotalet och deras attityder

och värderingar inte redovisas i tidigare undersökningar och litteratur. Då vår studie

handlar om svenska unga är vårt material också till största delen svenskt även om unga

vuxna kan ha liknande värderingar och attityder världen över. Litteraturunderlaget bygger

på forskning om värderingar men med skilda utgångspunkter och syften som till exempel

etableringsproblem hos unga eller hur företag får unga attraktiva medarbetare att stanna.

De är delar i längre forskningsprojekt, där det utgivits flera tidigare publikationer.
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Vi har valt att intervjua unga vuxna mellan 19 och 24 år då de tillhör den grupp som

benämns som Generation Y. En grupp studerar första terminen på Socialhögskolan i Lund

(grupp 1) och den andra är inskrivna på AUC (Arbete och utvecklingscentrum) på i

Södervärn i Malmö (grupp 2). Vi har valt dessa två grupper då den ena representerar unga

vuxna som med största sannolikhet inte kommer att ha några etableringsproblem på

arbetsmarknaden då de studerar till socionomer en yrkesgrupp som kommer att efterfrågas

framöver. Den andra representerar unga vuxna som tvärtom har etableringsproblem på

arbetsmarknaden och som för tillfället står utan sysselsättning. Då vi gör en liten

undersökning om unga vuxnas värderingar och attityder så har vi valt två

ytterlighetsgrupper på arbetsmarknaden för att kunna få fram och jämföra skillnader i

deras värderingar och attityder.

Grupp 1 studerar första terminen på Socionomprogrammet i Lund. Vi har valt studenter

på första terminen då vi vill intervjua åldersgruppen 19-24 år och de i större utsträckning

finns i början av utbildningen. Vi gick ut i klassen och informerade om syftet på

uppsatsen och sedan fick frivilliga anmäla sitt intresse. Vi gjorde inget urval av dem som

anmälde sig då endast 9 stycken var intresserade. Dessa kontaktades på telefon och

intervjutid avtalades.

Grupp 2 är inskrivna på AUC i Malmö. Vi valde AUC Södervärn för att Sigrid har gjort

en del av sin praktik där. AUC är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Syftet med projektet är att hjälpa arbetslösa att

hitta ett arbete genom till exempel läsa in gymnasiebetyg eller praktisera på olika

arbetsplatser. För att komma i kontakt med rätt åldersgrupp talade vi först med Ing-Marie

Forsslund, socionom och chef på AUC Södervärn som hänvisade oss till en av de

ansvariga för ungdomsverksamheten, Karin Wernerheim, socionom. Tillsammans med

henne diskuterade vi hur vi skulle få gruppen så representativ som möjligt. Vi var även

intresserade av att respondenterna skulle vara verbala och ha en god förståelse av svenska

språket. Karin Wernerheim valde sedan ut och kontaktade unga vuxna som någorlunda

representativt var fördelade på kvinnor, män, svenskar och invandrare. Vi är medvetna om

att ett visst problem föreligger då den ena gruppen är modellerad efter våra önskemål och

den andra består av frivilliga respondenter. Grupp 1 ser ut som den gör för att endast 9

studenter anmälde sitt intresse. Hade fler anmält sig hade vi haft en annan möjlighet att

göra ett liknande urval av respondenter som i Grupp 2.



9

Vi är medvetna om att vi modellerat Grupp 2 till exempel genom att be Karin

Wernerheim fråga verbala respondenter men vi antar att de i Grupp 1 som anmälde sig

frivilligt till gruppintervjun gjorde detta för att de också är verbala. Vi hade kunnat sätta

upp lappar på Socialhögskolan och AUC för att få samma urval av respondenter men då

vi har haft begränsat med tid så har vi avstått från det.

Vi delade upp respondenterna i Grupp 1 och 2 i två mindre grupper som intervjuades vid

skilda tillfällen. Vi hade för avsikt att intervjua 10 respondenter i varje grupp, 5 vid varje

enskilt tillfälle. När vi tillfrågade deltagarna i Grupp 1 fick vi 9 svar. Då vi inte kunde

göra intervjuerna tidigare än vi gjorde skedde ett bortfall på grund av att en av de

intresserade reste bort. Karin Wernerheim kontaktade 12 unga på AUC då hon räknade

med att alla inte skulle vara intresserade. Två respondenter i Grupp 2 föll bort innan

intervjuerna, den ena på grund av att han fick arbete och den andre då hon skulle på en

anställningsintervju. Tanken var då att intervjua respondenterna fyra och fyra.

Vid första intervjutillfället på AUC dök en av respondenterna upp, vid det andra kom tre

respondenter. En av anledningarna till bortfallet kan vara att intervjuerna var lagda på

morgonen och att det var frivilligt. Anledningen till att vi lade intervjuerna på morgonen

var att AUC har obligatorisk verksamhet för de inskrivna på eftermiddagen. Vi kom

överens med Karin att inte lägga intervjuer på eftermiddagen för att inte stjäla tid från

verksamheten. Vi intervjuade två män, båda med invandrarbakgrund och två kvinnor,

båda med svenskt ursprung.

Från Socialhögskolan kom vid första intervjun två respondenter och vid andra tre.

Bortfallen berodde på sjukdom, glömska och tidsbrist. Vi intervjuade en man och fyra

kvinnor. Samtliga var av svenskt ursprung. På grund av tidsbrist så hade vi inte möjlighet

att komplettera med ytterligare intervjuer. Vi är medvetna om att ett litet underlag blev

ännu mindre i slutändan. Vi hade från början avsikten att intervjua sammanlagt 20

respondenter, även detta ett mycket litet underlag men vi har från början varit medvetna

om att det resultat vi skulle få fram eventuellt skulle visa på tendenser i de olika

grupperna. Med så få respondenter representerar de kanske endast sina egna åsikter och

inte en grupps.

I intervjufrågorna har vi utgått ifrån syftet att ta reda på de ungas inställning till arbete och

försörjning (se bilaga 1). Vi har utifrån frågeställningarna ställt frågor om vuxenblivandet,
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utbildning och inställningar till arbete. Vi har även frågat efter de ungas erfarenheter av

arbetsmarknaden då de påverkar inställningar och attityder samt att det ger oss en viss

bakgrundsinformation om våra respondenter. I frågeställningarna antar vi att man om man

är arbetslös behöver olika strategier för att få en sysselsättning medan de som studerar har

en färdig plan. Vi antar att de strategier man har speglar attityder till exempelvis

utbildning. Vi har därför även frågat om respondenternas framtidsplaner.

De frågor vi ställt i intervjun med Karin Wernerheim handlar om AUC: s organisation och

arbetssätt men även hennes tankar och erfarenheter från hennes arbete med unga vuxna

med etableringssvårigheter på arbetsmarknaden. Vi har frågat henne vad hennes

uppfattning är om till exempel ungas värderingar och attityder kring arbete och

utbildning. Vi och hon är medvetna om att hon inte sitter inne med några absoluta

sanningar men hon har erfarenhet från sitt arbete som vi saknar och som är relevanta för

våra frågeställningar och vårt syfte.

2.4 Källkritik

Vi har gjort gruppintervjuer som metod att samla in empiri. Vi har valt det för att spara tid

men också för att vi var intresserade av den dynamik som uppstår då flera personer

diskuterar. Vi är medvetna om att det även innebär vissa begränsningar. I intervjuerna har

vi valt att ställa stora frågor. Vi har varit intresserade av vissa specifika aspekter med

utgångspunkt från teorierna vad gäller till exempel värderingar, attityder och inställningar

kring arbete och försörjning. Vi hade därför i förväg diskuterat att vi om respondenterna

utelämnade för oss intressanta tankegångar skulle ställa vissa följdfrågor. Detta har

inneburit att vi inte ställt samma följdfrågor vid alla intervjutillfällena och att det har

påverkat det som sades vid intervjuerna. Vi har även då respondenterna diskuterat för oss

intressanta aspekter utgått från dessa då vi ställt följdfrågor. De respondenter vi intervjuat

samtidigt har inte haft några nära vänskapsband. Då de inte känner varandra särskilt väl så

kan detta ha begränsat dem i deras svar av integritetsskäl. Vi har dock inte ställt frågor av

känslig personlig karaktär.

All den forskning vi har valt att använda behandlar unga och sysselsättning men med

relativt olika infallsvinklar och olika problemformuleringar. Teorierna är skrivna av

sociologer, ekonomer, arbetsvetare och kulturvetare och behandlar markandsföring,
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värderingsforskning och etableringsproblematik. De flesta ingår i olika projekt som

sysslar med ungdomsforskning. Dessa olikheter har förstås en betydelse för det insamlade

och analyserade materialet. En av undersökningarna är utförd av ett privat konsultföretag

och är skriven ur ett arbetsgivarperspektiv. Flera av studierna är kopplade till Göteborgs

universitet, dock till olika institutioner. Vi får dock anta att svensk värderingsforskning

som rör ungdomar är centrerad dit. Forskningen är skriven med olika syften och vi är

medvetna om att detta har inflytande över vår analys, samtidigt bedömer vi att den är

relevant för vårt syfte och att den är tillförlitlig då den är utförd av kända källor på kända

universitet. Den undersökning som delvis är utförd av ett konsultföretag har bedrivits i

samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.

Vi har ibland medvetet ändrat på ordföljden i intervjucitaten för att det ska bli läsbart.

2.5  Etiska överväganden

Vi har valt att benämna de respondenter som inte är födda i Sverige som personer med

invandrarbakgrund. De gånger vi skriver om kön syftar vi på den biologiska betydelsen av

ordet.

Alla respondenter som deltagit som privatpersoner har lovats anonymitet, vi har valt att

därför ge dem fingerade namn och inte berätta något om dem som skulle kunna komma

att avslöja deras identitet.

3 Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning

Vi har valt att inte använda oss av forskning utgiven före år 1999, den forskning vi använt

bygger dock i många fall på tidigare forskning och äldre teorier. Anledningen till att vi

uteslutit tidigare forskning på området är att den visade sig vara ovidkommande för den

problemformulering vi valt, vilken behandlar dagens unga.

De forskare vi refererar till har haft väldigt olika utgångspunkter i sitt arbete. Fürths

forskning fokuserar på företagens problem att hitta ny lämplig arbetskraft då

fyrtiotalisterna går i pension och SOU 2003:92 identifierar riskfaktorer för unga att hamna

utanför arbetsmarknaden.
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Hagström och Oscarsson har mer betonat hur unga socialiseras in i arbetslivet samt hur

detta går till. Johansson har gjort en empirisk studie av unga med arbetarklassbakgrund

och hur dessa fungerar i det som politikerna väljer att kalla kunskapssamhälle.

3.1 Handlingsteoretiskt perspektiv och socialisationsteori

Tom Hagström (1999), adjungerad professor och arbetslivsforskare menar att arbetslivet

idag har genomgått en rad strukturella förändringar som brukar förknippas med

övergången till ett post-industrialistiskt samhälle. Med det menas att arbetslivets fasta

arenor som de stora industrierna inte längre dominerar arbetsmarknaden utan att till

exempel tjänstesektorn har växt samt arbetsmarknadens ökade krav på flexibilitet i

arbetslivet Frågan är då om värderingarna av arbetet också har förändrats.

Hur handlar människor för att påverka sina livsvillkor, vad är deras mål och vilka är

hindren? Ungdomars tankar kring arbete påvekas av yttre strukturella förändringar. Ett

förhållningssätt består av värderingar och attityder och kan ses som en referensram för

handlandet som orienterar ungdomar mot omvärlden. Vad olika grupper av ungdomar

prioriterar i ett arbete skiljer sig åt. Skiljelinjerna hänger samman med

socialisationsmönster och genusrelaterade skillnader. Värderingarna ändras även när man

kommer ut i arbetslivet. Individens värderingar utvecklas under hela livet genom så

kallade handlingscykler.

”En handlingscykel tänks schematiskt styras av mål som följs av planer, planernas genomförande och, via

återkoppling av erfarenheter, eventuellt modifierade eller nya mål, vilka i sin tur genererar nya

handlingscykler.” (Hagström 1999 s. 110)

Enligt Hagström bildar handlingscyklerna handlingsspiraler som kan vara aktiva eller

passiva. Positiva och negativa erfarenheter leder till att mål och planer förändras. En

negativ erfarenhet leder till en negativ handling vilket ger en negativ handlingscykel.

Flera negativa handlingscykler där individen hela tiden begränsar sina mål ger en passiv

handlingsspiral. Hur handlingsspiralerna utvecklas beror på individens bakgrund och

tidigare erfarenheter men även på handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet är en

kombination av individens bakgrund, tidigare erfarenheter, handlingscykeln och
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omvärldens struktur. Samhällets och arbetslivets strukturförändringar påverkar

handlingscyklerna och därmed handlingsutrymmet och dess utveckling över tid.

Henrik Oscarsson (2000) forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs

universitet skriver att ett vanligt grundantagande inom socialisationsforskning är att

individers värderingar formas tidigt under barndomen i familjen och att efter det sker inga

större förändringar. Ett sådant sätt att se på socialisationen gör det omöjligt att genom

intervjuer med unga förutsäga hur morgondagens värderingar kommer att se ut.

Värderingar förändras då gamla generationer ersätts av nya. Motbilden till detta synsätt

där individen ses utvecklas under hela livet, efter familjesocialisationen kommer andra

samhälleliga institutioner in som skola och senare arbetsliv, även reklam och media spelar

in, liksom det egna familjebyggandet.

Hagströms (1999) definition av ungdomars socialisation är ett samspel mellan bakgrund,

värderingar, livsstilar, förhållningssätt till arbete, benägenhet att handla och deras faktiska

arbetserfarenheter. Socialisation har en i det här sammanhanget en bred betydelse.

Ungdomar internaliserar vuxenvärlden och samhällets normer samt kunskaper att hantera

övergången mellan skola och arbetsliv. Genus och den sociala bakgrunden kan antas spela

stor roll då unga internaliserar grundläggande värderingar. De hos ungdomar etablerade

grundvärderingarna kan inte antas vara oföränderliga, men viktiga. De påverkas och

förändras då nya erfarenheter görs av till exempel arbetsmarknaden. Det är skillnad

mellan värderingar och attityder till arbete. Värderingar påverkar vad som anses önskvärt

och eftersträvansvärt i arbetet medan attityder kan antas vara mer situationsbundna.

Värderingar kring arbete ligger som grund för attityder som påverkas av faktiska

erfarenheter av arbetslivet.

3.2 Utbildningens betydelse för värderingar och attityder

Henrik Oscarsson (2002) har arbetat med en grundtanke om att ungdomars socialisation

fortsätter utanför familjen och har undersökt hur ungdomars värderingar stämmer överens

med ett antal förklaringsfaktorer som uppväxtförhållanden, utbildning, kön, boendekarriär

och arbetslivskarriär, samt hur dessa bidrar till att forma de ungas grundläggande

värderingar.
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De värden Oscarsson använder sig av har sin utgångspunkt i värderingsforskarna Milton

Rokeachs teori om mänskliga värden samt Ronald Ingleharts uppsättning av

postmateriella och materiella värden (se bilaga 2). Oscarssons undersökning visar att inga

större skillnader verkar finnas mellan olika generationer och att värderingar är något

mycket stabilt och förskjutningar sker mycket långsamt. Undersökningen visar att det på

några punkter har ägt rum små intressanta värderingsförskjutningar även om

grundvärderingarna är stabila. Intresset för tillexempel miljöfrågor har gått ner men detta

kan bero på att värdet inte är ett av de stabila och grundläggande utan mera känsligt för

trender. Kollektivistiska värden verkar vara på tillbakagång och individualistiska värden

har blivit viktigare hos de unga.

Unga vuxna med hög utbildningsnivå, högskolestudier, skattar de flesta värden lägre än

de utan utbildning gör, de som saknar arbete skattar de flesta värden högre än

genomsnittet liksom deltagarna i den yngsta i gruppen av unga. Uppväxtmiljön spelar en

mindre roll än väntat, en ny upptäckt, då familjesocialisationen alltid haft en stark

ställning i forskning om vad som formar våra värderingar. Gruppen unga med

arbetarbakgrund värderar materiella värden som ”landets säkerhet”, ”ett liv fullt av

njutning” och ”hälsa” högre än andra grupper och barn till akademiker värderar

”självförverkligande” högre. Barn till egna företagare värderar ”ett behagligt liv” högst

(Oscarsson 2002).

Oscarsson finner att kön har en större betydelse för värderingar än klass. Kvinnor skattar i

högre grad än män alla faktorer som viktigare, värden som ”jämlikhet” och ”respekt” men

även ”en värld i fred” och ”familjetrygghet” prioriteras bland kvinnor, ”teknisk

utveckling” och ”rikedom” verkar vara viktigare för män.

Oscarsson söker en koppling mellan typen av gymnasial utbildning och värderingar. Fler

unga utbildar sig längre idag och det resulterar i att graden av utbildning minskar i

betydelse, däremot är utbildningar mycket olika i vad de betonar. Utbildningar kan

betraktas som samhällsinstitutioner vilka ger en produktion av värden. Det råder stora

skillnader i värderingar beroende på vilken gymnasieutbildning unga gått. Ett exempel är

värdet ”familjetrygghet” som graderas som ”mycket viktigt” för 96 procent av de

svarande på vårdutbildningar men bara 69 procent av dem som gick på tekniska

utbildningar. (a. a. s. 84) (se bilaga 2)
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Anledningen till att värdena skattas så olika beroende på utbildningsval antas vara

köntillhörighet. Kvinnor på mansdominerade utbildningar och män på kvinnodominerade

utbildningar tar till sig de värderingar som är starka på utbildningen de valt att gå.

Exempel på detta är att kvinnor på tekniska utbildningar anser värdet ”familjetrygghet”

som mindre viktigt än de kvinnor på kvinnodominerade utbildningar som vård, estetisk

eller humanistiskt. De män som gick på kvinnodominerade utbildningar tyckte att

familjetrygghet var viktigare än de som gick en teknisk utbildning.

Oscarssons slutsats är att långa utbildningar bidrar till att forma unga människors

värderingar. Man kan vända på resonemanget och anta att unga med vissa värderingar

väljer typer av utbildningar som passar dessa.

3.3 80-talister

”Folkhemmet har ersatts av ett individuellt orienterat nätverksamhälle” (Fürth 2002 s. 12)

Citatet är taget ur boken 80-talisterna kommer av Thomas Fürth (2002), docent i historia

och forskningsledare på det fristående forsknings- och konsultföretaget Kairos Future AB.

Syftet med undersökningen i boken, som är ett samarbete mellan Kairos Future AB och

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är att företag idag vill kunna rekrytera rätt

sorts arbetskraft när fyrtiotalisterna går i pension mellan år 2005-2015. En frågeställning

är hur man får eftertraktad ung arbetskraft att stanna på arbetsplatsen och hur ungas

arbets- och konsumtionsmönster kommer att se ut

Samhället har förändrats kraftigt under 1900-talet, generationsskillnader borde vara spår

av samhällets utveckling och i dagens samhälle blir människors beteende mer beroende av

individuella värderingar.

Dagens unga är, som alla andra generationer före dem, barn av sin tid. Värderingar formas

genom barndomen och ungdomen och man tar med sig ungdomstiden genom livet.

Värderingar är någonting mycket trögrörligt och det är viktigt att komma ihåg att det hela

tiden sker en växelverkan mellan värderingar och samhället omkring oss. Samtidigt menar

undersökningen att det idag har skett en brytning med tidigare värderingar vad gäller
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synen på bland annat utbildning, yrkes och familjeliv samt kultur och moral. De unga som

intervjuats är morgondagens vuxna, deras livsvärderingar har hunnit stabilisera sig men

då de fortfarande går i gymnasiet har de i praktiken mest förväntningar och långsiktiga

planer vad gäller sin fortsatta utbildning eller yrkesliv. 1900 gymnasieelever som gick

sista terminen på gymnasiet år 2001 och som är bosatta runt om i hela Sverige har deltagit

i studien och utifrån hur dessa svarat har man delat upp dem i fyra olika arbetskraftstyper.

Ungdomarna har fått svara på frågan vad som är viktigt i arbetslivet och delas upp i ett

fyrfältsdiagram längs två axlar beroende på om de prioriterar trygghet, frihet, engagemang

eller belöning. Beroende av var de unga befinner sig på de två axlarna (se figur) kan de

antingen klassificeras som medarbetare, volontär, legoknekt eller arbetstagare.

Figur 1. Arbetskraftstyper (Fürth 1999 s. 56).

Medarbetaren är trygghetssökande men vill också ha engagemang, hon vill arbeta med

något som intresserar henne och arbetsmiljön är viktig för henne.

Volontären vill liksom medarbetaren arbeta med något som intresserar henne men hon är

även mån om sin frihet och brinner för det hon gör.

Legoknekten vill ha belöning för det hon gör men vill också vara fri, hon inser sitt

marknadsvärde och är inte sen att utnyttja det.

Arbetstagaren prioriterar en trygg försörjning, det spelar inte så stor roll vad hon gör så

länge hon får en hyfsad lön och inte behöver fundera så mycket på vad hon gör.
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Fürth menar att man inte ska fästa så stor vikt vid de givna benämningarna, de har använts

värdeneutralt för att illustrera olika förhållningsätt till arbetsmarknaden. Ungefär lika

många unga befinner sig i de fyra olika fälten, kvinnor tenderar att söka engagemang i

större utsträckning än män och de unga som går yrkesförberedande program på gymnasiet

verkar föredra trygghet framför frihet. Signifikanta skillnader fanns ej mellan individens

bakgrund som bostadsort eller invandring. Belöning och en hög lön verkar ha en större

betydelse i jämförelse med tidigare undersökningar, vikten av att ha ett intressant arbete

har minskat. Arbete som en del av meningen i livet verkar ha blivit mindre under de

senaste tjugo åren. Det som sägs ge en mening åt tillvaron är istället fritid, familj och

vänner, men det är viktigt att komma ihåg att arbetets funktionella betydelse kvarstår.

Arbetsdelning och specialisering har skapat en osäkrare arbetsmarknad och detta sägs

kunna vara en förklaring till att unga väljer att inte grunda sin identitet på ett yrke. Idag

finns också en mängd olika meningsskapande aktiviteter och livsstilar att välja bland.

Unga idag har en möjlighet att förverkliga sig själva på ett sätt som de som är födda före

år 1965 inte hade. Fürth drar slutsatsen att de unga på arbetsmarkanden idag vill ha mer

betalt men att de samtidigt kommer att vara mer oengagerade då de lägger mindre tid och

kraft på arbete och mer på en meningsfull fritid. Trenden går värderingsmässigt mot mer

frihet och mer belöning samtidigt som en majoritet av arbetskraften är medarbetare

I de intervjuer som Fürth gjort med personalchefer tror de att unga idag är mer

individualistiska och egoistiska än de faktiskt är. När personalchefernas och de ungas

uppfattningar om vad som ska prioriteras i ett arbete jämförs visar det sig att

personalcheferna underskattat ungas behov av trygghet. Personalcheferna talar mycket om

tidsbegränsade projektanställningar och vikariat, men unga verkar fortfarande ha ett

intresse av trygghet och fasta anställningar.

3.4 Nyckelövergångar

Kerstin Johansson (2003) är forskare och verksam vid Institutionen för tematisk

utbildning vid Linköpings universitet. Hon har i sin doktorsavhandling från år 2003

undersökt vardagslivet för ett antal norrköpingsungdomar. Arbete är en nyckelövergång

till vuxenlivet, genom ett arbete blir man självständig. Den unge kan försörja sig själv och

får en större tillgång till socialförsäkringssystemet. Unga med yrkesinriktad
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gymnasiekompetens kan idag få ett arbete, till och med ett fast arbete med en lön de klarar

sig på, men deras position på arbetsmarkanden är problematisk och osäker

Arbete är ett villkor för att vara vuxen, utan arbete marginaliseras man. Tillfälliga

anställningsformer gör att unga aldrig riktigt kommer in på arbetsmarknaden och därmed

får de heller ej tillgång till socialförsäkringssystemet, arbetsdebuten sker senare och

senare hos de unga. Unga har en tudelad syn på arbete, dels det arbete som de utför just

nu för att försörja sig och dels det arbete som de drömmer om att syssla med i framtiden.

De unga som deltagit i Johanssons undersökning har upplevt hur deras osäkra och

oregelbundna arbetstider har påverkat deras liv negativt. De har haft svårt att planera

framåt. Det är även svårt för de unga att skaffa sig ett inflytande på arbetsplatsen då de är

timvikarier.

De unga förväntas klara sig själva i övergången skola till arbetsliv och förväntas samtidigt

förstå de regler och normer som gäller på arbetsplatsen menar Johansson. De socialiseras

aldrig in i dessa vilket ger dem problem att förankra sig. Betydelsen av arbetet i

vuxenblivandet finns dock fortfarande kvar då ett fast arbete innebär en ekonomisk

självständighet.

Förutom att försörja sig själv finns två andra nyckelövergångar i vuxenblivandet,

utbildning och ett självständigt liv. Det handlar om att göra rätt saker i rätt ålder.

Nyckelövergångarna är en mall att följa som talar om hur det bör vara. Johanssons

begrepp, nyckelövergångar är inspirerat av sociologen Anthony Giddens term ”fateful

moments”, ödesdigra ögonblick. Dessa inträffar när individen står vid ett existentiellt

vägskäl i livet, ett beslut fattas som får långtgående konsekvenser till exempel när man

bestämmer sig för att gifta sig. Nyckelövergångarna är processer och när de ändrar

riktning uppkommer ett såkallat ödesdigert ögonblick. Ibland är det till synes

ovidkommande vardagsbeslut som tillsammans blir en vändpunkt vilken kommer att

påverka individens levnadsbana.

Utbildningssystemet är idag en institution som reproducerar sociala och kulturella habitus,

och istället för att tala om för unga vad de kan bli talar den om vilka de är. Johansson vill i

sin undersökning ta upp hur politisk rationalitet påverkar individen. Hon menar att

arbetarungdomarna i Norrköping enligt politikerna gör fel val då de väljer yrkesinriktade
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gymnasieutbildningar. Politikerna, som har en tradition av att vara patriarkala, drömmer

om en decentraliserad kunskapsstad, och när unga går emot deras vilja blir det ett hot mot

deras maktposition och deras mål för staden. De unga som inte får något arbete tvingas

delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att normaliseras. För de unga som tvingas

delta i dessa åtgärder kan det bli som en form av ”plikt” att vara kreativa och

självständiga skriver Johansson.

3.5 Unga utanför

I Unga utanför, SOU 2003:92 fastställs det att unga som inte kommer in i arbetslivet är ett

problem i dagens Sverige. Mellan år 1980 och 1990 var den öppna arbetslösheten i

åldersgruppen 20-24 år relativt låg. Arbetslösheten steg i början av 90-talet, men 1998-

2002 då det rådde god ekonomisk tillväxt och ökande sysselsättning var den öppna

ungdomsarbetslösheten fortsatt hög. Unga antas därför ha svårare att etablera sig på

arbetsmarknaden (Olofsson 2003). Idag börjar de flesta unga som slutar grundskolan

gymnasiet direkt. Vid 25 års ålder hade knappt hälften av de unga kvinnorna och 40

procent av de unga männen börjat på högskolan. År 2002 var 5 procent av unga i gruppen

20-24 år arbetslösa. (SOU 2003:92 s. 21). Samma åldersgrupp står för 9 procent av den

totala öppna arbetslösheten (Olofsson 2003 s. 4). Olofsson menar att ökad konkurrens om

jobben och strukturella förändringar på arbetsmarknaden försvårar ungas möjligheter att

etablera sig. Den största förändringen i de ungas sysselsättning är antalet fast anställda. I

gruppen 20-24 år hade fasta anställningarna gått ned med 53 procent (SOU 2003:92 s.

21). I dagens samhälle bedöms man som arbetssökande på formella meriter och det ställs

höga krav på kunskap och bildning hos de unga, något som ytterligare försvårar för de

grupper som redan är utsatta (SOU 2003:92). Unga har idag ett större ansvar för

övergången mellan utbildning och arbete, det är upp till den enskilda individen att ta

beslut om vidareutbildning, jobbyte och att skapa kontakter för att säkra sin position på

arbetsmarknaden (Olofsson 2003).

Vilka är då de unga utanför? Förutom de med social och psykiatrisk problematik samt de

med fysiska funktionshinder så har även andra unga svårt att ta sig in på arbetsmarknaden

idag. Om man till exempel varit utanför arbetsmarkanden en längre tid, gränsen för längre

tid dras vid två år, ökar svårigheterna. Efter två år som arbetslös är det även mycket få

unga som börjar studera. Större risker finns för unga som inte klarat grundskolan eller
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gymnasiet. Unga med invandrarbakgrund, särskilt de som invandrat och varit mindre än

fem år i Sverige, har ökade svårigheter. De unga som är arbetslösa under en längre tid

förändrar med tiden synen på sig själva, omgivning och samhälle och många gånger

lägger de om dygnsrytmen. Vantrivsel, irritation och maktlöshetskänslor blir vanligare

menar man i SOU undersökningen.

3.6 Sammanfattning av teorier

Hagströms har en teori om handlingscykler som blir till passiva eller aktiva

handlingsspiraler. Handlingscykeln styrs av ett mål och individen gör en plan för att nå

det uppsatta målet. Erfarenheter leder till att målen förändras, positiva erfarenheter i flera

handlingscykler ger en aktiv handlingsspiral och upprepade negativa erfarenheter ger

likaledes en passiv handlingsspiral, dessa antas påverka värderingar och attityder.

Oscarsson letar efter faktorer som påverkar socialisationen upp i vuxen ålder. Hagströms

teorier om handlingscykler kan kopplas till Oscarssons teori om socialisation. Oscarsson

kan sägas leta efter de faktorer som påverkar handlingscyklerna. Fürth menar att unga

vuxna idag har särskiljande värderingar i jämförelse med tidigare generationer. Även

Oscarsson menar att det har skett små och intressanta värderingsförskjutningar, men han

drar inte lika stora slutsatser utifrån detta som Fürth gör, som dock är noga med att

framhålla att han bara framhäver tendenserna i materialet.

Johansson beskriver i likhet med Fürth ungas övergång mellan skola och arbete, men där

Fürth skriver om unga som en tillgång och ger råd till arbetsgivare hur de bäst ska kunna

locka de unga till arbete, problematiserar Johansson kring hur de unga ska lyckas komma

in på arbetsmarknaden och klara detta själva. Olofsson skriver att det i högre grad är upp

till den enskilda individen att knyta kontakter på arbetsmarknaden och vidareutbilda sig,

detta instämmer både Fürth och Johansson i. Ur Fürths perspektiv är det arbetsgivarna

som måste locka till sig de unga, medan Johansson ser det som en belastning för de unga

att i så hög grad behöva marknadsföra sig själva. I viss mån kan man hävda att Johansson

och Fürth talar om olika grupper av unga. Fürths undersökning visar att egentligen är de

flesta unga vad han väljer att kalla ”medarbetare” och därmed trygghetsorienterade, men

att värderingarna i hela gruppen rört sig mot att bli mer individualistiska och

frihetsorienterade.
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I SOU 2003:92 identifieras de grupper av unga som har allra svårast att handskas med den

arbetsmarknad vi idag har i Sverige, men det är viktigt att komma ihåg att även friska

unga utan sociala problem har halkat efter på arbetsmarknaden. Dessa personer har med

allra största sannolikhet en rad negativa handlingscykler bakom sig och har redan bildat

en passiv handlingsspiral.

4. Presentation av empiriskt material

Vi har gjort fyra gruppintervjuer medsammanlagt 9 respondenter samt en intervju med

Karin Wernerheim, socionom, på AUC i Södra Innerstaden, Malmö. Ungdomarna är

mellan 20-24 år. Fyra av respondenterna är inskrivna på AUC och fem är studenter på

första terminen på Socialhögskolan i Lund. Vi kommer att presentera resultatet av

intervjuerna med ungdomarna på AUC samt intervjun med Karin Wernerheim i första

delen och studenterna på Socialhögskolan i Lund i andra delen.  Materialet presenteras

med utgångspunkt från de frågor vi ställt vid intervjutillfällena.

4.1 AUC

4.1.1 Intervju med Karin Wernerheim, socionom, på AUC i Södra Innerstaden,

Malmö.

AUC är en sluten verksamhet dit man bara kommer om man har en remiss, antingen från

Arbetsförmedlingen eller från socialtjänsten. I vissa fall kommer det remisser från

Försäkringskassan. Samtliga ungdomar som är arbetslösa och som har ekonomiskt bistånd

remitteras till AUC. De unga som remitteras från Arbetsförmedlingen har

Ungdomsgaranti. Ungdomsgarantin går ut på att alla som är mellan 20 och 25 inte ska

vara utan sysselsättning i mer än tre månader. Handläggaren på Arbetsförmedlingen gör

en bedömning av hur nära den unge står arbetsmarknaden och beslutar sedan om eventuell

insats. AUC har jobbsökeriverksamhet, och för de som har Ungdomsgaranti så finns det

möjlighet att läsa in sina grundskole- eller gymnasiebetyg eller olika kurser. Anledningen

till att unga med försörjningsstöd remitteras till AUC är att man gjort den bedömningen

att det är viktigt att den unge kommer igång med någon form av sysselsättning så fort som

möjligt och inte väntar tre månader på att komma med i Ungdomsgarantin.
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Karin upplever att utbildning spelar stor roll på arbetsmarknaden idag, speciellt i en

bransch där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Många yrkesutbildningar ligger på

gymnasial nivå och de är svåra att få efter gymnasiet till exempel frisör eller kock. Det har

under det senaste året kommit lite fler vuxenutbildningar. De flesta unga som är inskrivna

på AUC söker sig till olika utbildningar om de märker att de inte får jobb. Det finns en

liten grupp på AUC som inte vill ha något jobb men de är undantag. De flesta unga vill ha

ett jobb och de vill kunna försörja sig själv. Karin tror att de unga som varit arbetslösa ser

på utbildning på ett annat sätt än de som inte har den erfarenheten. Karin berättar att när

det gått tre månader tappar de flesta sugen och får sämre självkänsla. Karin och hennes

kollegor arbetar med att hålla motivationen uppe hos de unga.

På frågan om etableringssvårigheter för unga på arbetsmarknaden svarar Karin att det dels

är en stor brist på jobb som kräver liten erfarenhet eller utbildning. Malmö ligger efter

övriga landet i konjunktursvängningarna och har sedan mitten på 90-talet haft en stor

arbetslöshet. Det beror delvis på att stora industrier lade ner i början av 90-talet och stor

arbetslöshet för invandrare från Irak och forna Jugoslavien. Det innebär att det finns unga

vars båda föräldrar är arbetslösa och saknar det nätverk som andra unga har. Om man inte

har kontakter är det svårt att få in en fot på arbetsmarknaden till exempel sitt första

sommarjobb. Malmö är en traditionell arbetarstad och det finns kanske inte samma

tradition av att läsa vidare som det finns i andra delar av Sverige. Karin berättar att det

bland unga med invandrarbakgrund finns det ett större motstånd mot att läsa vidare än hos

unga med svensk bakgrund. Hon märker en liten skillnad på de unga som varit länge i

Sverige men det kan vara svårt att motivera unga att läsa vidare. Karin tycker att unga

arbetslösa framställs som ett samhällsproblem i media. Hon poängterar att de flesta unga

vill ha jobb.

4.1.2 Gruppintervjuer med ungdomar på AUC

Vi har intervjuat fyra ungdomar inskrivna på AUC. Två är kvinnor med svensk bakgrund

och två män med invandrarbakgrund. Respondenterna är i åldrarna 20-23. Två har

avslutat gymnasiet med fullständiga betyg och en har ofullständiga betyg och en har

hoppat av efter 2 och ett halvt år. Tre har försörjningsstöd och en går på A-kassa. Vi

presenterar respondenterna som respondent 1, 2, 3 och 4.
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Vad har ni för erfarenhet av arbetsmarknaden? Hur har ni försörjt er fram tills nu?

Alla respondenterna har erfarenhet av sommarjobb. Tre har fått sina första sommarjobb

genom olika kommunala projekt. Två har eller har haft praktik i så kallade

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En har volontärarbetat i England. Våra respondenter har

jobbat inom vård- och barnomsorg, restaurang och städbranschen. Respondent 1 har haft

en fast anställning men sade upp sig då han inte trivdes. Han försörjer sig nu på A-kassa.

De andra har haft vikariat och timanställningar. De lever alla på försörjningsstöd.

Viken roll spelar utbildning på arbetsmarknaden och finns det andra vägar till framgång

än just utbildning?

Alla respondenter tror att man kan nå framgång på arbetsmarknaden utan utbildning men

att det går lättare med utbildning. Tre nämner kontakter som viktiga för att få jobb.

Respondent 3 tar upp att man kan starta eget företag men att det kräver en bra idé. Tre

respondenter tycker att arbetsmarknaden kräver teoretisk utbildning.

” Jag har märkt att det är så otroligt teoriinriktat, jag som vill bli hantverkare. Jag vill bli keramiker, jag

känner mig typ helt utmobbad av systemet.” Respondent 2

Respondent 2 upplever att det hon vill syssla med ses som en hobby och inte något hon

kommer att kunna försörja sig på. Respondent 3 kallar de jobb man får om man får om

man vidareutbildat (eftergymnasiala studier) sig för ”riktiga jobb”. Respondent 4 säger att

det enda som räknas är vilken utbildning du har ”det som står på pappret”.

Respondent 1 tycker att det inte är värt att utbilda sig. Dels så är det inte roligt att ha

studielån att betala och dels så menar han att han ändå inte kommer att få jobb för att om

han och en svensk söker samma jobb så får han det inte. Han menar att svenskar har ett

större kontaktnät och därför har lättare att få jobb. Han menar även att svenskar är mer

”seriösa” och att invandrare svartjobbar oftare.

När blir man vuxen och har arbete med det att göra?
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Alla respondenterna betonar att det handlar om att kunna klara sig själv, att ta eget ansvar

och att ha livserfarenhet. De poängterar att flytta hemifrån som ett viktigt steg i

vuxenblivandet.

” Man blir vuxen när ens mentalitet har växt och att man inte är beroende av någon annan och klarar sig

själv. Det har egentligen inte med vuxenhet att göra med jobb för folk kan ha otur med det här med jobb.”

Respondent 4

Hur försörjer man sig om man inte har /får något arbete?

De tre respondenter som har försörjningsstöd uppger det som möjlig inkomstkälla. De

nämner även A-kassa men att de inte har kunnat kvalificera sig då ingen av dem uppfyller

kraven på minst 6 månaders arbete under ett år. Respondent 1 menar att man till exempel

kan försörja sig på kriminalitet eller studiemedel. Respondent 1, som försörjer sig på A-

kassa tycker så här vi frågar honom om försörjningsstöd:

” Nej, det går inte fan, det är ju inga pengar. Det är inte så man lever, det går inte. /…/ Hellre studera då så

får man ju en utbildning eller nånting. ” Respondent 1

Hur viktigt är det för dig att ha/få ett fast arbete?

Alla respondenterna utom en tycker att det är viktigt med en fast anställning, då det ger en

möjlighet att planera framåt, att få banklån och att det ger trygghet. Ingen är villig att gå

ner i lön och alla vill ha arbetsuppgifter som de trivs med. De kan tänka sig mindre

intressanta arbetsuppgifter under en kort period men pekar på att det i längden är

ohållbart. Respondent 4 säger att om man har ett jobb man inte trivs med så märks det och

reflekterar över att det kan leda till att man ”får sparken”. Risken med ett fast jobb kan

vara att man nöjer sig med det man har och inte söker sig vidare. Respondent 3 tar upp

minskat inflytande på arbetsplatsen som en nackdel om man inte har en fast tjänst.

”Jag har haft så jävla mycket olika vikariat och det är jättejobbigt. För dels så kan man inte planera framåt,

för man inte vet alls hur det kommer att se ut och dels så kan man inte stå på sig mot arbetsgivaren på

samma sätt för är man bara timanställd så kan man inte ta strid om saker /…/ Är man fast anställd kan man

göra på ett helt annat sätt och ställa krav /…/ jag tycker att det förbättrar själva arbetssituationen.”

Respondent 3
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Respondent 2 var inte intresserad av en fast anställning utan vill bli sin egen chef och ha

ett eget företag. Hon understryker även att hon skulle må jättedåligt av att göra något hon

inte tycker om men hon säger att det spelar roll hur mycket man tjänar och om man lever

bekvämt.

Hur påverkar din nuvarande/framtida position på arbetsmarknaden dina framtidsplaner?

Respondent 1 vill inte berätta vad han har för tankar och planer inför framtiden. Han

kommer inte att fortsätta studera för att det är svårt att leva på studiemedel.

Respondent 2 säger att hon har bestämt sig för vad hon vill göra och att hon känner att

hon kan ta risker för att det finns ett skyddsnät i form av försörjningsstöd.

Respondent 4 ser inte negativt på framtiden, han vill utbilda sig.

”Har du skolan så kan du anpassa dig till vilken miljö som helst, du har större chans.”

Respondent 4

Han säger att man måste planera framåt men att det inte behöver vara stora mål.

Respondent 3 är trött på att vara arbetslös. Hon har varit arbetslös tidigare och upplevde

då att hon var tvungen att börja tänka långsiktigt till exempel mer än tillfälliga jobb.

Då respondenterna talade om okvalificerade jobb så bad vi dem specificera vad de

menade. Ett okvalificerat jobb kräver ingen utbildning, någon menar grundskola och

någon gymnasiekompetens. I diskussionen kring okvalificerade arbeten så kom valet av

gymnasieprogram upp. Respondent 1, 3 och 4 valde studieförberedande program.

Respondent 1 hade hellre gått ”Hotell och restaurang”. Respondent 3 blev förvånad när

hon inte fick jobb efter gymnasiet trots att hon hade bra betyg och upplevde att hon inte

fått tillräcklig information om att programmet hon valt bara var studieförberedande.

Respondent 4 har inte fullständiga betyg. Respondent 2 hoppade av en

keramikerutbildning efter två och ett halvt år för att hon vantrivdes på skolan. Vid frågan

om man kan ändra sig om gjort fel val menar respondenterna att man kan det men att det
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är tråkigt att lägga ytterligare år till sin gymnasieutbildning. Respondent 3 säger att hon

upplever att chanserna att ändra sig minskas hela tiden.

” Jag tycker att de i smyg drar ner på de möjligheterna hela tiden, att det hårdnar och att det blir viktigare

/…/ att du väljer rätt. De lägger ner Komvux-utbildningar hela tiden och de nya CSN reglerna är helt galna

liksom.” Respondent 3

Alla vill ha barn i framtiden men har olika skäl att vänta. Respondent 1 vill inte skaffa

barn nu utan om 5 år men bara om han har bra ekonomi och bra arbete. Inte heller

respondent 3 vill skaffa barn utan försörjning.

”Jag tycker att det är viktigt med familj /…/ tiden får utvisa det där med barn/…/jag tycker egentligen inte

att det ska höra ihop med jobb, för även om du inte lyckas hitta ett jobb kan du vara en bra far.”

Respondent 4

” Jag är väldigt så att tvinga mig själv att inte lyssna på media och allt de här att alla säger att det är så

jobbigt att ha barn /…/ jag vill att det inte ska förändra mina mål, jag vill att det ska bli en naturlig del. Det

ska inte förändra mig.” Respondent 2

Under diskussionen kom det upp att det kommer att fattas arbetskraft i framtiden och vi

ställde följdfrågan om respondenterna 2,3 och 4 känner sig attraktiva på arbetsmarknaden.

Respondent 2 som ska bli hantverkare har fått information om att det kommer att bli brist

på arbetskraft inom den genren. Hon tror att det kommer att gå väldigt bra för henne i

framtiden. Respondent 4 tror att arbetsgivarna måste erbjuda högre lön och mer semester

så kommer folk att vilja arbeta även inom mindre attraktiva yrken som till exempel

vården. Respondent 3 håller inte med till exempel menar hon att man får importera ny

arbetskraft.

” Jag tycker att man känner sig mer som ett problem; du går på försörjningsstöd och du har ingen utbildning

/…/ så nu får du faktiskt finna dig i att ta det här lågbetalda vårdyrket för vi har faktiskt brist på det. Nä jag

känner mig inte alls attraktiv på arbetsmarknaden och de blir inte glada heller om jag utbildar mig; oh nej

ännu en som inte har en utbildning som vi kan anställa inom vården. /…/ det känns som om man har en liten

press på sig att vi ska ta över 40-talisternas jobb och vara tacksamma över det.” Respondent 3

Vad drömde du om att du skulle arbeta med när du gick i högstadiet, gymnasiet? Vad

drömmer du om nu?
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Respondent 1 ville bli fotbollsspelare men i gymnasiet kom han fram till att han ville

arbeta inom restaurangbranschen. I framtiden vill han ha en egen restaurang.

Respondent 2 kom i högstadiet på att hon ville bli konstnär det ledde fram till att hon nu

vill bli keramiker.

Respondent 3 ville först bli läkare men på gymnasiet började hon ifrågasätta sitt val och

nu har hon planer på att bli Lantmästare och jurist. Hon vill i framtiden ha ett eget företag.

Respondent 4 ville bli journalist men kom på att det var för mycket att plugga.

”När man är ung har man drömmar och när man börjar gymnasiet och då kommer man på att alla drömmar

inte går i uppfyllelse.” Respondent 4

Han ska till hösten läsa in gymnasiekompetens på Komvux och han tror att han kommer

att komma fram till vad han vill bli då. Han väntar med att drömma.

Respondenterna 2 och 3 kommer även de att studera till hösten.

4.2 Studenterna på Socialhögskolan

Vi har intervjuat fem studenter på Socialhögskolan i Lund, de går alla första terminen.

Respondenterna är mellan 20 och 24 år, fyra kvinnor och en man och alla har svensk

bakgrund. Vi presenterar respondenterna som A, B, C, D och E.
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Vad har du för erfarenhet av arbetsmarknaden och hur har du försörjt dig fram tills nu?

Alla utom en av respondenterna har erfarenhet av sommarjobb. De har alla arbetat heltid

efter gymnasiet. Tre av respondenterna har haft fasta anställningar. En har varit

volontärarbetare i England. Våra respondenter har arbetat inom branscher som vård, städ,

restaurang, butik och lagerarbete. En respondent hade vid intervjutillfället redan ordnat

med jobb inför sommaren. Alla respondenter utom en har läst fristående kurser innan de

påbörjade studierna på Socialhögskolan. Samtliga respondenter utom en tar studielån från

CSN.

Vilken roll spelar utbildning på arbetsmarknaden? Finns det andra vägar till framgång i

arbetslivet än utbildning, vilka?

Samtliga respondenter tycker att utbildning är viktigt för att få ett bra arbete och

valmöjligheter på arbetsmarknaden.

”För att kunna jobba med det jag vill så krävs det /…/ jag vill inte jobba någonstans där jag känner att jag

kan bli ersatt av vem som helst.” Respondent A

Respondenterna C, D och E nämner tur, kontakter och eget företag som vägar till

framgång utan utbildning. Respondent A nämner talang, driftighet och social kompetens.

När blir man vuxen och har arbete med det att göra?

Alla respondenterna nämner ansvar och att ta konsekvenser av sitt handlande som viktigt

för vuxenblivandet. Fyra av respondenterna nämner arbete som viktigt och två nämner

barn. Två att säger att flytta hemifrån är av betydelse.

” Man kan ju vara vuxen utan att känna sig som vuxen. Alltså när man flyttat hemifrån och har sitt eget liv

så är man ju vuxen men man kanske inte känner sig som det och det finns ju folk som verkligen borde flytta

hemifrån som inte gör det.” Respondent E

Hur försörjer man sig om man inte har/får något arbete?

Alla respondenter utom en svarar att det går att leva på olika former av bidrag men som

respondent D säger att ”har man utbildat sig så vill man inte det”. Tre nämner att man kan
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få hjälp av sina föräldrar, antingen via lån eller att flytta hem igen. Det ses dock som ett

personligt misslyckande. Två respondenter nämner att man söker alla jobb som finns och

tar det man får.

” Hur gjorde jag då… Jo, då sökte jag allt som fanns att söka och vad blev det då? Jo, det blev Mc Donalds

till slut. Det var en desperat handling.” Respondent B

Hur viktigt är det för dig att ha/få ett fast arbete?

Samtliga respondenter uppger fördelar med en fast anställning, till exempel trygghet och

möjlighet att planera framåt. Tre respondenter tar upp familj som en anledning till att

prioritera en fast tjänst framför intressantare arbetsuppgifter.

”Det kan ju vara så att ens familjesituation är sådan att man känner att det kan gå ut över andra om man

väljer ett jobb, att det blir problem.” Respondent B

Samtliga respondenter betonar att det är viktigt att trivas med sitt arbete. En respondent

skulle kunna tänka sig att gå ner i lön för en fast tjänst men bara om hon trivs på

arbetsplatsen. Alla respondenter tror att en fast anställning gör att det blir svårare att byta

jobb. Respondent A och B tar upp att de inte vill fastna på en arbetsplats för länge.

Hur påverkar din nuvarande/framtida position på arbetsmarknaden dina framtidsplaner?

Att den framtida arbetsmarknaden ser ljus ut för socionomer märks på respondenternas

svar då de inte tvivlar på att de kommer att få jobb. Respondent C, D och E tänker inte

längre fram än att slutföra utbildningen. De har inga exempel på framtidsplaner.

Respondent A har funderat på att bli artist men valde bort det då socionomutbildningen

erbjuder en tryggare arbetsmarknad.

” Jag har valt detta för att det passar mig. Man blir ju inte socionom för lönens skull. Men hade man vetat att

det var ont om jobb så hade man ju tänkt annorlunda när man valde.” Respondent A

Två av respondenterna nämner planer på att skaffa barn, en längre fram och en eventuellt

under utbildningen.
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Vad drömde du om att du skulle arbeta med när du gick i högstadiet, gymnasiet? Vad

drömmer du om nu?

Respondenterna B, C, D och E vill alla bli antingen journalist eller psykolog när de var

yngre. Respondent B säger att hon inte visste vad en socionom var när hon gick i

gymnasiet. Respondent E vet fortfarande inte om hon vill bli socionom. Hon uppger att

det är för att hon känner många socionomer och för att hon är intresserad av religion och

kan tänka sig att syssla med det istället. Respondent C vill arbeta som kurator när han är

färdig. Han kom på att han ville bli socionom när han gick beteendevetenskaplig

grundkurs. Respondent A ville bli sångerska, samtidigt var hon studiemotiverad och på

gymnasiet så bestämde hon sig för att läsa vidare.

5 Analys

Vi är medvetna om att vi inte kan se något annat än tendenser i vår analys då

empiriunderlaget är för litet för att kunna dra några säkra slutsatser. Vi utgår från våra

frågeställningar i analysen.

Finns det ett samband mellan etableringsproblem på arbetsmarknaden och ungas

värderingar och attityder gällande arbete och försörjning?

När vi formulerade vår frågeställning trodde vi att det skulle finnas en skillnad i

värderingar och attityder mellan studerande och arbetslösa unga, men efter intervjuerna

har vi sett att skillnaderna inte är så stora mellan grupperna överhuvudtaget.

Etableringsproblem på arbetsmarknaden påverkar individen på samma sätt som alla andra

erfarenheter. Hagström beskriver att handlingscyklerna förändras utifrån de erfarenheter

man tillägnar sig. Karin Wernerheim, socionom på AUC, menar att arbetslösa ungdomar

tappar självförtroendet och motivationen att söka arbete efter att de varit inskrivna på

AUC i tre månader. Detta kan ses som ett exempel på det som Hagström kallar en negativ

handlingscykel. Om processen får fortgå leder det till en passiv handlingsspiral. Det är

personalen på AUC:s uppgift att förhindra utvecklingen mot en passivisering.

Ett exempel på hur våra respondenters handlingscykler förändrats är att de som varit

arbetslösa känt att det varit tvungna att göra upp en tydlig handlingsplan för att komma
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vidare på arbetsmarknaden. Detta blir i förlängningen en förändring i handlingsutrymmet

då man sätter upp ett nytt mål utifrån de erfarenheter man gjort.

I SOU 2003:92 menar man att en arbetslös person ändrar sin självbild så att den blir mer

negativ. Detta är något vi kunnat iaktta hos de respondenter som har erfarenhet av

arbetslöshet. En respondent beskriver sig som utmobbad av systemet för att hon vill syssla

med något som anses vara en hobby, en känner sig som ett samhällsproblem för att hon

inte vill ta ett jobb inom vården. En respondent berättar att han upplever att svenskar får

jobb framför invandrare oberoende av kvalifikationer. Dels så visar detta på att han

förstärkt sin negativa självbild och dels så tar SOU 2003:92 upp att hans bakgrund

faktiskt kan leda till etableringsproblem. Fürth menar att dagens samhälle mer och mer

kommit att bli ett individuellt orienterat nätverkssamhälle, personliga kontakter blir allt

viktigare för rekrytering av arbetskraft. Karin Wernerheim tar upp brist på nätverk som en

försvårande omständighet för ungas etablering på arbetsmarknaden. Tre av fyra av våra

respondenter på AUC nämner att de fått sina första sommarjobb genom kommunala

projekt de har därför trots brist på nätverk haft en möjlighet att få in en fot på

arbetsmarknaden.

Att inte kunna försörja sig och konsekvenserna av detta beskrivs av några respondenter

från Socialhögskolan som ett personligt misslyckande. Om vi hade sett några förändringar

i värdringar och attityder i våra respondenters svar så hade de troligtvis varit

attitydförändringar, då både Oscarsson och Fürth är noga med att värderingsförändringar

är något som går mycket långsamt, och våra respondenter inte varit utan sysselsättning

under en speciellt lång tid.

Skiljer sig unga vuxna arbetslösa och studerandes värderingar och attityder gällande

arbete och försörjning åt och i så fall hur?

Vi har inte funnit några som helst tecken på att våra två grupper skulle skilja sig åt i

värderingar och attityder, alla vill ha ett jobb som de kan försörja sig själva på och ingen

är villig att ha hur tråkiga arbetsuppgifter som helst under en längre tid. Alla respondenter

ser positivt på framtiden, men en faktor som skiljer de två grupperna åt är deras

erfarenheter av hur arbetsmarknaden ser ut och vilka hinder som finns. Samtiliga av de

unga på AUC påpekar att en fast anställning är viktig då den möjliggör för planering
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framåt och ger en fast inkomst. Våra respondenter är kluvna till om de är attraktiva på

arbetsmarknaden utifrån den kommande arbetskraftsbristen. Två av våra respondenter är

positivt inställda till att de kommer att behövas på arbetsmarknaden. En nämner att hon

känner sig som ett problem för att hon inte vill inrikta sig på att jobba inom till exempel

vården. Fürth har gjort sin undersökning ur ett arbetsgivarperspektiv för hur företag ska

locka unga att arbeta hos dem. En viss obalans verkar råda då unga ändå inte känner sig

eftertraktade.

Den studie vi har gjort gör inga anspråk på att vara så djupgående så att vi kan analysera

den utifrån Fürths fyrfältsmodell med indelningen i medarbetaren, volontären,

legoknekten och arbetstagaren. Men vi gör ett försök ändå.

Vi kategoriserar två av våra respondenter som legoknektar. Anledningen till detta är att de

är måna om att få bestämma över sig själva. De vill inte ha några chefer som bestämmer

över dem och vill gärna starta egna företag, samtidigt vill de gärna tjäna pengar. De vill

inte ha tråkiga arbetsuppgifter men prioriterar bra betalt framför engagemang.

Flera av våra respondenter kan sägas vara volontärer i den mening att engagemang är

mycket viktigt för dem. De vill arbeta med något som är intressant och helst något som de

brinner för. De tror att en fast tjänst kan begränsa dem och hindra dem från att söka sig

vidare. De kan tänka sig att arbeta i projekt om arbetsuppgifterna är intressanta och de

resonerar att en erfarenhet är alltid en erfarenhet och det kommer att leda till nya jobb.

Någon kan tänka sig en fast anställning men är mån om att poängtera att hon vill byta

arbete och inte stanna på samma ställe för länge. En respondent kan tänka sig att

frilansa/starta eget företag men hon känner samtidigt ett stort engagemang i det hon gör

och engagemanget är viktigare än att tjäna pengar och därför kan hon inte kategoriseras

som legoknekt. En av respondenterna säger att det just nu är viktigt för henne med frihet

och engagemang, men hon är villig att anpassa sig om hon måste tänka på någon annan än

sig själv.

Vi tänker att några av våra respondenter är medarbetare då de väljer trygghet framför

frihet, till exempel en fast tjänst, men de vill fortfarande ha intressanta arbetsuppgifter.
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Vi tror att eftersom våra respondenter som studerar, studerar till socionomer så

kategoriseras de som volontärer då de prioriterar engagemang och frihet. Oscarsson

menar att de program man går på gymnasiet påverkar en persons värderingar, han öppnar

också för det kausala sambandet. Utifrån detta resonemang kan man anta att studenter

som läser till socionom prioriterar engagemang. En del av studenterna har inte så stor

erfarenhet av arbetsmarknaden och de tänker inte på att bilda familj, så det är möjligt att

de när de varit ute och jobbat ett tag omvärderar sina prioriteringar till att tänka mer på

trygghet och bli medarbetare istället.

Oscarsson menar att man väljer gymnasieutbildning efter värderingar och att det även

visat sig vara könsbundet. Vi har inte märkt några skillnader i värderingar och attityder

mellan de män och de kvinnor vi intervjuat.

Ger utbildning trygghet och i så fall hur?

Samtliga respondenter tycker att utbildning är viktigt för att nå framgång på

arbetsmarknaden och menar att det ger trygghet. De unga säger att det är viktigt att välja

rätt utbildning. Några av respondenterna menade att de valde fel program på gymnasiet,

en för att det blev för mycket att plugga och nu måste han läsa in ett år, två för att de inte

kunde få jobb efter att ha gått ut från studieförberedande program trots att de hade bra

betyg. Studenterna på Socialhögskolan menar att de utbildar sig för att få ett bra arbete

och valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Både respondenterna på AUC och de på Socialhögskolan tror att det går att nå framgång i

arbetslivet även utan utbildning, men detta kräver andra resurser som kontaktnät och

idéer. Åtta av nio respondenter har antingen påbörjat eller kommer att påbörja en

utbildning. Motivet är att få ett större handlingsutrymme och att kunna planera långsiktigt

(Hagström 1999). Den respondent som inte vill studera menar att hans handlingsutrymme

är begränsat för att han har invandrarbakgrund, han vill heller inte ta studielån.
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Vilken betydelse har arbete idag för vuxenblivandet och skiljer sig arbetslösa och

studerande unga vuxna åt?

Johanssons teori innehåller tre nyckelövergångar i vuxenblivandet; arbete, utbildning och

ett självständigt liv. Respondenterna verkar också poängtera de här tre. Alla respondenter

betonar att ta eget ansvar och att klara sig själv som viktiga för vuxenblivandet. 4 av 5

studenter på Socialhögskolan nämner arbete som ett viktigt kriterium för att betrakta sig

som vuxen. De unga på AUC säger att flytta hemifrån var ett viktigt vuxenkriterium men

de nämnde inte arbete som relevant, kanske för att de just nu är arbetslösa. Våra

respondenter är oense när man kan kalla sig vuxen men detta varierar mellan individer

och inte mellan våra två grupper.

6 Slutdiskussion

Fürth och Oscarsson har funnit i sina undersökningar att de kollektiva värdena är på

tillbakagång till förmån för de individualistiska. Båda två är ense om att det rör sig om

mycket små förändringar. Oscarsson väljer att leta orsaksfaktorer till förändringarna och

Fürth framhåller förändringarna på ett sätt som vi ser som oproportionerligt stort i

förhållande till de säkerställda värderingarna. Vi funderar på vem det är som tjänar på att

unga vuxna framställs som individualistiska, ointresserade av arbete och frihetstörstande.

Om kollektivistiska värderingar är på tillbakagång så kan det bland annat minska ungas

benägenhet till fackligt och politiskt engagemang. I slutändan tjänar arbetsgivarna på en

minskad organisering hos arbetstagarna. Projektanställningar är ett sätt för arbetsgivaren

att kunna testa en verksamhet innan den inkorporeras permanent i den ordinarie

verksamheten. Vi har en tanke om att det är lättare att försvara projektanställningar med

osäkrare framtid om man tror att detta verkligen är vad de unga vill ha. Resonemanget

kan till slut bli att även de som i början varit skeptiska till tidsbegränsade anställningar

accepterar det eftersom det inte finns några alternativ. En intressant upptäckt som Fürth

gör i sin undersökning, då han jämför personalchefers och ungas åsikter om vad unga

prioriterar på arbetsplatsen, visar en betydande diskrepans i vad som värderas som viktigt.

Personalcheferna verkar ha underskattat de ungas behov av trygghet och social

gemenskap, krav på konsekvens i värderingar och arbetsgivarens engagemang och ansvar.
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Diskussionerna om det som beskrivs som den nya arbetsmarknaden med korta projekt och

större rörlighet var aktuell redan när en av oss tog studenten 1992, är det inte dags att byta

fokus?

Vi har reflekterat över att de unga som deltagit i Fürths undersökning går sista året på

gymnasiet. Deras erfarenheter av arbetsmarknaden är av naturliga skäl begränsade. Det är

inte så att vi menar att gymnasieungdomars åsikter inte är intressanta men alla

undersökningar som vi använt oss av är noga med att poängtera att värderingar och

attityder förändras när man får nya erfarenheter. Det skulle vara intressant att veta vad de

unga anser efter några år, när de antingen studerar, är arbetslösa eller arbetar.

Johansson skriver i sin bok om risken för att arbetslösa unga institutionaliseras i kontakt

med Arbetsförmedlingen och olika kommunala hjälpinsatser. Samtidigt så beskriver både

hon och Olofsson ungas svårigheter att själva sköta övergången mellan skola och

arbetsliv. Vi funderar på om skolan har ett ansvar för att underlätta denna övergång? Det

vi kan säga är att skolan har ett informationsansvar. Vi tänker på två av våra respondenter

som gått ut studieberedande program med bra betyg och faktiskt blir förvånade då de inte

får några jobb.

Behövs AUC? Som ett instrument för att underlätta övergången för unga mellan skola och

arbetsmarknad, utan tvekan, ja. Man kan dock diskutera huruvida dess uppgifter inte

borde rymmas inom Arbetsförmedlingens organisation och budget. Det är jättebra att

AUC tar emot alla unga arbetslösa direkt då de beviljas försörjningsstöd men hur benägna

blir då Arbetsförmedlingen att bevilja Ungdomsgaranti när de unga redan är inskrivna på

AUC på kommunens bekostnad?

Vår undersökning är liten och vi hade önskat att vi hade haft tid och möjlighet att utöka

den till att omfatta fler grupper av unga vuxna. De som befinner sig på arbetsmarknaden

med säkra anställningar till exempel långtidsvikariat eller fasta anställningar och unga

som har barn. Vi tycker att det skulle vara värdefullt att veta vad dessa anser om

arbetsmarknaden och vad de prioriterar i ett arbete. Även om vi vet att värderingarna

kanske inte skulle skilja sig åt så mycket skulle det vara intressant att se hur attityderna

och önskemålen varierar mellan fler grupper av unga.



36

Källförteckning

Coupland, Douglas (1991) Generation X, London: Abacus

Fürth, Thomas., Holmberg, Ingvar., Larsson, Ola., Raaterova, Mikael (2002) 80-talisterna

kommer -om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar.

Halmstad: Bulls tryckeri

Hagström, Tom (1999) ”Ungdomars förhållningssätt till arbete. Ett handlingsteoretiskt

perspektiv” i Hagström, Tom, red, Ungdomar i övergångsåldern. Studentlitteratur: Lund

Johansson, Kerstin (2003) Bli vuxen i en arbetarstad. Fem ungdomar berättar om skola,

arbete och det egna livet. Linköping: Unitryck

Olofsson, Jonas., Stanfors, Maria., Östh., John (2003) 20-24 åringars etableringsproblem

på 1990-talets arbetsmarknad: en översikt av inaktivitet och låga inkomster- Delrapport 1.

Uppsala: Svensk modell i förändring- SMIF

Oscarsson, Henrik (2002) ”Vad formar ungdomars värderingar?” och ”Ungdomars

värderingar” i Oscarsson, Henrik, red, Spår i framtiden. Kungälv: Grafikerna Livréna

SOU 2003:92 Unga utanför. Slutbetänkande av utredningen om unga utanför. Stockholm:

Elanders Gotab AB

Svenning, Conny (1996,1997) Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag

Åhlander, Åsa-Clara (2004) Sydsvenska Dagbladet 23 januari, 2004

Intervju

Karin Wernerheim, (socionom på AUC i Södra Innerstaden i Malmö) Bandinspelad

intervju den 3 maj 2004.


