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ABSTRAKT
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Handledare: Ann-Mari Sellerberg
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Problem/Bakgrund: Många minderåriga förvärvsarbetar vid sidan av studier vid grundskola 

och gymnasium. Lagstiftaren tillåter i Sverige idag 13-16-åringar att arbeta bara i liten 

utsträckning emedan gruppen som fyllt 16 (samt uppfyllt skolplikten) men ännu inte 18 år 

omges av betydligt lösare regleringar. I praktiken är målsman den enda som kan förbjuda 

gymnasieeleven att skaffa sig ett extrajobb. 

Syfte: Att skapa en djupare förståelse för några extraarbetande gymnasieungdomars 

handlingar, motiv och omständigheter.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens 

uppläggning: Studiens empiri är sprungen ur fyra semi-strukturerade intervjuer med 

extraarbetande gymnasieelever. En frågeställning är varför dessa ungdomar valt att arbeta. En 

andra är hur omständigheterna ser ut för extraarbetande gymnasieelever, sett ur bl a 

statistiska, juridiska, politiska och vetenskapliga synvinklar. En tredje frågeställning är hur 

gymnasieelevers extrajobb kan förstås i förhållande till sociologisk teori om socialt 

vuxenblivande.

Slutsatser/resultat: Intervjupersonerna framhåller spontant pengar som den huvudsakliga 

anledningen till varför de arbetar. Intervjuerna utmynnar emellertid i nyanserade och 

sinsemellan varierade bilder av deras omständigheter och motiv. Två av intervjupersonerna 

visade sig nödgade att arbeta för att klara sin egen respektive familjens försörjning. För några 

av dem blev skola, fritid och/eller sömn lidande pga arbetet, vilket är i linje med tidigare 

forskning. Samtidigt vittnade flera av dem om arbetandets positiva aspekter. Det står klart att 

de extraarbetande gymnasieungdomarna hamnar före sina jämnåriga vad gäller övergången 

från ekonomiskt beroende till självförsörjning och genom de normer som idag är knutna till 

människors sociala vuxenblivande så revideras deras självbilder på så vis att de känner sig 

mer ”vuxna”.

Nyckelord: Socialt vuxenblivande, extraarbete, ungdom, gymnasieelev.
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1. Inledning
Många ungdomar i skolåldern arbetar vid sidan av studierna, under loven eller på kvällar och 

helger. Men vilka är de? Och vad motiverar dem? Jag har under arbetet med denna uppsats 

samtalat med några av de berörda för att bli lite klokare i detta avseende. Jag har också frågat 

mig hur samhället förhåller sig till de extraarbetande skolungdomarna. Är det odelat positivt 

att de ger sig ut och provar på arbetslivet, tjänar egna pengar och tar ansvar? Eller är det en 

farlig lockelse att tjäna pengar på arbete som riskerar att gå ut över utbildning och fritid?

1.1 Problematisering

Hur skiljer man barnet från ungdomen, eller ungdomen från den vuxna människan? Orden är 

bara godtyckliga termer som i vardagligt tal används för att urskilja olika stadier i den process 

som utgörs av det nyfödda barnets väg till vuxenskap och självständighet. Och eftersom 

denna process kan anta oändligt många olika skepnader så ställs samhället inför problem då 

det ska förhålla sig gentemot de som omfattas av processen, eftersom förhållningssättet ska 

vara demokratiskt och systematiskt. Var drar man gränsen mellan barn och vuxen?

Att uppfostra en människa från det hjälplösa spädbarnet till den självständiga mannen 

eller kvinnan är förknippat med mängder av avvägningar och beslut. Ansvaret delas av 

föräldrarna och samhället. Avvägningarna gäller ofta sådant som i grund och botten handlar 

om att antingen öka handlingsfriheten och låta den berörda själv besluta, eller att begränsa 

handlingsfriheten och på så vis besluta åt honom eller henne. De flesta av dessa avvägningar 

överlåter samhället till föräldrarna, som ju också är de som känner sitt barn bäst. Dessutom 

medför detta system möjligheten att ta hänsyn till det enskilda fallet, vilket inte samhället kan. 

I en del fall litar emellertid samhället inte tillräckligt mycket på föräldrarna, varför man med 

lagar och regler går in över föräldrarna. Detta tillvägagångssätt kräver att man behandlar alla 

lika. Ett exempel är åldersgränsen för bilkörkort. I Sverige förbjuder samhället alla under 

arton att försöka ta körkort. Lika tänkbart hade varit att man överlät till föräldrar att avgöra 

när deras barn är moget nog att ta körkort. Varför skulle de vilja utsätta sina barn för fara? Ett 

annat exempel är gymnasieelevers (under 18 år) tillstånd att arbeta. Elevens egen vilja att 

arbeta krävs förstås men ytterst är det föräldrarna som bestämmer om han eller hon ska få det. 

En pågående politisk debatt handlar emellertid om huruvida samhället ska gå in och ta över 

detta ansvar/beslut genom att starkt begränsa dessa ungdomars möjlighet att arbeta. Vid dessa 

spörsmål, och andra, uppehåller sig denna uppsats.
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1.2 Upplägg

I syfte att analysera och diskutera fenomenet vuxenblivande utifrån synvinkeln extraarbetande 

gymnasieungdomar så har jag bl a intervjuat fyra ungdomar, läst litteratur om 

ungdomsforskning och socialt vuxenblivande samt funderat en hel del. Frukten av mina 

ansträngningar återfinns nu på dessa sidor och utgörs härnäst av studiens frågeställningar och 

syfte. Därpå följer ett metodkapitel där jag beskriver och reflekterar över studiens utförande. 

Under rubriken teori utvecklar jag resonemangen från problematiseringen ovan, tar upp 

tidigare forskning samt presenterar den teori jag använder. Resultat- och analysdelen tar sedan 

vid och här kan man läsa om resultaten av empiriinsamlingen, varpå dessa analyseras och 

diskuteras i dialog med teorin.

1.3 Frågeställningar och syfte

• Då jag påbörjade denna studie och bestämde mig för att skriva om extraarbetande 

gymnasieungdomar visste jag inte mycket mer om fenomenet än det som min självupplevda 

erfarenhet sade mig; att det finns de gymnasieelever som tar diverse jobb under terminerna. 

Jag gjorde själv inte så men jag känner folk som har gjort det och som gör det idag. Men jag 

visste inget om hur vanligt det faktiskt är i Sverige, vilka det är som jobbar eller vilka regler 

som styr arbetandet.

Ett delmoment i denna studie blev således att söka information och läsa på om 

omständigheterna kring den kategori som extraarbetande gymnasieungdomar utgör. En första 

frågeställning lyder således såhär:

(1) Hur ser extraarbetande gymnasieungdomars omständigheter ut sett ur bl a 

statistiska, juridiska, politiska och vetenskapliga synvinklar?

Denna frågeställning besvaras framför allt i teoridelen med hjälp av källor i form av bl a 

information från myndigheter, tidningsartiklar och vetenskaplig litteratur. Syftet är att 

tillhandahålla en deskriptiv grund för uppsatsen att vila på.
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• Empirin i form av fyra kvalitativa intervjuer med extraarbetande gymnasieungdomar är 

upphov till de två andra frågeställningarna. Den ena är den frågeställning utifrån vilken 

intervjuerna utformades:

(2) Varför arbetar dessa ungdomar?

Frågeställningen besvaras i resultat- och analysdelen där jag redogör för och analyserar 

intervjuerna. Syftet är att skapa en förståelse för ungdomarnas handlingar, motiv och 

omständigheter.

• Den tredje frågeställningen dök upp efter utförandet av intervjuerna. Den handlar om 

sociologiska teorier om socialt vuxenblivande. Till dessa kopplar jag min egen empiri, men 

även resultat och slutsatser som tidigare forskning kommit fram till och som jag tagit del av:

(3) Hur kan gymnasieelevers extrajobb förstås i förhållande till teori om socialt  

vuxenblivande?

Denna frågeställning diskuteras i första hand i resultat och analys-delen. Teorierna presenteras 

förstås i teoridelen. Syftet är att belysa, ifrågasätta och nyansera teorierna från denna särskilda 

utgångspunkt och förhoppningsvis kunna bidra med något kreativt härvidlag.

• Som en slags bakomliggande referenspunkt har en pågående politisk debatt legat genom 

hela arbetet. Debatten presenteras nämnare i teoridelen men kortfattat kan man säga att den 

handlar om huruvida man i Sverige i praktiken ska ta bort (eller åtminstone starkt begränsa) 

gymnasieungdomars möjlighet att arbeta extra under terminerna.

2. Metod

Empirin i denna studie är sprungen ur fyra kvalitativa intervjuer med fyra extraarbetande 

gymnasieelever, vid tiden för intervjuerna 15-18 år gamla. Intervjuerna utfördes under våren 

2010 med fyra personer som förutom att de gick på gymnasiet även hade det gemensamt att 

de arbetade med ett och samma jobb, på ett telefonförsäljningsföretag som sålde 

tidningsprenumerationer till privatpersoner.
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Detta metodkapitel är uppdelat på två huvudrubriker; genomförande och reflektion. 

Under genomförande redogör jag deskriptivt för bakgrunden till hur detta arbete formades, 

hur intervjuerna förbereddes och genomfördes samt hur bearbetningen av empirin gick till. 

Under reflektion skärskådar jag sedan mina metodologiska val och överväganden i dialog 

med samhällsvetenskaplig metodlitteratur.

Att metodkapitlet är så långt och, kan tyckas, detaljerat beror på jag ser på studiens 

utförande som en läroprocess. Det finns alltid saker som kan göras bättre nästa gång och 

därför är det viktigt att noga dokumentera för att undvika att lärdomar faller i glömska. Även 

lyckade inslag kan bidra till den samlade kunskapen. Kapitlet är också tänkt att bidra med 

förståelse för varför uppsatsen blev som den blev, och inte på något annat sätt.

2.1 Genomförande

2.1.1 Upprinnelse

De initiala tankarna inför det arbete som föreliggande uppsats resulterat i handlade om unga 

människors arbete, närmare bestämt från gymnasiet nyligen examinerade unga människor 

som tagit jobb som brukar kategoriseras som okvalificerade. Min bild var att det finns en 

yrkeskategori, bestående av anställda i t ex caféer, snabbmatsrestauranger, servicebutiker och 

call centers, där framför allt unga jobbar och där personalomsättningen är hög och 

anställningsvillkoren dåliga. Ett tag funderade jag på möjligheten att genomföra en fallstudie 

av en sådan arbetsplats, med fokus på rekryteringsstrategier, arbetsförhållande och de 

anställdas motiv och tankar. Pga att praktiska svårigheter vid ett sådant allmänt angreppssätt 

gick upp för mig så vände jag min uppmärksamhet något. Jag kände till att 

telefonförsäljningsjobb är vanligt bland unga människor och kontaktade en bekant som jobbar 

som någon typ av ”personalare” på en sådan arbetsplats. Han kunde upplysa mig om att 

majoriteten av deras anställda utgjordes av ungdomar som alltjämt studerar vid gymnasiet. 

Eftersom det innebar en inramning av åldersspannet och då min kontaktperson uttalade sig 

positivt om möjligheterna att intervjua hans personal, valde jag att rikta in mig på 

gymnasieungdomar som arbetar med telefonförsäljning.

Jag hade alltså bestämt mig för att intervjua gymnasieelever som arbetar med 

telefonförsäljning vid sidan av studierna, men om vad? Inledningsvis sökte jag efter 

arbetslivslitteratur med inriktning på telefonjobb. Jag fann bl a studier om call centers som 

växande fenomen och om hur telefonintervjuare alieneras. Inget av perspektiven kändes dock 
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passande att använda som ingång till min frågeställning. I samråd med min handledare 

bestämde jag mig så småningom för att intervjua dessa ungdomar om deras liv i allmänhet 

men om deras arbetande i synnerhet och som utgångspunkt för samtalet. Under arbetets gång 

kom jag att intressera mig för ungdomarnas vuxenblivande i förhållande till deras arbetande.

2.1.2 Intervjuguide

En intervjuguide är inte ett frågeformulär utan en lista med teman och allmänna frågor som 

tas upp underintervjuns gång.1 Jag gjorde en intervjuguide som nu står att finna som bilaga till 

denna uppsats (se bilaga 1). Den tjänade som ”ryggrad” i intervjun och täckte de teman jag 

avsåg att avhandla genom att styra in samtalet på dem med hjälp av lämpliga frågor. En 

frågeställning som så här dags hade kommit över mig var varför gymnasieelever väljer att 

arbeta. Det var också denna frågeställning som kom att fungera som en slags röd tråd i 

frågorna.

Efter några inledningsfrågor av allmän karaktär, såsom familjeförhållande och skolgång, 

bad jag intervjupersonerna (hädanefter ip) om en spontan respons till frågan ”varför jobbar 

du?”. Detta gjorde jag väl medveten om att det säkert skulle finnas många dimensioner i det 

händelseförlopp som småningom lett fram till beslutet att söka ett jobb, liksom i beslutet att 

fortsätta. Jag var ute efter det spontana svaret dels eftersom det rimligen anger det 

huvudsakliga argumentet men också för att det eventuellt kunde bli intressant att i efterhand 

kontrastera och jämföra detta initiala svar med det fördjupade samtal som därpå var tänkt att 

följa. 

Efter denna inledning styrde jag in samtalet på ett tema i taget av de jag spaltat upp i 

intervjuguiden. Målet var att samtala så fritt som möjligt om dessa ämnen, eftersom jag var 

intresserad av ip:s egna synvinklar och uppfattningar, men jag hade också radat upp ett antal 

konkreta frågor under varje tema. Frågorna såg jag som en strategi för att upprätta en form av 

”minsta gemensamma nämnare” mellan intervjuerna – härutöver hoppades jag att de enskilda 

ip skulle komma att sätta sin personliga prägel på samtalen – men också för att helt enkelt ha 

något att falla tillbaka på i det fall att utläggningarna uteblev. Intervjuerna kan således 

kategoriseras som semi-strukturerade.

De ovan nämnda temana framgår förvisso av intervjuguiden i bilagan (hänvisning) men 

kan förtjäna en presentation. Det första temat, arbetslivshistoria, var tänkt att syfta till att 

skapa en ”arbetslivsprofil” över ip; var detta första jobbet eller fanns tidigare erfarenhet?; hur 

1 Johannessen & Tufte 2003
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länge hade ip arbetat vid det nuvarande jobbet och hur många timmar i veckan arbetar han 

eller hon?

Vad framtidsplaner handlar om framgår av namnet. Jag var intresserad av att veta vad ip 

hade för tankar och planer om livet efter gymnasiet och hur detta eventuellt kunde kopplas 

samman med valet att arbeta nu.

Min förförståelse gjorde att jag förväntade mig att stor del av samtalen skulle komma att 

handla om pengar, varför jag sökte skapa mig en bild av ip:s ekonomiska situation under 

temat med samma namn. Jag ville veta hur mycket pengar de tjänar och vilka bidrag de 

eventuellt får av föräldrar och/eller andra, hur denna disponibla inkomst används, om den 

räcker eller blir över. Självklart ville jag koppla ihop detta med deras arbete och den lön detta 

inbringar.

Att jämföra med kompisar hoppades jag skulle kunna skapa en bild av det sociala 

sammanhang som de enskilda ip handlar och verkar i. Är det vanligt i umgängeskretsen att 

arbeta och varför (anser ip) arbetar somliga men andra inte?

Genom att kartlägga den egna tidsanvändningen sökte jag förstå hur arbetet inkräktade 

på andra sysslor såsom skola, läxläsning, eventuella hobbys, socialt umgänge och sömn. Jag 

ville också höra ip berätta om t ex fritidssysselsättningar och hur mycket de satsade på skolan.

Under övrigt frågade jag om några sista tänkbara motiv till att arbeta som jag kunde 

komma på i förväg. Fanns tankar på att arbetslivserfarenheten kunde vara nyttig i framtiden 

eller att det fanns möjlighet att avancera inom företaget? Hur viktig framstod den sociala 

aspekten av arbetandet; började man kanske för att kompisen gjorde det eller har man skaffat 

många nya vänner på arbetsplatsen som gör mödan värd?

Slutligen bad jag ip tänka efter och uppmärksamma mig ifall de kunde komma på någon 

aspekt av deras arbetande som de kände var relevanta att ta upp, men som jag undgått.

2.1.3 Val av intervjupersoner

Jag hade alltså valt att studera gymnasieelever som arbetar extra. Med ”arbetar” menar jag 

återkommande lönearbete under skolterminen, åtminstone några timmar varje vecka i 

genomsnitt. Öppningen med kontaktpersonen på telefonförsäljningsföretaget gjorde att jag 

bestämde mig för att hämta samtliga ip därifrån. Genom att utesluta personer som arbetat 

mindre än ett halvår och eftersom företagets policy var att varje anställd ska ta åtminstone två 

stycken 4 ½-timmarspass per vecka, så kände jag mig säker på att hitta intervjupersoner som 

jag med visshet kunde kategorisera som gymnasieelever som arbetar extra.
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Jag hade kortfattat beskrivit studiens syfte för min kontaktperson och bad honom 

vidarebefordra detta till de anställda som passade in på mina kriterier. Han lovade att göra så 

och höra hur många som var intresserade av att ställa upp på intervjun mot en biocheck. Det 

var kontaktpersonens förslag att utfärda biocheckar som ersättning och jag höll med. Det blev 

sedermera en biocheck per intervjuperson, laddad med etthundra kronor.

I samband med detta hade jag också diskuterat med min handledare vad som gäller vid 

intervju med minderårig, och kommit fram till att jag skulle författa ett intyg för målsman att 

underteckna (se bilaga 2), skicka detta till kontaktpersonen och be honom dela ut det till den 

som var under 18 år och aktuell för intervju. Intyget blev till slut bara aktuellt i ett fall och där 

mottog jag det av målsman ifyllda intyget vid tiden och platsen för intervjun.

Kontaktpersonen återkom till mig med en lista om sju namn, tre killar och fyra tjejer, 

och telefonnummer. Jag hade bestämt mig för att sikta på fem intervjuer, tre tjejer och två 

killar. I slutändan har jag varit i kontakt med samtliga på listan utom en av tjejerna. Den 

slutgiltiga gruppen av intervjupersoner blev tre tjejer, 15, 18 och 18 år, och en kille, 18 år.

2.1.4 Förberedandet av intervjuerna

Jag började ringa runt till personerna på listan, hörde om intresset att delta kvarstod och 

försökte avtala en tid för intervjun. Trots att jag kunde mest hela tiden var det svårt att hitta en 

lucka som passade. I vissa fall kunde vi enas om en tid mer än en vecka framåt i tiden och i 

vissa fall fick jag lov att återkomma. Flera gånger hände det att ip tvingades lämna återbud av 

olika anledningar, vid ett tillfälle så sent som fem minuter före avtalad tid. Med två av killarna 

hade jag redan avtalat tid då det gick upp för mig att de redan tagit studenten, varför de föll 

bort. Om det berodde på otydlighet från min sida eller misstag från min kontaktpersons vet 

jag inte. Flera veckor efter den ursprungliga kontakten hade jag lyckats genomföra fyra 

intervjuer och nöjde mig med det.

Platsen för intervjuerna var ett annat spörsmål. Jag fann det svårt att hitta lämpliga 

platser att genomföra intervjuerna på, inte minst då de flera gånger bokades med kort varsel. 

Lösningarna blev olika, två intervjuer genomfördes i ett grupprum på ett bibliotek, en i ett 

grupprum i ip:s gymnasieskola och en i en av institutionens sammanträdesrum.
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2.1.5 Genomförandet av intervjuerna

Intervjuerna genomfördes utifrån ovan beskrivna intervjuguide och tog i genomsnitt 30 

minuter. Guidens olika teman fungerade som dagordning; varje tema kunde beroende på ip 

spåra in på nya ämnen och avhandlades så långt det gick, varefter nästa tema presenterades. 

Som intervjuare försökte jag slå an en vardaglig och lättsam ton för att i möjligaste mån skapa 

ett naturligt och kravlöst samtal snarare än en utfrågning. Samtalen spelades in med hjälp av 

bandspelare och transkriberades senare ord för ord vilket resulterade i ca 48 sidors text (1,5 

radavstånd).

2.1.6 Bearbetning av empirin

Efter att jag läst igenom de transkriberade intervjuerna noggrant ett antal gånger, markerat 

vad jag ansåg vara intressanta ordväxlingar och erinrat mig mina intryck från intervjuerna så 

författade jag två texter för varje intervju. Den ena är sammanfattningar av intervjuerna och 

den andra reflektioner över densamma. Dessa skulle senare komma att inkluderas i själva 

uppsatsen. Detta grepp var delvis ett praktiskt beslut. Jag testade mig fram med olika metoder 

för att redovisa resultaten men kom fram till att det hade tagit allt för många sidor i anspråk 

att på annat sätt få ut samma mängd information på papper som sammanfattningarna 

innehåller.

2.1.7 Tolkning av empirin

Jag utgår från ett naturalistiskt synsätt2 och intresserar mig alltså för intervjupersonernas 

subjektiva verkligheter. Jag använder mig vidare av mina egna reflektioner för att tolka sådant 

som inte framkommer som talat språk i intervjuer.

Jag ser på intevjun som ett socialt möte mellan två människor innehållandes ömsesidig 

symbolisk interaktion. I detta möte är såväl intervjuaren som den intervjuade deltagande 

observatörer och samtalet måste således analyseras mot denna bakgrund.3 Jag är samtidigt 

medveten om de risker detta kan förknippas med; reproduktion av ett kulturellt betingat 

manus kan lätt förväxlas med autenticitet.4

2 Gubrium & Holstein 1997:19 ff.
3 Silverman, 1993:94
44 Ibid:96
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2.2 Reflektioner

2.2.1 Forskningsprocessen

Då jag delvis bytte frågeställning efter insamlandet av empirin blev forskningsprocessen 

genast något okonventionell i sin kronologi. Mike Crang & Ian Cook skriver att forskare 

traditionellt rekommenderas att följa ett ”read-then-do-then-write”-upplägg av 

forskningsprocessen, dvs inleda med att läsa in sig på relevant litteratur för att sedan utföra 

fältarbetet/empiriinsamlingen och slutligen analysera och pränta ner det hela på papper.5 

Författarna förespråkar emellertid en lösare ordning dessa delmoment emellan. Man menar att 

det kan vara svårt att i förväg veta vad som är ”relevant” litteratur, eftersom man inte vet var 

empirin kommer att hamna. Dessutom kan det visa sig problematiskt att låsa sig fast vid ett 

visst metodval innan man faktiskt ”träffat” fältet och skaffat sig en uppfattning om vad som är 

möjligt och rimligt att genomföra.

I mitt fall hade jag via uppsatskursen och i samtal med kollegor och handledare 

uppmärksammats på svårigheten som ofta uppstår då man som forskare försöker närma sig 

och få tillgång till ett fält, t ex att få personer att ställa upp för intervjuer. Därför nappade jag 

snabbt när möjligheten öppnade sig på telefonförsäljningsföretaget. Jag bestämde mig för att 

låta intervjuer med gymnasieungdomarna utgöra min empiri. När så mycket stod klart började 

jag anpassa litteraturläsningen efter mitt val och sökte efter ett sammanhang som kunde 

erbjuda min studie en intressant frågeställning. Jag lät således fältets möjligheter styra 

metodvalet, snarare än teoretiska spörsmål, mest för att undvika praktiska bakslag i 

fortsättningen. I detta avseende kan Crang & Cook sägas stödja mitt förfarande.

Då jag inför utformandet av intervjuguiden bestämde mig för den preliminära 

frågeställningen ”varför arbetar ungdomarna?” var detta inte resultatet av min 

litteraturläsning. Jag hade nämligen inte hunnit hitta någon teoretisk ingång som jag tyckte 

passade klockrent, samtidigt som jag var ivrig att komma ut på fältet och genomföra 

intervjuerna. Jag hade dock bestämt mig för att inte fokusera på arbetets innehåll 

(telefonförsäljning) utan på gymnasieelever som arbetar extra i allmänhet. Jag funderade, i 

samspråk med min handledare, på om det inte trots allt var bättre att låta empirin styra teorin 

och alltså bestämma den i efterhand. Ovan nämnda frågeställning var kanske snarare sprungen 

ur en vardaglig eller antropologisk nyfikenhet; hur kommer det sig att somliga väljer att 

arbeta under gymnasietiden då andra bevisligen väljer att inte göra det? Även om min 

förförståelse innehöll någon slags lös tes om att dagens ungdomar får alltmer vidlyftiga 

5 Crang & Cook 2007
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konsumtionsmönster och därför är i behov av alltmer pengar så försökte jag författa 

intervjuguiden utefter en rad olika infallsvinklar och möjliga motiv; kunde det handla om 

personlig drivkraftighet, föräldrar som påverkar, socioekonomisk tillhörighet, 

umgängesmönster, konsumtionsmönster eller annat?

Då jag så småningom, efter utförandet av intervjuerna, bestämde mig för att använda 

mig av teorier om socialt vuxenblivande så blev jag också varse fördelarna som hade funnits 

med att ha gjort detta val innan utformningen av intervjuguiden. Då jag satt med materialet 

insåg jag att jag skulle ha velat styrt in samtalen på aspekter som har med dessa  teorier att 

göra i högre utsträckning, alltså fokuserat mer på frågor som kunnat gett mig mer empiri 

relevant för den studie som föreliggande uppsats till slut kom att bli. Detta kan ses som en 

kritik mot Crang & Cook som jag diskuterat ovan. Mot detta kan i sin tur anföras att det är 

svårt att veta hur intervjuerna hade artat sig om jag varit alltför fokuserad på att leda in 

samtalen på frågor som kan förknippas med socialt vuxenblivande, en process som långt ifrån 

alltid pågår i individens direkta medvetande. Jag tror att intervjuerna i detta fall hade riskerat 

att bli tämligen fåordiga och att ett alltför tydligt intressefokus från min sida hade kunnat 

innebära att en del ämnen och aspekter förblivit oomtalade – sådant som senare kan visa sig 

relevant, direkt för forskningsfrågan eller för att nyansera densamma.

2.2.2 Intervjudeltagarna

Crang & Cook skriver att det fr a är kvaliteten i den information en viss intervjuperson kan 

tänkas bidra med som bör stå i centrum då man väljer ip.6 Och vem skulle ha större kunskap 

om de arbetande gymnasieelevernas förehavanden och omständigheter än de själva? Jag hade 

bestämt mig för att intervjua några representanter för kategorin gymnasieelever som arbetar, 

men hur skulle jag välja ut lämpliga intervjupersoner? Jag kunde ha letat upp personer med 

olika bakgrund som arbetade i olika branscher och gick i olika skolor osv men av skäl som 

redovisats ovan valde jag att plocka samtliga intervjudeltagare från en och samma arbetsplats. 

Katarina Sjöberg skriver att man inom kvalitativ forskning inte behöver tänka i termer av att 

täcka in olika kategorier av individer (t ex kön, etnicitet och klass) med avsikten att leta efter 

jämförelseaspekter – materialet är ändå för litet för att kunna säga något i dessa avseenden. 7 

Jag gjorde dock ett par strategiska val värda att redovisa. För det första bad jag, som tidigare 

nämnt, om att bara få namn på personer som jobbat åtminstone sex månader. För det andra 

6 Crang & Cook 2007:14
7 Sjöberg 2008:28
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eftersträvade jag ett hyfsat jämnt antal tjejer och killar i studien (även om det senare inte kom 

att bli så).

Det var utom min kontroll vilka av de anställda på företaget, som passade in på 

beskrivningen, som jag fick namnen på och kunde kontakta. Därmed inte sagt att det var 

slumpen som avgjorde. Min kontaktperson ska ha tillfrågat alla som för stunden råkade 

befinna sig på arbetsplatsen, men det var inte alla som anmälde sitt intresse. Det är ovisst att 

spekulera kring vilka som på så vis ”slapp genom nätets maskor”, men det vore inte ologiskt 

om dessa hade ett eller annat motiv till att undvika att delta. Vare sig de av någon anledning 

skäms för att berätta om sina liv, inte anser sig lämpade eller intressanta nog eller helt enkelt 

ointresserade av att ställa upp – så utgör de en kategori av ”bortfall” i många sorts studier, 

kvalitativa som kvantitativa, som är svår att veta hur man ska förhålla sig till. Om det t ex 

handlar om att man skäms för att berätta om sig själv, så kommer vetenskapen svårligen 

kunna ta reda på vad man egentligen skäms för, och varför. Jag är rädd att dylik problematik 

gör att studier som denna riskerar att missa de mest spektakulära eller avvikande fall – just de 

som kan säga så mycket, genom att peka ut ytterligheterna i ett fenomen.

2.2.3 Intervjuerna

Intervjuerna blev i vissa avseenden inte riktigt vad jag på förhand hoppats på. Jag hade 

hoppats på att ip skulle ta mer plats och att min roll skulle reduceras till att hålla samtalet inne 

på önskvärda teman samt ställa relevanta motfrågor. De transkriberade intervjuerna antyder 

snarare regelrätta utfrågningar. Jag tvingades ställa massvis med frågor för att hålla samtalen 

igång, och frågorna bemöttes sällan med mer uttömmande svar än att de ryms på maximalt 4-

5 rader. Det skiljde sig förvisso från ip till ip, den yngsta tjejen och killen var tämligen 

fåordiga emedan de två äldre tjejerna hade desto mer att säga. Åldersaspekten kan också ha 

påverkat, jag upplevde att den yngre tjejen (15 år) föreföll just yngre och mindre mogen än 

övriga, vilket säkert kan vara synonymt med mindre självsäkerhet och talförhet. Det kan 

förstås också ha att göra med personlighet, vissa är helt enkelt mer utåtriktade än andra.

Jag har i efterhand funderat över biocheckens betydelse. Från början föreföll de som ett 

enkelt sätt att hitta frivilliga studiedeltagare. Nu tänker jag att ett sådant incitament ju kan 

övertyga den egentligen ovilliga kandidaten, den som egentligen inte har någon lust att sätta 

sig in i studiens syfte, reflektera över sina egna omständigheter och tala om detta. Han eller 

hon som ser belöningen som det enda värdet i att ställa upp för intervjun är säkert rationell 

även i det avseende att hon anser att tid är pengar och eftersom belöningen var fastställd 
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kunde intervjun gärna bli avklarad så snabbt som möjligt. Det är förvisso också möjligt att 

den som blir ersatt för intervjun känner större plikt att se till att den blir bra, än den som 

ställer upp av bara god vilja.

Ändå lutar jag åt att om jag gått in för att övertala ungdomar att ställa upp i intervjun 

genom att åberopa icke-materialistiska värden, t ex vetenskapliga, istället för att locka med 

biocheckar, så hade jag funnit mer motiverade intervjupersoner med ett större personligt 

engagemang och med mer att säga. Samtidigt hade detta krävt mer tid och även riskerat att 

misslyckas.

2.2.4 Etiska överväganden

Föreskrifter för etiska spörsmål vid forskning brukar fr a trycka på några centrala aspekter. 

Man måste som forskare kunna garantera undersökningsdeltagarna konfidentialitet och 

anonymitet. Vidare är det viktigt med ärlighet gentemot deltagarna vad gäller studiens syfte 

och metoder och möjlig användning. Självklart ska deltagarna inte riskera att skadas på något 

sätt och deras medverkan måste förstås vara frivillig.8

Jag har i vederbörlig ordning anonymiserat intervjudeltagarnas identiteter. De personer 

som läsaren i fortsättningen kommer stöta på under namnen Christian, Lovisa, Elise och 

Märta heter egentligen något annat. Sådana uppgifter som skulle kunna identifiera en 

intervjuperson men som ändå valts att inkludera i uppsatsen är förvrängda. 

Bandinspelningarna från intervjuerna är slängda.

Jag såg till att intervjudeltagarna fick ta del av studiens syfte, frågeställning och vad 

intervjun skulle handla om inför densamma. Däremot blev det aldrig aktuellt att skicka de 

transkriberade intervjuerna till intervjupersonerna för granskning och godkännande. Jag 

erbjöd dem aldrig möjligheten och ingen av dem frågade om det. Anledningen till att jag 

valde att inte utföra detta annars rekommenderade tillvägagångssätt är att jag inte anser att 

samtalens innehåll är tillräckligt känsliga för att detta ska vara motiverat, ett beslut som 

förstås kan ifrågasättas och diskuteras.

Från den enda intervjudeltagaren som inte hunnit fylla arton år hämtade jag in målsmans 

intyg på dennes tillstånd. Intyget står att skåda i bilaga 2.

Vad gäller biocheckarna som utgick som ersättning till ip så har jag inga övriga 

betänkligheter än de som redovisats ovan.

8 Crang & Cook 2007:29
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3. Teori

Under den första rubriken i detta kapitel diskuterar jag juridiska och politiska aspekter av 

förhållandet ungdom-arbete. Här återfinns även några statistiska uppgifter om extraarbetande 

gymnasieungdomar. Därpå redovisas utvald tidigare forskning. Därefter följer en historisk 

överblick över ungdomsforskning i Sverige med hjälp av sociologen Peter Waara. Slutligen 

presenteras i detta kapitel teorier om socialt vuxenblivande.

3.1 Ungdom och arbete

3.1.1 Ungdom och arbete – juridik och politik

När blir barnet ungdom? Och vid vilken ålder förvandlas ungdomen till vuxen? Det finns 

olika tolkningar och definitioner av begreppen. Ett alternativ är att ange särskilda egenskaper 

såsom t ex ”har egen försörjning”, ”har eget hushåll” eller ”har barn” som kriterium för 

uppnådd vuxenstatus. Ett annat är att helt enkelt bestämma sig för en ålder då en kategori 

övergår i en annan. Det officiella samhälle som strävar efter likabehandling av medborgarna 

tvingas mer eller mindre följa den senare principen när det kommer till medborgares 

erövrande av rättigheter. Som exempel på dessa i dagens demokratiska samhällen kan anges 

straffmyndighet, ekonomisk myndighet och rösträtt.

Ett uppenbart problem med att juridiskt behandla människor olika på grundval av 

uppnådd ålder är förstås att såväl psykisk som fysisk mognad sker i olika takt hos olika 

människor. Således kan t ex en 19-åring vara ansvarsfull nog för att tillåtas handla alkohol på 

systembolaget, samtidigt som en 21-åring alls inte vore lämplig att ges denna möjlighet, ehuru 

enbart den sistnämnde medges denna rätt av svensk lag. Visst vore det i teorin fullt möjligt att 

låta objektiva yrkesmän genomföra utredningar i syfte att säkerställa människors lämplighet 

att inneha olika rättig- och skyldigheter men ett sådant tillvägagångssätt vore förknippat med 

en uppenbar risk för bristande rättssäkerhet, korruption och enorma kostnader.

De flesta moderna demokratiska stater har valt det i praktiken mer lättgenomförbara 

systemet med schablonmässiga åldersgränser, även om vissa undantag och inskränkningar kan 

förekomma.9 Självklart har detta varit, och är, en källa till debatt. Och med tiden och det 

politiska klimatet ändras också olika åldersgränser. Under 1900-talet har t ex 

myndighetsåldern i Sverige sänkts till 21, 20 och slutligen sedan år 1974 gällande 18 år.

9 Som exempel kan anges att man i Sverige fram till 1989 kunde nekas civilrättslig myndighet om man ansågs ha 
grava funktionshinder.
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När är en människa gammal nog för att arbeta? I ytterligheterna finner jag i Sverige två 

väl etablerade politiska diskurser som gör sig gällande idag; (1) att barnarbete är förkastligt, 

samt (2) att alla (vuxna) har rätt, och skyldighet, att arbeta. Återigen dyker frågan upp – när 

blir barnet vuxet? I Sverige, liksom i många länder, har det naturliga länge varit att en individ 

sällar sig till arbetskraften vid det att hon10 lämnar skolsystemet, vilket har inträffat i olika 

åldrar under 1900-talet. Sedan ett antal år tillbaka har det svenska skolsystemet 

standardiserats i det avseende att de flesta (77,9 % i åldersgruppen 20-25 2007)11 fullgör 3-

årig gymnasieutbildning (räknar man alla som studerar på gymnasiet är siffran runt 90 %)12 

varefter de i teorin tvingas ut i arbetslivet alternativt högskoleutbildning för att klara sin 

försörjning. Även i andra avseenden är systemet uppbyggt efter tanken att de flesta ska stanna 

i skolsystemet till och med gymnasiet: föräldrars försörjningsplikt upphör då barnet fyller 18 

år eller så länge det studerar på gymnasienivå, inklusive komvux och folkhögskola (dock inte 

längre än till 21 år);13 och det försörjningsstöd som kallas barnbidrag och senare studiebidrag 

dras från gymnasieåldern in om eleven misslyckas med att infinna sig i skolan i tillräcklig 

utsträckning. 

Den svenska skolplikten gäller idag barn mellan 7-16 år och är således 9-årig. Den kan 

historiskt indikera den officiella lägstaåldern för inträde på arbetsmarknaden; sexårig skolplikt 

infördes 1882, sjuårig 1936 och sedan 1972 är den alltså nioårig. Idag ska det således enligt 

lag inte vara möjligt att förvärvsarbeta förrän ca 16 år fyllda. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

finner man också att en person, i princip,14 inte får arbeta förrän det kalenderhalvår då han 

eller hon fyller 16 och skolplikt fullgjorts.15

Den bild vi målat upp visar alltså ett Sverige där 100 % av barnen upp till 16 år återfinns 

i skolsystemet. Ovan detta finner vi tre årskullar där ca 4/5 går i gymnasiet. Vid 

artonårsstrecket eller strax däröver finner vi en ålder då juridisk myndighet sammanfaller med 

fullbordandet av grundläggande (inklusive gymnasiet) utbildning, i samband med vilket 

individerna kan sälla sig till arbetskraften (alternativt påbörja högre utbildning) och 

överhuvudtaget betraktas som vuxna människor av samhället.

Från och med 16 år har ungdomar rätt att styra över pengar som de själva tjänat ihop. De 

får också avtala om anställning med arbetsgivare. Fram till och med 18 år får de emellertid 

10 Först under de senaste årtiondena har det blivit möjligt att inte skilja mellan könen i detta avseende, då kvinnor 
tidigare i betydligt mindre utsträckning förvärvsarbetade. Fortfarande idag återfinns skillnader men dessa är 
försumbara i sammanhanget.
11 Ungdomsstyrelsen 2009:25
12 Statistiska Centralbyrån 2003:6
13 Böe 2010-05-02
14 Från 13 års ålder får visserligen en del arbete utföras, men under hårda restriktioner
15 Arbetarskyddsstyrelsen 2006
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inte ingå andra ekonomiska avtal utan föräldrarnas tillstånd, och föräldrarna kan säga upp 

barnet från ett jobb om de anser att skolan blir lidande eftersom de ansvarar för barnet till och 

med 18 år.16

Eftersom gymnasiet inte är obligatoriskt måste lagstiftningen möjliggöra för 16-åringar 

att arbeta. Detta innebär att gymnasieelever omfattas av samma regelverk. Således är 

möjligheten öppen för kombination av gymnasieutbildning och förvärvsarbete. Då denna 

uppsats författas pågår emellertid en debatt vars utgångspunkt är ett förslag till nya 

föreskrifter för minderårigas (<18 år) arbete som Arbetsmiljöverket framlade i slutet av 2009. 

I detta föreslås bl a att skoltiden och arbetstiden för äldre ungdomar (gymnasieåldern) ska 

räknas ihop och begränsas till 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka.17 I ett remissvar till 

förslaget kommenterar Svenskt Näringsliv att detta i praktiken skulle innebära att ungdomars 

möjlighet till extrajobb under terminerna försvinner.18

Om Arbetsmiljöverkets förslag går igenom har lagstiftaren trots allt lyckats särskilja de 

16-18-åringar som går på gymnasiet från de som inte gör det. Bortom den primära sakfrågan, 

huruvida skoltid ska räknas som arbetstid eller inte, hägrar som jag ser det här en djupare 

ideologisk motsättning: konflikten mellan två liberala ideal – individens rätt att råda över sig 

själv och sin tid står mot strävan efter att alla individer ska få samma livsmöjligheter (i detta 

fall förutsättning att ägna sin fulla uppmärksamhet åt gymnasieutbildning, utan att fördenskull 

lida av materiella tillkortakommanden eller behöva ta ansvar för sin egen försörjning). 

Normalt ska dessa inte behöva ta ut varandra utan snarare förhåller de sig så att den ena tar 

vid där den andra slutar. Om ett samhälle som vill bejaka dessa tu bestämmer sig för att 18 år 

är den ålder då barnet blir vuxet så kan det sträva mot att ge alla upp till 18 år samma 

förutsättningar och möjligheter för att efter denna gräns låta var och en styra sina liv efter eget 

behag.

Tanken med att reglera så att ungdomar inte kan både studera på heltid och arbeta i 

större utsträckning är förstås att skydda dem och så långt är allt gott. Problemen är dock flera. 

Ett är att välfärdspolitiken tyvärr inte förefaller synkroniserad med Arbetsmiljöverkets goda 

intentioner, varför det finns ungdomar som behöver arbeta vid sidan av studierna för att det 

egna hushållets ekonomi ska gå runt – något vi ska upptäcka senare i den här uppsatsen.

16 Böe 2010-05-02
17 Arbetsmiljöverket 2010:14-15
18 Ekenger & Mellblom 2010-02-17 
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3.1.2 Gymnasieelevers extrajobb

Det är svårt att genom den statistik som finns idag uppskatta hur många gymnasieelever som 

arbetar vid sidan av studierna. Detta beror på en rad avvägningar som krävs av den som 

försöker mäta: Var drar man gränsen för hur många timmar per månad som ska anses 

tillräckligt? Vilka typer av arbete räknas in? Ska man inkludera feriejobb? Till dessa kommer 

skillnader i antal yrkestillfällen mellan olika orter och delar av landet. Dessutom ska man ha i 

åtanke den ekonomiska konjunkturens påverkan på antal arbetstillfällen över tiden.

När SCB höstterminen 2001 frågade studerande i olika åldrar om de var sysselsatta (i 

genomsnitt minst en timmes förvärvsarbete per vecka november 2001) svarade ca 16 % av 

kvinnorna och ca 10 % av männen i åldersgruppen 16-19 år att de var det.19

Av Ungdomsstyrelsens enkät om lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP-2006, 

bearbetad av Kalle Forsell framgår att 27,3 % av de tillfrågade gymnasieeleverna (7191 

stycken) har ett extrajobb.20 En väsentlig skillnad gentemot SCB:s siffror alltså, vilket i första 

hand torde kunna tillskrivas skillnader i ovan nämnda avvägningar vid utförandet av de olika 

studierna. Ett mönster som de två delar är dock den signifikanta skillnaden mellan kvinnor 

och män, där kvinnor tycks arbeta i större utsträckning. Siffran 27,3 % för hela gruppen låter 

sig nämligen fördelas som 32,6 % för tjejer och 22,0 % för killar.21

En tredje mätning hämtar jag ifrån Nordea Synovate som frågat tonåringar om sin 

ekonomi. Där uppger 25 % av tjejerna och 21 % av killarna att de arbetar vid sidan om 

studierna, utanför hemmet.22 Uppdelat på åldersgrupper svarade 34 % av 16-åringarna och 35 

% av 17-åringarna att de arbetade extra.

Vem är det som arbetar vid sidan av? Går det att se några mönster förutom kön? 

Czaplicka fann i en studie ingen koppling till varken socioekonomisk situation, 

familjestruktur, utbildningsinriktning eller den tid ungdomarna uppgett att de brukar avsätta 

för läxläsning.23

3.2 Tidigare forskning

Samhällsvetaren respektive psykologen Jerald G Bachman & John Schulenberg kunde i en 

stor kvantitativ studie utförd i USA konstatera ett positivt samband mellan arbetade timmar 

19 Statistiska Centralbyrån 2003:20
20 Forsell 2007:22
21 Ibid
22 Nordea Synovate 2007:6
23 Czaplicka 1993:131 f.
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och psykosociala problemsymtom bland (motsvarande) gymnasieelever.24 Risken för att 

studenterna använde olagliga droger, rökte tobak, drack alkohol och sov för lite ökade med 

antal arbetade timmar per vecka. De som arbetade flest antal timmar var också de som var 

mest nöjda med sina jobb, men samtidigt de som var minst nöjda med hur de spenderade sin 

lediga tid. Man kunde inte hitta något tydligt samband mellan självförtroende och antal 

arbetade timmar. Däremot stod det klart att de som arbetade mycket uppnådde sämre 

skolresultat.

Sociologen Magdalena Czaplicka har studerat svenska ungdomars arbete och 

konsumtion på olika sätt. I en artikel från 1993 diskuterar hon några av resultaten:

Färre än var tionde av de icke-arbetande gymnasisterna och drygt 40% av dem som arbetade mer än 20 
timmar i månaden hade över 1000 kr för egna utgifter. Ökat penningutrymme höjde anspråksnivån. Eller 
var det kanske uppdämda behov som tvingande fram beslutet att söka ett lönearbete? Oberoende av vilket 
som var orsak och vilket som var verkan, var det lika många som uppgav att de upplevde penningbrist, 
vare sig de arbetade extra eller ej. […] Men även om valet vid ingångsskedet avgörs av den enskildes 
preferenser kan det så småningom förvandlas till ett ”yttre” tvång, då hon eller han fått dyrbara vanor som 
inte ryms inom de ekonomiska ramar man har förhandlat sig till med föräldrarna.25

Czaplicka skriver också att hon i en undersökning från 1990 fann att beslutet att skaffa en 

extra inkomst inte var avhängigt familjens socioekonomiska karakteristika.26

Samhälls- och hälsoforskarna Anne Kouvonen & Tomi Lintonen samlade år 2000 in 

data om finska 14-16-åringar. 27 Man fann ett tydligt samband mellan kraftigt och frekvent 

alkoholintag och deltidsarbete. Efter att man kontrollerat för potentiellt relevanta variabler 

kunde man konstatera att risken för vecklig alkoholberusning var nästan tre gånger högre för 

de som arbetade mycket än de som inte jobbade alls. Man drar slutsatsen att arbete inte tycks 

skydda ungdomar från kraftig alkoholkonsumtion.

Jim McKechnie har forskat mycket om ungdomars arbete. I en artikel från 2010 

diskuterar han tillsammans med några kollegor de potentiella fördelar som kan finnas med 

ungdomars extraarbete.28 Man menar att utbildningsvetare tidigare skänkt liten 

uppmärksamhet åt fenomenet, trots att en majoritet av skolungdomarna i USA kombinerar 

heltidsstuderande med deltidsarbetande. Anledningen till detta är enligt författarna att man 

haft en negativ syn på kvaliteten och utbildningsvärdet i den typ av arbete som ungdomar 

normalt utför. Studien utfördes i Skottland vid en och samma skola. Man följde tolv 

ungdomar (i snitt 16,5 år gamla) noga och använde sig av intervjuer och observationer. Man 

24 Bachman & Schulenberg 1993
25 Czaplicka 1993:131-133
26 Ibid:132
27 Kouvonen & Lintonen 2002
28 McKechnie et al 2010
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fann variationer mellan och inom olika jobbkategorier men kunde konstatera att samtliga 

deltagare ansåg sig utvecklat ”mjuka” färdigheter såsom kommunikation, samarbete och 

självförtroende.

3.3 Ungdomsforskning i Sverige – en historisk överblick

Sociologen Peter Waara ser fyra huvudsakliga inriktningar i hur ungdomsforskningen i 

Sverige har studerat ungdomars vuxenblivande.29 Dessa är ungdomsforskning som 

värderingsforskning, ”social ingenjörskonst” respektive sektorsforskning samt 

ungdomskulturforskning. Waara sorterar in Torsten Huséns avhandling i pedagogik, 

Adolescensen, från 1944 i den förstnämnda kategorin och pekar på dess banbrytande inslag i 

ungdomsforskningen i Sverige som tidigare inte urskiljt den svenska ungdomens särskilda 

förhållanden gentemot internationella motsvarigheter.30 Studiens empiri utgjordes av ett stort 

urval av manliga militärmönstrande som enligt Waara var starkt representativt för 

populationen men med den uppenbara begränsningen att den inte innehöll några kvinnor. 

Slutsatserna att dra av Huséns studie var ”[…] att samhället reproduceras genom att ungdomar 

successivt växer in i funktioner som föräldragenerationen har haft”,31 en syn som enligt Waara 

bortser från möjligheten till social och kulturell transformation, vilket är en brist.32 

Ungdomstiden sågs som en övergående fas av stormighet och frigörelse från 

föräldragenerationen, något som emellertid inte var att oroa sig för eller bemöta med moralisk 

panik, så länge det samtidigt finns en fast ledning varigenom de äldre vägleder de yngre.33

Från slutet av 1930-talet börjar en ny typ av ungdomspolitik växa fram i Sverige. 

Ungdomsvårdskommittén tillsätts 1939 och tillsammans med dennas betänkanden utgör ett 

par andra studier det som Waara kallar ungdomsforskning som social ingenjörskonst under 

några decennier.34 Nu ses ungdomstidens stormigheter som ett hot mot samhällsordningen 

vilket bemöts med en aktiv politik, syftad att påverka samhällsutvecklingen i önskvärd 

riktning.35 En bakgrund till detta var att ungdomslivet inte längre ansågs kunna kontrolleras i 

den tilltagande kommersiella, konsumistiska mass- och populärkulturen som omgav 

ungdomarna. Önskvärda ideal som gemenskap, solidaritet, kritiskt tänkande, kollektivt 

29 Waara 1996:35 ff.
30 Ibid:36
31 Ibid
32 Ibid:39
33 Ibid:38 f.
34 Ibid:39
35 Waara 1996:39
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handlande, ideellt arbete, tjänster och gentjänster ansågs utrotningshotade under sådana 

omständigheter.36

Sektorsforskningen om ungdomar fokuserar enligt Waara på olika aspekter av ungdomrs 

livsförhållanden. Ett vanligt tema är ungdom och arbetsmarknad, en följd av att eget arbete 

och försörjning av många forskare ses som en nyckelövergång i det sociala vuxenblivandet. 

Waara identifierar tre huvudteser som denna forskning fokuserar: 37

1. Kvalifikationstesen. Ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden ses som avhängigt deras 
kvalifikationsnivå och ungdomsarbetslöshet förklaras med den konkurrens ungdomar utsätts för av 
äldre och mer kvalificerad arbetskraft. Arbetslösheten medför negativa sociala konsekvenser och 
ungdomar riskerar att falla genom samhällets skyddsnät.

2. Strukturtesen. Ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden därför att strukturomvandlingar på 
densamma gör ungdomarnas utbildning irrelevant eller missanpassad. Fr a pekar man på framväxten av 
en högteknologisk arbetsmarknad som sägs ställa nya krav på arbetskraften.

3. Värderingshypotesen. Denna tes säger att ungdomar präglas mer och mer av postmateriella snarare än 
materiella värderingar. Som en konsekvens av detta antar man att ungdomar värdesätter och hellre 
väljer yrkesområden och aktiviteter som i högre mån möjliggör självförverkligande än mera 
traditionella yrken som anses präglas av materiella incitament.

Waara kommenterar att då faktiska eller förväntade förändringar i samhället sker – såsom t ex 

en permanenterad hög ungdomsarbetslöshet och det gradvisa upplösandet av traditionella 

arbetslivsbiografier till följd av längre utbildningstider, tillfälliga och omväxlande 

anställningar samt perioder av arbetslöshet – så torde detta innebära att arbetets betydelse som 

nyckelövergång minskar. Därför anser Waara att forskningen i högre utsträckning måste 

uppmärksamma även andra dimensioner av ungdomars vuxenblivande.38

Under 1980-talet kommer ungdomskulturforskning på modet. Denna har fokuserat 

kulturell friställelse snarare än inordning och anpassning, enligt Waara i något överdriven 

utsträckning. Ungdomars stil och symboliska uttrycksformer har kontrasterats mot den vuxna 

generationens ”normalitet”. Ungdomskulturforskningen har utvecklat kunskapen om 

ungdomar, inte minst genom att lyfta fram könsaspekter, men överdrivit betydelsen av 

ungdomskulturer i allmänhet och av de mest avvikande och spektakulära i synnerhet. 

Dessutom misslyckas den med att identifiera de inslag av social integration och 

vuxenblivande som ungdomstiden trots allt innehåller, anser Waara.39

36 Ibid:40 f.
37 Ibid:42 ff.
38 Ibid:44 f.
39 Waara 1996:46 ff.
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3.4 Socialt vuxenblivande

Sociologen Mats Jacobsson har skrivit en avhandling om vuxenblivande i 1700- och 1800-

talens övre Norrland. Han diskuterar fyra nyckelövergångar som tycks ha varit av vikt på den 

tiden. Den första är konfirmationen som i viss mån kan betraktas som ett första steg från 

barndom till vuxenhet, eller åtminstone ungdom. Att flytta hemifrån är den andra även om det 

långt ifrån alltid innebar självförsörjning. Vidare innebar giftermålet en rad nya sociala 

rättigheter och skyldigheter, liksom nya umgängesmönster och förtydligade hushållsplikter. 

Slutligen innebar föräldraskapet ansvar att fostra och vårda barn.40

Övergången till yrkesarbete framträder inte som lika avgörande som den senare kom att 

göra, vilket kan förklaras med att man började arbeta tidigare, oftast då man fortfarande 

tillhörde sina föräldrars hushåll och varken tilläts eller klarade av att sköta en självständig 

försörjning.

Czaplicka beskriver socialt vuxenblivande som innebärande nya rättigheter och plikter. 

Individen får större autonomi vilket samtidigt är förknippat med större ansvar för de egna 

handlingarna. Hon identifierar fyra centrala aspekter av socialt vuxenblivande:41

(1) Övergång från ekonomiskt beroende till självförsörjning.
(2) Förskjutning av fokus för den primära gemenskapen från familjen och kamratgruppen till ett stadigt 

parförhållande vars sociala innebörd består av legitimerad sexuell aktivitet och biologisk 
reproduktion.

(3) Övergång från föräldrars hushåll till eget hushåll, något som sammanfaller med att föräldrarna 
förlorar kontrollen över sina barns vardag.

(4) Gradvist införskaffande av medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

Czaplicka fokuserar i sin artikel den aspekt av ungdomars vuxenblivande som utgörs av 

övergången från ekonomiskt beroende till självförsörjning (1). Hon konstaterar att denna 

process inte kan ses som individens tillhörande av den ena eller andra kategorin, eftersom det 

finns så många former av ”partiellt” självförsörjande. En anledning till detta är förekomsten 

av studerandes extrajobb.42

Czaplicka argumenterar för att där tonåringens valmöjligheter tidigare innehållit 

alternativen fortsatt utbildning och förvärvsarbete, kvarstår idag i praktiken enbart 

valmöjligheter inom utbildningssystemets ramar. På så vis har ungdomskategorins 

(gymnasieåldern) levnadsvillkor standardiserats vad gäller ekonomiska ramar, 

boendeförhållanden och vardagsrutiner, som måste anpassas till skolans tider och krav.43

40 Jacobsson 2000:44 ff.
41 Czaplicka 1993:103
42 Ibid:110
43 Czaplicka 1993:127 f.
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Sociologen Kerstin Johansson konstaterar att det sedan lång tid tillbaka funnits ett 

tydligt mönster i hur vuxenblivandet går till. Ett första steg utgörs av avslutad utbildning, följt 

av etablering på arbetsmarknaden, varefter samboende respektive förälderskap följer. Även 

om dessa nyckelövergångar försvagats och tidtabellen för dem förändrats ser hon i sin studie 

där hon följt fem ungdomar i fem år (1998-2002) att de alltjämt gör sig gällande. Hon 

identifierar utbildning, arbete och ”det egna livet” – som fr a handlar om egen lägenhet, nya 

relationer samt ”att klara sig själv” – som viktiga teman i ungdomarnas liv. Dessa teman 

fungerar som mallar för deras biografiska scheman och påverkar deras syn på sin identitet 

gentemot sig själva och andra.44

I studien finner hon också att ungdomarna i sina vuxenblivanden mötts av ”tvetydiga 

budskap” som förmedlas av t ex föräldrar, skola, lokal politik och media. Dessa tvetydiga 

budskap kan sammanfattas i en diskrepans mellan önskvärda karriärer och faktiska 

möjligheter. De önskvärda karriärerna präglas av vad bl a Thomas Ziehe menar med 

individualiseringen som skett i det västerländska samhället och innehåller sådant som att 

studera vid universitet, flytta och resa. De tvetydiga budskapen resulterar i att ungdomarna 

styrs in i köns- och klasstypiska livsbanor, enligt Johansson.45

4. Resultat och analys

Detta kapitel integrerar resultat och analys. Det inleds med en redogörelse för resultaten av 

intervjuerna där det för varje intervju återfinns en sammanfattning samt en reflektion. Härpå 

diskuteras frågeställningen ”varför arbetar dessa ungdomar?”. Därefter analyseras resultaten i 

förhållande till litteraturen som tagits upp i teoridelen. Efter detta diskuterar jag socialt 

vuxenblivande och gymnasieungdomars extrajobb. En avslutande diskussion är slutligen tänkt 

att knyta ihop kapitlet och uppsatsen.

4.1 Intervjuerna

Under denna rubrik redovisar jag resultatet av intervjuerna. För varje intervjuperson återfinns 

en sammanfattning av intervjun samt en reflektion över densamma. Sådant som är inom 

citattecken är intervjupersonernas uttryck. Längre citat från intervjuerna är indragna och 

kursiverade. ”I” betyder i dessa fall ”intervjuare”, ”IP” betyder ”intervjuperson”.

44 Johansson 2003, s 40 ff.
45 Ibid:173 ff.
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4.1.1 Lovisa

4.1.1.1 Sammanfattning av intervjun

Lovisa är 15 år och bor med sina föräldrar och tvåbröder. Båda föräldrarna arbetar. Hon läser 

natur/matte. Hon har jobbat ett halvår på telefonstället, hon gör oftast två pass i veckan. 

Därutöver jobbar hon lite extra i stallet. Hennes bror jobbade på telefonstället tidigare och var 

den som tipsade henne. 

Hon får inte studiebidraget men hennes föräldrar betalar ”kläder och så”, i övrigt lever 

hon av de pengar hon tjänar själv, ca tvåtusen i månaden. Pengarna spenderar hon på mat, 

”bio och sånt – extrasaker”. Sedan sparar hon rätt så mycket – inte till något särskilt utan ”om 

det skulle komma upp något”. 

L vill plugga vidare efter gymnasiet – ”något med biologi eller så”. Hon är ganska 

osäker på framtiden men tror att hon vill ta ett uppehåll från studierna efter gymnasiet.

Många av hennes kompisar jobbar, eller försöker hitta ett jobb. De flesta får 

studiebidraget, eller en stor del av det, och vissa får ännu mer ”men det beror på vilken livsstil 

man har också”. Hon tror att man skulle klara sig ganska bra på studiebidraget.

Hon pluggar ganska mycket för hon vill ha bra betyg, sedan är hon i stallet en hel del. 

Därutöver fotar hon en del och om hon har tid över så ritar hon, läser eller är med kompisarna.

L tycker det är viktigt med arbetslivserfarenheten som hon får ”om man ska söka 

framtida jobb, särskilt inom försäljning” och det är en del i varför hon arbetar.

Hon började inte jobba för att träffa nya vänner men det har blivit så och det är ett plus. 

”Utan folk som var roliga så skulle det inte vara lika kul alls” och hon tror att hon då hade 

sökt något annat jobb.

Hon har märkt att hennes arbetskamrater (de som stannar länge) är ”sociala och alltid 

öppna för nya saker och så”. En annan kategori är de som kanske ”faller för grupptrycket” och 

börjar jobba av den anledningen men de stannar aldrig särskilt länge.

4.1.1.2 Reflektion över intervjun

Lovisa är bara 15 år och det märks i vissa avseenden. Hon har inte planerat särskilt mycket 

inför framtiden, vet inte vad hon ska göra efter studenten utan bara att hon nog ska plugga 

något med natur, någon gång. 
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Hon jobbar för att hon vill ha lite egna, extra pengar, inte för att hon måste på något sätt; 

”[annars] hade man nog bett sina föräldrar om det [pengar]”. Hon håller med om att det känns 

bättre att själv betala för sig ”som ett steg inför framtiden” – ”för då kommer jag inte att få 

såna pengar av föräldrarna” och att det känns som ett steg emot vuxenvärlden, men det är 

inget som hon säger spontant utan det är snarare jag som lägger orden i munnen på henne.

En del av pengarna hon tjänar sparar hon, men inte till något särskilt utan ”det är bara 

för att liksom ha dem”.

Jag får nästan helhetsintrycket att L har jobbet lite som en fritidssysselsättning. Hon 

tycker att det är ganska trevligt där och det verkar inte finnas något typ av tvång inblandat. 

Hon säger att det inte går ut över skolan och att hon antagligen spenderat tiden på stan annars. 

Hon är heller inte beroende av pengarna hon tjänar i egentlig mening.

4.1.2 Christian

4.1.2.1 Sammanfattning av intervjun

Christian är 18 år och bor med sina föräldrar och tre syskon. Båda föräldrarna arbetar. Detta 

är hans första och enda jobb. Han har jobbat ett halvår på telefonstället och jobbar 2-3 pass i 

veckan, vilket genererar drygt tretusen i månaden. Utöver detta får han hela studiebidraget 

(1050 kr) och hans utgifter är främst mobiltelefon, kläder och nöjen. Vidare sparar han en del, 

t ex till en resa och inför sommaren.

Majoriteten av hans kompisar jobbar inte, och de två som tipsade honom om jobbet 

slutade själva ganska snart för att de tyckte det var tråkigt. Vissa jobbar på ett eller annat sätt 

för sina föräldrar men han hade själv inte den möjligheten. Somliga är betydligt mer 

bortskämda än han är och behöver inte jobba. Sedan ”kanske inte alla klarar av att hålla så 

många bollar i luften samtidigt”, med allting i skolan och så, men C gillar att göra mycket och 

ogillar att slöa. Han tycker om att jobba.

Förutom tiden i skolan och på jobbet lägger han tid på styrketräning (även om det blivit 

svårare att hinna med sedan han började jobba), pluggar någon timme varje dag. Han hinner 

också med att umgås med flickvän och kompisar. Mycket mer än så hinner han inte.

För C är ett viktigt motiv till att jobba arbetslivserfarenheten. Han har en liten 

förhoppning om att kunna avancera lite inom företaget efter gymnasiet samtidigt som han 

funderar på att byta jobb ”för att göra något annat” som kanske ger mer merit. Annars har han 

karriären ganska väl utstakad; han ska börja läsa civilekonomi direkt, eller möjligen ett år 
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efter gymnasiet (han går samhälle/ekonomi på gymnasiet) och tanken är att bli projektledare 

på ett företag.

4.1.2.2 Reflektion över intervjun

Christian verkar vara den målmedvetna och flitiga typen. Han går i tvåan och vet redan vad 

han vill plugga och sedan jobba med. Han jobbar delvis för att få erfarenhet som han tror sig 

kunna ha nytta av i framtiden, och är den enda som nämner möjligheten att klättra inom det 

nuvarande företaget. Den andra delen i varför han jobbar är pengarna. Han kände att 

studiebidraget var lite lite och att det inte räckte till en del roliga grejer han ville göra. 

Dessutom gillar han att göra mycket, gillar att jobba och ogillar att slöa.

Han verkar inte vara ”tvungen” att jobba på något sätt utan det verkar vara frågan om ett 

helt frivilligt beslut, baserat på rationella och uteslutande ”egoistiska” grunder.

En känsla intervjun igenom är att C ger (eller försöker ge) ett självsäkert och vuxet 

intryck. Ganska fåordig, men inte blyg. Han sticker inte ut på något sätt, säger inget särskilt 

oväntat. Det utmärkande är målmedvetenheten och rationaliteten.

4.1.3 Elise

4.1.3.1 Sammanfattning av intervjun

Elise är 18 år och går i trean, samhälle/media. Hon har vuxit upp med sin mamma men bröt 

kontakten med henne för ett år sedan och bor numera med sina farföräldrar. Hon har en 

tvillingsyster som flyttade till pappan som bor på annan ort för några år sedan.

Hon har jobbat nästan oavbrutet på telefonstället i två år och tar i regel två pass i veckan 

vilket genererar 2-3000/månad. Hon fick tips om jobbet från en kompis som jobbar där.

Förutom det hon tjänar får hon inackorderingsbidrag på 1400/månad. Av dessa går 500 

till farföräldrarna, 500 till busskort och 400 blir över till annat. Vidare får hon studiebidraget 

(1050 kr). Pengarna ska räcka till det mesta förutom mat och husrum. Hon tycker inte om att 

få eller be om saker utan föredrar att köpa för egna pengar. Hon tycker inte om att vara 

beroende av andra. Hon håller hård koll på sin ekonomi. Detta anser hon grunda sig i sitt 

förflutna med mamman som gjorde att hon växte upp väldigt snabbt och lärde sig ta hand om 

sig själv. Hon kan i detta avseende se en tydlig skillnad mellan sig själv och sin tvillingsyster 

som flyttade till pappan för flera år sedan. 
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En stor utgift är mobilräkningen, ca 500/månad. Sedan går pengar till kläder, smink, 

fester och mat och fika på stan lite då och då och lite allt möjligt. För tillfället är det en del 

utgifter inför studenten.

E ska ta minst ett sabbatsår efter studenten. Jobba lite och sen kanske börja plugga igen, 

när hon orkar. Hon vill bli ”typ grafiker”. Men först vill hon jobba ihop en del pengar som 

hon kan använda när hon ska flytta och skaffa lägenhet och så, slippa ta en massa lån. 

De flesta av hennes kompisar har något sorts jobb. Många har föräldrar ”som har lite 

mer pengar, som lever lite mer rika” och de kan få pengar om de behöver det. De flesta av 

hennes jämnåriga får studiebidraget, tror hon, men det räcker inte långt.

Hon var mera seriös med skolan för något år sedan, på senare tid har hon tappat 

motivationen känner hon. Hon orkar inte. Till viss del är det jobbandet som går ut över 

skolan. Hon känner sig ”tvungen” att jobba.

E tror inte att arbetslivserfarenheten hon får på sitt nuvarande jobb är värd särskilt 

mycket. Hon känner förvisso att hon blivit bättre på att kommunicera med och motivera andra 

människor men det är inte av den anledningen hon jobbar.

Hon uppskattar den sociala biten av jobbet men tror inte att avsaknaden av den hade 

gjort att hon hade slutat, för hon behöver pengarna och ”man ska tänka på sig själv”.

4.1.3.2 Reflektion över intervjun

Elise har uppenbarligen tvingats ”bli vuxen” tidigare än de flesta. Hennes familjebakgrund 

verkar ha påverkat hennes uppväxt mycket. Några detaljer framkommer inte i intervjun men 

klart verkar stå att mamman som hon bodde hos tills för bara ett år sedan inte klarade av sin 

uppgift som förälder särskilt bra av en eller annan anledning: ”Så har det varit att jag växte 

upp väldigt snabbt och tagit hand om mig själv”. E verkar genom detta bl a ha fått lära sig att 

inte ta pengar för givet. Hon verkar också ha full koll på vad saker och ting faktiskt kostar. 

Hon berättar att hon lärt sig ”hålla koll på min ekonomi jättemycket”.

Allt detta har gjort henne väldigt självständig för sin ålder och hon tycks sätta en ära i att 

klara sig själv: ”jag är ingen sån som tycker om att be om saker”; ”jag tycker inte om att vara 

beroende av andra. Jag tycker om att stå på mina egna fötter”.

Hennes ekonomiska betonande och medvetenhet märks även i hennes tankar om 

framtiden. Efter ett litet studieuppehåll vill hon utbilda sig till grafiker; ”bara jag får ett jobb 

med bra lön”. Under studieuppehållet vill hon jobba ihop pengar för att använda när hon 

senare flyttar hemifrån och för att slippa ta ”en massa lån och sådär”.
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Trots att hon ofta tycker det är tråkigt, trots att hon har svårt att hinna med allting ibland 

och trots att hon kan känna att jobbet går ut över pluggandet så är det inget alternativ att inte 

jobba. Hon är för beroende av pengarna helt enkelt och tycker således inte att hon har något 

val.

4.1.4 Märta

4.1.4.1 Sammanfattning av intervjun

Märta är 18 år och går i tvåan på en friskola, samhällsprogrammet. Hon har två bröder och de 

bor allihop med sin mamma. Pappan har hon ingen kontakt med.

Hon har jobbat ca ett och ett halvt år med telefonjobbet och detta är hennes första och 

enda jobb. Hon jobbar en eller två gånger i veckan. Detta ger runt 1700 kronor i månaden. 

Pengarna går till kläder och fika och sånt. Hon sparade även ihop till en resa till Turkiet i 

somras. Men nu blir det inget över till sparande längre.

Hon satsar ganska hårt på skolan och ganska mycket tid går till att plugga. Hon och 

hennes mamma är överens om att skolan kommer i första hand och av den anledningen brukar 

hon lägga in arbetspassen på fredagskvällen eller på söndagen. Hon känner inte heller att 

jobbet går ut över skolan. Hade hon inte jobbat skulle hon antagligen spenderat den tiden 

framför datorn, tv:n eller med kompisarna.

I stort sett ingen av hennes kompisar jobbar. Mycket pga att det ”inte finns jobb”. Och 

hennes jobb är inte särskilt attraktivt. Hon avskräcker nog dem lite till och med. De flesta 

kompisar får därmed klara sig på studiebidraget, vilket är svårt. ”De har aldrig några pengar” 

och det är nästan så att M känner sig rik i jämförelse med dem.

Hon tycker att jobbet är tråkigt men har överträffat sig själv vad gäller hur länge hon 

”stått ut”. Detta får henne att känna styrka. För det finns många som är lata idag, menar hon. 

Hon ser sig själv som ambitiös.

Hennes plan är att utbilda sig till socionom, hon har tänkt på det länge och har mer eller 

mindre bestämt sig. Kanske vänta med att börja plugga något år, hon är lite skoltrött och vill 

samla nya krafter.

Det fanns tre huvudsakliga anledningar till att hon började jobba. För det första kände 

hon sig lite instängd i sin kompiskrets och ville lära känna annat folk också. För det andra 

ville hon tjäna egna pengar och kunna betala för sig själv, bli mer vuxen. För det tredje kände 

hon att hennes mamma hade det tufft att få det att gå runt, och hon hade sett hur hennes 
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storebror ”tog jättemycket pengar av henne” när han gick på gymnasiet, så hon ville hjälpa till 

hemma. Nu ger hon sin mamma hela studiebidraget då hon känner att ”hon behöver det mer 

än jag”. Själv rör hon sig med det hon tjänar, ca 1700 i månaden. Av de tre motiven känner 

hon att det sistnämnda vägde tyngst.

När hon började jobba i ettan kändes pengarna som jättemycket. Sedan dess har 

utgifterna dock ökat och nu känns det som att ”pengarna bara försvinner”. Hon känner också 

att hon blivit ”beroende” av jobbet – hon skulle inte klara sig utan pengarna, ”så det är 

nånting man bara inte kan sluta med”.

4.1.4.2 Reflektion över intervjun

Märta har precis som Elise under uppväxten kommit i kontakt med den ekonomiska 

verkligheten. Med en ensamstående mamma till tre barn har pengar inte funnits i överflöd. M 

nämner erfarenheten från när storebrodern var i gymnasieåldern och krävde pengar från 

mamman som då inte hade några som en ögonöppnare. Hon verkar ha bestämt sig då att hon 

skulle börja hjälpa till när hon kunde.

På detta sätt verkar M ha blivit vuxen tidigt i det avseende att hon tar ekonomiskt ansvar 

inte bara för sig själv, utan med hela familjen i åtanke. M nämner också detta själv. Det tycks 

stärka M:s självkänsla att hon orkar med att jobba trots att ingen av hennes kompisar gör det 

och trots att det oftast är tråkigt, liksom det faktum att hon kan hjälpa till med ekonomin 

hemma.

Precis som Elise känner M sig mer eller mindre tvungen att jobba och som beroende av 

pengarna.

4.2 Varför arbetar dessa ungdomar?

Det framgår inte av sammanfattningarna av intervjuerna ovan, men på den inledande frågan 

om varför de arbetar så svarade samtliga intervjupersoner att de gör det för pengarna. 

Däremot framgår det varför det inte är någon bra idé att nöja sig med detta svar. Svaret 

förtäljer inget om varför de faktiskt behöver pengar och hur pengarna används. Jag tycker att 

intervjuerna bidrar med en ökad förståelse för dessa personers omständigheter. De visar också 

på vilken stor heterogenitet som i dessa avseenden finns, redan i den lilla grupp människor 

som jag samlat här – och då har de ändå många saker gemensamt. De tillhör samma 
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generation, bor och går i skolan i samma region och jobbar på samma arbetsplats. De kanske 

till och med känner varandra.

Det finns emellertid ett antal likheter mellan intervjupersonerna som kan vara värda att 

peka på, och dessa kanske kan ses som bidragande orsaker till varför just de arbetar. De ligger 

också på en mera strukturell förklaringsnivå, svårare för intervjupersonerna själva att 

identifiera.

En första gemensam nämnare är att alla fyra beskriver sig själva som ”driftiga” och 

”ambitiösa” personer. Detta är mitt intryck men flera av dem har även den uppfattningen 

själva:

I: Känner du dig som en mer ambitiös eller flitig person än de flesta kanske?
IP: Ja, jag har hört det under mina år i skolan också att ”å du är så ambitiös” och sånt. Jag tror det ligger  
ganska mycket i det. Och sen att jag kämpar för det jag vill. (Intervju Märta)

I: Känner du att du är en ambitiös person?
IP: Ja, det kan jag nog, ja det tror jag.
I: Det måste ändå finnas många människor som inte jobbar alls?
IP: Ja, det finns det ju, det finns många slöa människor, men jag känner att jag engagerar mig ändå lite,  
försöker söka jobb och sånt, så jag har satt igång lite. Det är klart det är ju väldigt krävande också, men jag 
känner att jag försöker i alla fall. Jag vill ju komma någonstans. (Intervju Elise)

IP: [J]ag gillar att göra mycket, alltså, jag tycker inte om att sitta och slöa och sådär. (Intervju Christian)

Det ska nämnas att det förstås kan vara så att dessa självbilder skapats efter och kanske till 

och med pga att de förvärvsarbetar, och genom arbetet. Men att vilja jobba räcker förstås inte 

för att få ett jobb. Att det är svårt att få jobb för gymnasieungdomar är de överens om.

I: Är det svårt att få jobb?
IP: Ja, det är det, speciellt om man vill ha något man tycker verkligen är riktigt kul. (Intervju Lovisa)

IP: Det är jättesvårt att hitta jobb nuförtiden, man hittar verkligen inga jobb. (Intervju Märta)

IP: Att söka jobb är ju svårt. Man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga. Speciellt som ungdom, extrajobb och 
sånt. (Intervju Christian)

Elise är dock inne på en viktig poäng:

I: Är det lätt att få jobb som gymnasieelev, jag tänker man kan bara jobba kvällar och helger?
IP: Nej, alltså egentligen inte. Allt handlar om kontakter ju, alltså har du kontakter så kan du få jobb. Så det  
handlar ju mycket om, alltså om du känner någon inom branschen eller såhär ju. (Intervju Elise)

Samtliga fyra har haft just en närstående kontakt som tipsat dem om jobbet. Märta, Christian 

och Elise blev alla tipsade om jobbet av kompisar som jobbat där medan Lovisa hade en bror 
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som jobbat där tidigare. Även Märtas bror hade jobbat där tidigare. Många ungdomar vill 

säkert jobba men om de har kontakter som kan tipsa, informera och rekommendera dem så 

ökar förstås chansen att de faktiskt börjar jobba.

Resultaten ovan indikerar att frågeställningen ”varför arbetar dessa ungdomar?” kan 

bemötas på flera olika sätt. Handlar det om rent rationella handlingar från nyttomaximerande 

individer och kan således neoklassisk ekonomisk teori förklara? Är det snarare personlighet 

och individers inneboende drivkrafter den avgörande aspekten så kanske psykologin kan 

förklara? Eller bör man istället se till individers livschanser och handlingsutrymmen och be 

Bourdieu förklara strukturerna med hjälp av termer som habitus och socialt kapital?

Denna uppsats kommer inte så mycket längre i sin ambition att svara på ”varför dessa 

ungdomar arbetar” än att konstatera att ingen av de enskilda teoretiska perspektiv som nämns 

ovan, eller andra heller för den delen, räcker till för att förklara på egen hand. Verkligheten ter 

sig, inte helt oväntat, mera komplex än så.

4.3 Resultaten i förhållande till litteraturen

I linje med Bachmans et al stora kvantitativa studie i USA vittnar flera av ip att arbetandet kan 

gå ut över skolan eller sömnen:

I: Att du har jobbat sedan ettan, kan man säga att det har påverkat (att du tappat skolmotivation)?
IP: Ja, det kan man nog säga, för jag känner mig tvungen att jobba, även om jag typ inte vill eller kan jobba de 
tillfällena, så gör jag det. Men det kanske förstör typ plugg eller andra grejer jag behöver göra. (Intervju Elise)

I: Går det (arbetet) ut över sömnen kanske?
IP: Nja, alltså ibland, kanske lite. (Intervju Lovisa)

I: Men du känner inte att det (arbetet) går ut över skolan?
IP: Nej, det gör det inte, men alltså det finns ju vissa dagar då man kanske varit sjuk och man måste ta igen det,  
och då kan det vara ganska jobbigt för att då kanske man har ett prov och så måste man hinna med att plugga 
till provet liksom. Ja, när man ska ta igen jobbet, så kan det vara ganska jobbigt. (Intervju Märta)

Att så ofta är fallet är knappast överraskande men likväl viktigt att ha komma ihåg då man 

diskuterar för- och nackdelar med elevers arbetande. En mer positiv syn på extraarbetets 

verkningar ges i McKechnies et al studie som presenterats tidigare. Elise tror sig förbättra de 

”mjuka” färdigheter som studien belyser, hos sig själv:

Det är mer på att man blir bra på att, inte övertala, men typ prata med andra människor, det är typ det enda jag 
tycker att man lär sig, att kunna kommunicera med andra och söka motivera dem att vilja köpa och sånt.  
[…]Det är mera, alltså själv får man kanske lite så att kunna diskutera och prata med andra människor, klart  
det är ju via telefon ju men man lär sig ju ändå lite om hur man ska tala till dem och sånt ju. (Intervju Elise)
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Det resulatat som Czaplicka hittade i att arbetande respektive icke arbetande elever upplever 

pengabrist i samma utsträckning blir inte emotsagt av intervjupersonerna. Czaplicka förklarar 

detta med att arbetet, eller egentligen inkomsten, förvandlas till ett ”yttre tvång”. Detta skulle 

bero på att man skaffar sig dyrare vanor då inkomsten höjs. Christian och Lovisa upplevde 

inte någon pengabrist men de hade bara jobbat ett halvår. Märta som har jobbat ett och ett 

halvt år:

I: Men du har fortsatt ändå (jobba trots att det är tråkigt)?
IP: Ja, alltså det är nånting man har blivit beroende av, alltså pengarna som man får av dem. Så det är nånting 
man bara inte kan sluta med.
I: Du började alltså jobba typ i mitten av ettan, känner du stor skillnad mellan innan och efter du började jobba,  
som du säger, att du verkligen har blivit beroende av pengarna du tjänar?
IP: Precis, alltså värdet på pengarna i ettan, när jag började jobba, det var jättemycket liksom, bara ”shit vad 
mycket pengar jag får”. Men nu så känns det bara som att pengarna bara försvinner, alltså så. Så man är ändå 
lite beroende av dem för man tänker att ”ok, varje månad kommer pengarna in”. (Intervju Märta)

Även om Lovisa som sagt inte hade någon brist på pengar – tvärtom kunde hon spara pengar 

varje månad – så säger hon förvisso en intressant sak:

I: Är det svårt att hinna med, alltså, jag tänker, om du inte hade jobbat alls, hade du då satsat mer på skolan?
IP: Nej, då hade jag spenderat mer tid på stan […, och] gjort massa annat kul. Fast i och för sig kanske det  
hade blivit ganska tråkigt också nu när man väl har börjat jobba, och sen bara sluta jobba. Då hade man nog 
verkligen, alltså, tiden bara gått till spillo. (Intervju Lovisa)

Jag tolkar Lovisa som att hon sedan hon började jobba har lärt sig att ”tid är pengar”. Att ”gå 

på stan” och ”göra massa annat kul” förvandlas i nästa mening till något ”ganska tråkigt”. 

Vad hon egentligen menar med detta til synes motsägelsefulla resonemang förklarar hon 

slutligen med att ”tiden går till spillo (då man roar sig)”.

Czaplicka fann också i sitt kvantitativa material att beslutet att skaffa extrajobb inte var 

avhängigt familjens socioekonomiska karakteristika. Redan bland mina fyra intervjupersoner 

finner jag emellertid fog för att ifrågasätta detta. Vi har sett hur Elise till stor del sköter sin 

egen försörjning med stor hjälp av sin arbetsinkomst och hur Märta indirekt bidrar till sin 

familjs försörjning. Men innan jag fastslår för mycket så ska jag göra några invändningar:

Vad betyder det egentligen att ”beslutet att skaffa extrajobb inte var avhängigt familjens 

socioekonomisk karakteristika”? Jag tolkar det som att man inte kunde se någon signifikant 

skillnad mellan ungdomar från familjer av olika socioekonomisk bakgrund. Härifrån är steget 

nära till tolkningen att extraarbetandet som fenomen är oproblematiskt ur rättvisesynpunkt 

(jag avser främst ekonomisk klasstillhörighet). Lite mer problematiskt blir det ifall man (i 
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högst generella termer) tänker sig att ungdomar från välbärgade hem väljer att skaffa sig ett 

extrajobb för att finansiera egen (över)konsumtion emedan ungdomar från mindre bemedlade 

familjer ”väljer” att jobba för att familjens ekonomi behöver det. Det skulle i så fall ge en 

möjlig förklaring till varför spridningen är jämn mellan olika socioekonomiska skikt. 

Vidare så har jag förstås inte ens klarlagt Elises och Märtas familjers socioekonomiska 

omständigheter i någon veteskapligt mening. Och det faktum att två personer blott är en 

droppe i havet beträffande den aktuella populationen krossar såklart mina eventuella 

giltighetsanspråk. Ändå vill jag försöka göra en poäng i att föreslå hur den kvantitativa 

forskningen i detta fall skulle kunna slå fel, eller åtminstone leda till felslut.

4.4 Socialt vuxenblivande och gymnasieungdomars extrajobb

Flera av intervjudeltagarna talar om hur de blivit mognare eller mer vuxna. Detta är förstås 

naturligt då de ju är i en ålder då de succesivt går mot vuxenhet. Det intressanta är istället att 

fokusera på hur detta mognande sätts i relation till arbetandet.

IP: Det jag får hemma är mat, kläder och sånt betalar jag själv. Nu när jag fyllt arton speciellt, det är nästan att  
man ska börja betala hem då. Det kanske, jag behöver ju inte göra det, men det känns som att man borde 
nästan.
I: I och med att du tjänar egna pengar också?
IP: Ja, att jag tjänar utöver. Men det är ju mat, mat får jag, och el och allt det här, bredband. Telefon betalar 
jag själv. (Intervju Christian)

I: Tycker du att det känns bättre att själv stå för det (extra utgifter)?
IP: Ja, att få betala det själv.
I: Är det viktigt för dig?
IP: Ja, det är steg inför framtiden, för då kommer jag inte att få såna pengar av föräldrarna
I: Så det känns som ett steg emot vuxenvärlden?
IP: Precis. Ja. (Intervju Lovisa)

I: Är det en del i det att du jobbar och tjänar extra pengar, får det dig att känna mer självförtroende…mer  
vuxen?
IP: Ja, mer makt över det jag har liksom. Innan var det kanske så att mamma betalade, men nu är det så att går  
jag i affär så betalar jag själv, jag känner mig mer vuxen på det sättet. (Intervju Märta)

De extraarbetande gymnasieungdomarna hamnar före sina jämnåriga vad gäller övergången 

från ekonomiskt beroende till självförsörjning, inom ramen för det stadium som Czaplicka 

kallar partiellt självförsörjande. De har i regel mer pengar att röra sig med och de står själva 

för en större andel av sina utgifter. Citaten ovan indikerar att detta får ungdomarna att ”känna 

sig” mer vuxna. Eftersom åtskillnaden barn/(ungdom)/vuxen i social mening är utmärkta 

exempel på sociala konstruktioner är detta föga överraskande. De kriterier för socialt 

vuxenblivande som bl a Czaplicka och Johansson urskiljer grundar sig i normer som 
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uppenbarligen gör sig gällande då ungdomarna fortlöpande reviderar sina självbilder. Det är 

svårt att inte hålla med Johansson om att de teman hon identifierar (i det här fallet arbete) 

fungerar som mallar för ungdomars biografiska scheman och påverkar deras syn på sin 

identitet gentemot sig själva och andra.

4.5 Avslutande diskussion

Frågan om gymnasieelever som läser på fulltid ska få lov att arbeta extra under skolveckor är 

komplicerad. Förespråkarna åberopar gärna liberala ideal, såsom den enskildes rätt att råda 

över sin egen tid och tillvaro. Det finns också vetenskapligt stöd för att många av de jobb 

ungdomarna tar ger dem värdefulla färdigheter och erfarenheter och på så vis underlättar 

övergången från utbildning till arbetsliv.

Motståndarna tycker att människor under 18 år inte alltid är mogna nog att prioritera 

mellan utbildning och extraarbete, där det senare lockar med inkomster som vida överstiger 

studiebidraget men där det förra ofta är nödvändigt att prioritera för att kunna välja det yrke 

man vill i framtiden. Erfarenheten från forskning är att det finns de som klarar av att satsa på 

båda men att för många blir skola och hälsoaspekter (t ex sömn och stress) åsidosatta.

Utförandet av denna studie har skapat mig en blandad uppfattningen i frågan. Klart står 

att det på kort sikt hade blivit lite förödande för två av mina intervjupersoner om 

Arbetsmiljöverkets förslag i ursprunglig form hade börjat gälla idag (nu var förvisso båda 

dessa 18 år fyllda men de började jobba innan). Både Elise och Märta uppger att de skulle få 

svårt att klara sig utan de pengar de tjänar på att jobba extra. Jag är också övertygad om att 

samtliga av de jag intervjuat skulle bli både arga och besvikna om de fråntogs möjligheten att 

arbeta vid sidan av studierna.

Samtidigt kommer jag inte ifrån uppfattningen att den rättviseprincip som borde stå i 

primärt fokus i denna fråga inte är alla gymnasieelevers rätt att arbeta vid sidan av studierna 

om de vill det utan snarare alla gymnasieelevers rätt till en så pass dräglig ekonomisk 

försörjningsnivå att ingen måste arbeta. I en ideal värld skulle samhället se till att Elise och 

Märta slapp arbeta för att klara sin egen respektive familjens försörjning.
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Bilaga 1. Intervjuguide

Inledningsfrågor

Ålder?

Syskon?

Bor med?

Bor var? 

Går i skolan i var? 

Vad gör föräldrarna? Deras bakgrund?

(Spontant svar; varför arbetar du?)

Arbetslivshistoria

Hur länge arbetat här? 

Hur mycket arbetar du här?

Har du andra jobb samtidigt?

Tidigare jobb?

Sommarjobb?

Framtidsplaner

Tankar om framtida utbildning/jobb?

Andra planer? Resor? Flytta någonstans?

Ekonomisk situation

Hur mycket pengar tjänar du?

Får du studiebidraget, månadspeng eller annat?

Vad ska det räcka till? Vad betalar föräldrarna?

Om pengar är anledningen till jobbet, vad ska du använda de till?

(Överhuvudtaget, vad går pengarna du tjänar till?)

Spara/konsumera nu?

Jämförelse med kompisar

Jobbar de också? Varför/varför inte? Utveckla
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Svårt att få jobb?

Får de lika mycket pengar hemifrån?

Den egna tidsanvändningen

Beskriv hur du använder din vakna tid?

Hobby?

Hur mycket tid på skolan?

Andra fritidssysselsättningar?

Övrigt

Arbeta för att få arbetslivserfarenhet?

Avancera inom företaget?

Socialt?

Har jag glömt något?
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Bilaga 2. Målsmans intyg

Hej! Jag studerar på sociologiska institutionen vid Lunds Universitet och skriver denna termin 

kandidatuppsats (15 högskolepoäng). Jag har valt en frågeställning som handlar om 

gymnasieungdomar som jobbar vid sidan av skolan. Syftet är att skapa en förståelse för varför 

några av dessa ungdomar väljer att arbeta. Av denna anledning intervjuar jag ett antal 

personer om deras erfarenhet och syn på sin situation. Jag frågar t ex om deras familj och 

bakgrund, arbetslivserfarenheter, framtidsplaner, ekonomisk situation, fritidssysselsättningar 

med mera.

Självklart behandlar jag alla intervjudeltagare fullständigt anonymt och i enlighet med 

de riktlinjer som finns gällande sekretess.

För de intervjudeltagare som ännu inte fyllt 18 år gäller att de måste inhämta målsmans 

medgivande för att kunna delta. Av denna anledning ber jag dig att fylla i nedanstående 

uppgifter för ditt barns räkning:

Målsmans namn (texta): ______________________________________________

Barnets namn (texta): ________________________________________________

(  ) (Sätt ett kryss) Jag har tagit del av ovanstående information och tillåter mitt barn 

att deltaga i intervjun.

Målsmans namnteckning: _____________________________________________

Om du undrar över något eller har någon kommentar i övrigt, tveka inte att höra av dig till 

mig eller min handledare. Med vänlig hälsning,

Jonas Arnoldsson, email: jonas.arnoldsson@spray.se, tel: 0701-481148

Handledare: Ann-Mari Sellerberg, email: ann_mari.sellerberg@soc.lu.se, tel: 046-2228868
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